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Concurs gratuit de interpretare a muzicii religioase corale
În vederea constituirii Corului de tineret Psalm, Parohia „Toma Cozma” din Iaşi organizează Concurs
gratuit de interpretare a muzicii religioase corale. Această manifestare se doreşte a deveni un bun prilej de
valorificare a repertoriului coral religios şi o modalitate de a combate monotonia cotidiană.
Concursul se adresează celor dornici să participe la această manifestare culturală şi se va desfășura în
trei etape și după un set de criterii.
Se va interpreta un repertoriu impus dar și un repertoriu ales de concurenți.
Repertoriul impus va fi comunicat la repetiții iar repertoriul propus de concurenți va fi făcut cunoscut de ei până
cel mai târziu pe data 11 aprilie 2010.
Se acordă Premiul I, Premiul II şi Premiul III constând în excursii organizate de Parohia Toma Cozma.
ETAPE
1) Ȋnscrierile se fac pȃnă pe data de 11 aprilie 2010, în cadrul repetiţiilor care se desfăşoară în fiecare duminică,
ora 17.00, la Biserica Toma Cozma. Relaţii la tel. 0741 706 602 sau 0761 621 994
IMPORTANT: concursul se organizează NUMAI între formule de trio. Se pot înscrie trio-uri sau persoane care
îşi vor găsi la ȋnscrieri parteneri de trio.
Toate formulele de trio vor primi, ȋn două etape, același repertoriu pe baza căruia se va desfășura concursul.
Săptămȃnal se vor face repetiții ȋn vederea pregatirii repertoriului pentru concurs.
2) Etapa I va avea loc ȋn luna mai 2010 si va consta într-un recital al trio-urilor ȋnscrise. Astfel, la data
mentionată și la o oră comunicată din timp, concurenții se vor prezenta la Biserica Toma Cozma și vor trage
bilețele pe care va fi trecut repertoriul de cantat ȋn fața juriului. Se vor acorda note şi Premiul I, II și III.
3) Etapa a II-a va avea loc în luna iunie 2010 și va consta într-un recital al trio-urilor înscrise. Astfel, la data
menţionată și la o oră comunicată din timp, concurenții se vor prezenta la locația stabilită și vor trage bilețele pe
care va fi trecut repertoriul de cântat ȋn fața juriului. Se vor acorda note şi Premiul I, II și III.
4) Concursul propriu-zis:
Va avea loc în luna iulie 2010 şi se va desfășura sub forma unui recital. Astfel, la data mentionată și la o oră
comunicată din timp, concurenții se vor prezenta la Biserica Toma Cozma și vor trage bilețele pe care va fi trecut
repertoriul de cantat ȋn fața juriului.
Juriul va avea ȋn vedere intonația, ritmul, respectarea partiturii DAR ȘI notele obținute la cele două evaluări și
prezențele la repetiții acumulate ȋn perioada premergătoare concursului.
Pe site-ul parohiei www.parohiatomacozma.ro dar și ȋn Revista duminicală „Credinţa şi fapta” vor fi publicate
săptămȃnal punctajele obținute de fiecare trio.
La Concusul final din luna iulie 2010 se vor acorda Premiul I, II și III constând în excursii organizate de
parohie.
De asemenea, toţi participanţii care vor dovedi consecvenţă şi vor participa la Concursul final din luna
iulie 2010, vor primi diplome de participare şi multe alte premii surpriză.
Pentru informaţii şi detalii,
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