CLUB M
MBM CULTURAL PRODUCTIONS
și

Teatrul Excelsior
organizează

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ

“MATEI BUCUR MIHĂESCU”
-

ediţia a IX-a -

București, 16-17 iunie 2018
la Teatrul Excelsior, str Academiei nr.28

Preşedintele Concursului
pianistul, compozitorul şi dirijorul
MATEI BUCUR MIHĂESCU

Președintele Juriului
interpreta de muzică ușoară
STELA ENACHE BOGARDO

REGULAMENT CONCURS
Dispoziţii generale
Concursul se va desfăşura în zilele de 16 și 17 iunie 2018, după următorul program:
o Sâmbătă 16 iunie, începând cu orele 15.00 - desfășurarea concursului, pe cele
două categorii de vârstă
o Duminică 17 iunie, orele 18.00 - Festivitatea de premiere și Gala Best Of
Concursul este organizat de Asociația culturală Club M.
Producător: MBM CULTURAL PRODUCTIONS.
Concursul este deschis publicului; accesul în sală va fi liber.
Juriul concursului va reuni personalităţi ale vieţii muzicale româneşti şi internaţionale:
compozitori, interpreţi, producători, impresari artistici, profesori, reprezentanţi ai
organizatorilor.
Componenţa juriului va fi făcută publică în ziua începerii concursului. Deciziile juriului nu pot
fi contestate, iar încercarea de influenţare a membrilor juriului, de către candidaţi, atrage
descalificarea.
Transmisiunile şi înregistrările audio şi video, având drept scop mediatizarea concursului, sunt
permise, cu titlu de gratuitate.
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Calendar concurs
Concursul se va desfășura în perioada 16-17 iunie 2018, astfel:
•
•
•
•

Lansare concurs: 16 mai 2018
Înscriere concurenți: 16 mai - 12 iunie 2018
Desfășurarea concursului: 16 iunie 2018
Festivitatea de premiere: 17 iunie 2018

Art.1.
Prezenta ediţie a concursului se va desfășura pe o secțiune: Canto muzică uşoară, pe
următoarele categorii de vârstă:
Categoria A - până la 14 ani (concurenții să nu împlinească vârsta de 15 ani la data
desfășurării concursului);
Categoria B - peste 14 ani (cei care au împlinit 15 ani la data desfășurării concursului).
Art. 2.
Documentele necesare înscrierii în concurs:
• formularul de înscriere se va completa pe site-ul http://clubmofficial.ro/
• copie după certificatul de naştere, carte de identitate sau paşaport, în momentul începerii
concursului
Informațiile necesare înscrierii sunt:
• numele și prenumele participantului
• vârsta
• orașul
• adresa
• ocupația
• în cazul minorilor datele de contact ale unui părinte/tutore/reprezentant legal
• telefon
• adresă de email
• titlul și durata pieselor.
Data limită de înscriere în concurs este 12 iunie 2018 orele 00.00.
IMPORTANT !
Conform deciziei domnului Matei Bucur Mihăescu, acest concurs nu va îngrădi niciodată
participarea copiilor și tinerilor prin perceperea vreunei taxe de înscriere sau donații și
are ca unic obiectiv încurajarea manisfestării talentului, pasiunii, și motivării de a
îmbrățișa o carieră muzicală. Astfel, înscrierea concurenților este absolut gratuită.
Art. 3.
Repertoriul de concurs:
Două piese de muzică ușoară, contrastante ca stil.
Juriul îşi rezervă dreptul de a întrerupe concurenţii în timpul interpretării.
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Art.4.
Concurenţii vor trimite negativele pieselor pe care le vor interpreta, pe adresa de e-mail:
office.club.m@gmail.com.
Concurenții se vor prezenta, în ziua concursului, cu negativele pieselor din repertoriu pe stick.
Organizatorii se obligă să folosească negativele numai în scopul prezentului concurs.
Art.5.
Concurenţii se vor prezenta cu 60 de minute înainte de ora începerii concursului.
Art.6.
Concursul va avea loc în perioada 16-17 iunie 2018, la Teatrul Excelsior, str. Academiei nr.28.
Lista participanţilor şi ordinea intrării acestora în concurs va fi afişată pe pagina oficială a
concursului, după finalizarea înscrierilor.
Art. 7.
Premiile
Marele Premiu MATEI BUCUR MIHĂESCU
Pachet Musical Career Start-up M
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Pachet Musical Career Start-up GOLD
Pachet Musical Career Start-up SILVER
Pachet Musical Career Start-up BRONZE

Premiul Special „Petre Mihăescu”
Alte premii SURPRIZĂ care vor fi anunțate la festivitatea de deschidere a concursului.
Laureaţii au ocazia de a deveni membri Club M.

Contact:
Gabriela Marinescu, secretar general Club M, 0727 445 987
Cătălin Florin Blaj, management comunicare/PR Club M, 0725 921 790
e-mail: office@clubmofficial.ro
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