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Regulamentul Concursului Internațional de

Cvartete de Coarde

Suceava 2-5 Iunie 2022

1. Organizatori
Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” este o inițiativă culturală a Consiliului
Județean Suceava, care este și susținător principal al evenimentului. Organizator al
festivalului a fost desemnat Centrul Cultural „Bucovina”.

2. Premii
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3. Juriul

Concursul de cvartete de coarde va avea 6 premii:
a.
Trofeul festivalului – 5.000 euro;
b.
Premiul I – 4.000 euro;
c.
Premiul II – 3.000 euro;
d.
Premiul III – 2.000 euro;
e.
Mențiunea I 1.000 euro;
f.
Mențiunea II 1.000 euro.
Premiile vor fi acordate în moneda națională la cursul oficial BNR și vor fi
impozitate conform legii.
Cvartetul câștigător al trofeului festivalului va fi invitat să susțină un
recital în programul stagiunii unei filarmonici din România.
Deciziile juriului sunt definitive, neadmițându-se contestații.
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Juriul concursului va fi format din personalități marcante ale vieții muzical – camerale
recunoscute la nivel național și internațional, după cum urmează:

Gabriel Croitoru (RO)
Președinte juriu – violonist - concertist și prof.univ.dr.
Universitatea Națională de Muzică București, prim
violonist al Cvartetului „Transilvan”.

Remus Azoiței (UK)
Membru juriu – profesor de vioară Royal Academy of
Music Londra – prim violonist al Cvartetului „Ad Libitum”.

Șerban Mereuță (RO)
Membru juriu - director adjunct-artistic al Filarmonicii
”Moldova” Iași, vioara a II-a a Cvartetului „Ad Libitum”.

Vasile Jucan (RO)
Membru juriu - prof.univ.dr., rector Academia Națională
de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, violoncelist al
Cvartetului „Transilvan”.
Nicușor Silaghi (RO)
Membru juriu – prof.univ.dr. Academia Națională de
Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, vioara a II-a a
Cvartetului „Transilvan”.
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4. Regulamentul concursului
4.1. Competiția este deschisă tuturor cvartetelor de coarde de orice
naționalitate;
4.2. Vârsta totalizată a celor patru membri ai fiecărei formații nu trebuie să
depășească 130 ani;
4.3. Data finală a perioadei de înscriere: 25 Mai 2022 (inclusiv). Înscrierea se va
face accesând linkul
https://festivalulciprianporumbescu.com/inscriere/inscriere-cvartet/, fișele
de înscriere fiind însoțite de o copie a unui document de identitate în
scopul demonstrării vârstei maxim admise;
4.4. Deasemenea, concurenții își vor da acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal;
4.5. Prin înscrierea în concurs, participanții își dau acordul pentru eventuala
publicare a materialului foto-audio-video de către organizatorii festivalului,
atât în mediul on-line cât și în mass-media.
4.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, fiecare candidat
este de acord cu termenii și condițiile regulamentului concursului.
Versiunea originală în limba română a regulamentului concursului
guvernează în cazul tuturor interpretărilor.
4.7. Nu se percep taxe de înscriere în cadrul competiției.

5. Desfășurarea competiției
Competiția se va desfășura în trei etape structurate astfel :
5.1. Etapa I-a (eliminatorie):
5.1.1.

Wolfgang Amadeus Mozart – cvartetul KV 575 în Re major
(prima parte).

5.1.2.

O parte dintr-o lucrare românească (la alegerea candidaților).

5.2. Etapa a II-a (eliminatorie):
Ludwig van Beethoven - la alegere unul din cvartetele op.18,
nr.2,4,5,6 sau op.95 ”Serioso” în Fa minor (integral).
5.3. Etapa a III-a :
Un cvartet integral la alegerea candidaților din creația lui
Johannes Brahms, Franz Schubert sau Antonín Dvořák.

6. Programul concursului
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Competiția se va desfășura în sala teatrului „Matei Vișniec” din Suceava după
următorul program:
6.1. 2 iunie 2022
ora 9:30 – Deschiderea oficială
ora 10:30 – Desfășurarea competiției ( Etapa I-a)
ora 13:30 – Pauză
ora 15:00 – Reluarea competiției
ora 17:00 – Încheierea primei zile competiționale
ora 19:00 – Concert extraordinar:
CVARTETUL TRANSILVAN
6.2. 3 iunie 2022
ora 10:00 – Desfășurarea competiției ( Etapa a II-a )
ora 13:30 – Pauză
ora 15:00 – Reluarea competiției
ora 17:00 – Încheierea celei de a doua zile competiționale
ora 19:00 – Concert extraordinar:
CVARTETUL AD LIBITUM
6.3. 4 iunie 2022
ora 10:00 – Desfășurarea competiției (Etapa a III-a)
ora 13:30 – Pauză
ora 15:00 – Festivitatea de premiere Esplanada Casei de Cultură a
Sindicatelor din Suceava

7. Premierea
La finele festivității de premiere, cvartetul laureat cu trofeul concursului va prezenta
publicului spectator o lucrare la alegere din repertoriul de concurs.

