Regulament de concurs
Concursul este destinat tuturor tinerilor cuprinşi în învăţământul
muzical preuniversitar si universitar din spaţiul DKMT şi se
desfăşoară într-o singură etapă
Categorii de concurs preuniversitar
categoria a III-a născuţi dupa 1 septembrie 2008
categoria a IV-a născuţi dupa 1 septembrie 2007
categoria a V-a născuţi dupa 1 septembrie 2006
categoria a VI-a născuţi dupa 1 septembrie 2005
categoria a VII-a născuţi dupa 1 septembrie 2004
categoria a VIII-a născuţi dupa 1 septembrie 2003
categoria a IX-a născuţi dupa 1 septembrie 2002
categoria a X-a născuţi dupa 1 septembrie 2001
categoria a XI-a născuţi dupa 1 septembrie 2000
categoria a XII-a născuţi dupa 1 septembrie 1999

Concurs-Festival Euroregional
Alma Cornea Ionescu
Pian

Ediţia a XVI-a, Timişoara
11, 12, 13 mai 2018

Competition Terms
The competition is addressed to all DKMT children attending
music schools ranging from 3rd to 12th grade (general knowledge
grade, not instrument grade), and universitary taking place in one
session.
Music schools categories of competition
3rd category born after 1 septembrie 2008
4rh category born after 1 septembrie 2007
5th category born after 1 septembrie 2006
6th category born after 1 septembrie 2005
7th category born after 1 septembrie 2004
8th category born after 1 septembrie 2003
9th category born after 1 septembrie 2002
10th category born after 1 septembrie 2001
11th category born after 1 septembrie 2000
12th category born after 1 septembrie 1999

Repertoriul de concurs preuniversitar:
• un studiu la alegere
• două lucrări de stil, gen şi caracter diferit

The competition programme includes:
• a chosen study
• two pieces of different style, genre and character

Categorii de concurs universitar
Se desfăşoară pe ani de studiu după cum
urmează:
- anul I și anul al II-lea (ciclul de licență);
- anul III și anul IV (ciclul de licență);
- anul I și anul II (masterat).

Universitary categories of competition

Repertoriul de concurs universitar este stabilit la libera alegere a
candidatului, având durata maximă de 20 minute.

Participants in these categories can choose any work or any
number of works, with a total duration of 20 minutes.

Toate lucrările se vor interpreta din memorie.
Fişa de înscriere conţine repertoriul care nu mai poate fi
modificat.
Juriul va fi alcătuit din personalităţi ale învăţământului muzical din
zonele participante. Premiile vor fi acordate în exclusivitate de
către juriu, deciziile sale fiind unice şi definitive.
Pentru fiecare categorie se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi
premii speciale.
Condiţii de înscriere
Pentru înscriere completati fisa online ce o puteti accesa din linkul de mai jos
https://goo.gl/forms/juMMXbUGAisF8fMI3
Termenul limita de inregistrare este 2 mai 2018
Cheltuielile de transport şi masă vor fi suportate de către
concurenţi. La cerere, organizatorii pot face rezervări.
In data de 4 mai vom transmite ordinea intrarii in concurs dupa
care se pot face cereri de rezervări pentru cazare şi masă.

-1st and 2nd year (Bachelor of Music studies)
-3rd and 4th year (Bachelor of Music studies)
-Master of Music studies

Directorul concursului / Director of the Competition,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu
Preşedintele executiv / Executiv President
Prof.dr. Dan Băcilă
Colegiul Naţional de Artă ,Ion Vidu” Timişoara
Str. Cluj nr. 12, Timişoara, cod 300576
Tel. +40–(0)256–494067
Fax. +40–(0)256–221482
E-mail: almacorneaionescu@gmail.com
tel 0722 666 916
tel 0742 094 836
tel 0745 319 606

All the works will be performed from memory.
The programme mentioned in the registration form cannot be
changed.
The jurors will be personalities from the music education in the
participating regions. The awards will be granted exclusively by the
jury, its decisions being unique and final.
For each category the first, second and third prizes, mentions and
special awards will be granted.
Application terms
For application you need to fill in online registration form
Follow this link
https://goo.gl/forms/juMMXbUGAisF8fMI3
Application deadline is May 2nd 2018
Contestants must cover all travel and meal expenses, but upon
request, the organizers can make reservations.
Candidates shall receive on May 4th the contest programme, after
which they can submit requests for accommodation and meals.

Festivalul de musică de cameră
Aceasta secţiune este destinată tuturor tinerilor cuprinşi în
învăţământul muzical preuniversitar si universitar din spaţiul DKMT
şi se desfăşoară în afara programului de concurs permiţând
participarea la ambele evenimente.
Condiţii de înscriere

Concurs-Festival Euroregional
Alma Cornea Ionescu
Muzică de Cameră
Ediţia a XVI-a, Timişoara
11, 12, 13 mai 2018

Chamder music
This section is addressed to all DKMT children attending music
schools ranging from 3rd to 12th grade and universitary and take
place outside the competition programme making it possible to
attend both events
Application terms

Pentru înscriere completati fisa online ce o puteti accesa din linkul de mai jos

For application you need to fill in online registration form
Follow this link

https://goo.gl/forms/tIbqoc5doL0jWE1p1

https://goo.gl/forms/tIbqoc5doL0jWE1p1

Termenul limita de inregistrare este 2 mai 2018
Cheltuielile de transport şi masă vor fi suportate de către
concurenţi. La cerere, organizatorii pot face rezervări.
In data de 4 mai vom transmite ordinea intrarii in festival dupa care
se pot face cereri de rezervări pentru cazare şi masă.

Application deadline is May 2nd 2018
Contestants must cover all travel and meal expenses, but upon
request, the organizers can make reservations.
Candidates shall receive on May 4th the contest programme, after
which they can submit requests for accommodation and meals.

Directorul concursului / Director of the Competition,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu
Preşedintele executiv / Executiv President
Prof.dr. Dan Băcilă
Colegiul Naţional de Artă ,Ion Vidu” Timişoara
Str. Cluj nr. 12, Timişoara, cod 300576
Tel. +40–(0)256–494067
Fax. +40–(0)256–221482
E-mail: almacorneaionescu@gmail.com
tel 0745 319 606
tel 0742 094 836
tel 0722 666 916

