Oltului redevine festival - concurs dedicat tinerilor interpreti de mu
Dupa mai multi ani de "ratacire" prin hatisurile complicate ale democratiei si libertatii,
Festivalul Folcloric "Florice Oltului" revine, incepand cu editia din acest an, la structura si
statutul de festival - concurs national dedicat tinerilor interpreti vocali de muzica populara,
caracteristici prin care s-a evidentiat in randul manifestarilor cultural de profil organizate la noi in
tara.
Ajuns la editia cu numarul 46, "Florile Oltului", unul dintre cele mai longevive festivaluri folclorice
organizate la noi in tara, se va desfasura in perioada 15 - 16 iulie, in Piata "Gheorghe Lazar" din centrul
Avrigului.
Concursul dedicat interpretilor de muzica populara este rezervat tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si
30 de ani. Pentru admiterea in festival, concurentii vor interpreta, atat la preselectie cat si in concurs, o
doina sau o balada fara acompaniament muzical si un cantec cu acompaniament muzical, specific zonei
pe care o reprezinta. Acompaniamentului concurentilor se va realiza cu negative muzicale pe disc audio
sau pe alt suport (stick).
Inscrierea la concurs se va face pana la data de 8 iulie 2017, pe baza fisei de inscriere (disponibila pe
pagina de internet a Primariei Avrig www.primaria-avrig.ro), insotita de o copie dupa cartea de
identitate.
Documentele trebuie trimise prin posta, la Primaria orasului Avrig (str. Gheorghe Lazar, nr. 10, oras
Avrig, jud. Sibiu), sau prin email catre bibavrig@yahoo.com.
Juriul ce va evalua fiecare concurent va fi compus din personalitati ale genului, specialisti in domeniul
etnomuzicologiei, etnografiei si folclorului muzical si literar romanesc.
Pentru cei mai talentati dintre concurenti, organizatorii au pregatit urmatoarele premii: Trofeul Florile
Oltului (Premiul 1) - 1.000 lei; Premiul 2 - 800 lei; Premiul 3 - 500 lei; Premiul de popularitate - 200 lei.
Toti premiantii vor fi invitati sa performeze la manifestarile culturale organizate de Primaria Avrig.
"Gala Laureatilor" Festivalului "Florile Oltului" de la Avrig se va desfasura duminica, 16 iulie 2017.
In afara evolutiilor concurentilor, festivalul de la Avrig va mai cuprinde recitaluri sustinute de solisti
vocali si instrumentisti cunoscuti, precum si suite sau reprezentatii ale unor ansambluri si grupuri
folclorice de cantece si dansuri populare.
Prin decizia de revenire a festivalului de la Avrig la structura initiala, se incheie un proces destul de
lung, prin care s-a dorit refacerea imaginii acestui eveniment cultural - artistic de traditie, imagine destul
de afectata de modificarile structurale adoptate in perioada post decembrista (cativa ani la rand, "Florile
Oltului" a fost un eveniment mixt, cu folclor, muzica usoara, dans modern si discoteca in aer liber).
In anii din urma, mai multi solisti de muzica populara, foarte cunoscuti acum publicului larg din
intreaga tara, au debutat pe scena festivalului de la Avrig.
Festivalul Folcloric "Florile Oltului" este organizat de Primaria si Consiliul Local Avrig, fiind inclus in
calendarul anual al evenimentelor culturale finantate din bugetul local al orasului.
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Asadar, se anunta o editie interesanta, aceasta revenire la "linia" originala urmand sa aduca un plus de
calitate manifestarii.
Ramane de vazut insa cum va fi reprezentat Avrigul la acest festival, avand in vedere tensiunile
numeroase existente de ceva timp in interiorul Ansmblului Folcloric "Purtata Avrigului", intre aceasta
structura, fostul coregraf al acesteia si Asociatia Culturala "Purtata Avrigului", Consiliul Local si
Primaria Avrig.
Cuvinte cheie: concurs avrig gheorghe lazar populara cum muzica rent maria pagina de internet
posta consiliul local avrig yahoo consiliul local dansuri cultura imagini ansambluri si grupuri
folclorice primaria avrig muzica populara anes disco gheorghe chei folclor str. gheorghe laz
&lt;/strong oina dansuri populare gala laureatilor cir pana cal interpreti egr far curenti initial prese
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