Trofeul “Ion Dacian”
pentru tineri interpreţi
Spectacol-concurs de operetă
şi musical
Teatrul Naţional de Operetă “Ion Dacian”
organizează, pentru prima dată, un concurs de
interpretare muzical-teatrală destinat tinerilor
solişti iubitori ai genului operetei.
Competiţia constă în participarea la un spectacolconcurs în care juriul dar şi publicul vor alege, pe
parcursul unei seri, pe cel mai talentat şi mai
convingător interpret.

Condiţii de participare
Concurenţii (în vârstă de maxim 30 de ani împliniţi pe
parcursul anului 2009) sunt invitaţi să interpreteze o
arie sau un duet dintr-o operetă sau dintr-un musical.
Nu se percepe taxă de înscriere.
Organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor, la cerere,
maestru corepetitor.

Premii
Nu există etape preliminare, nu există locul II, la
sârşitul spectacolului-concurs fiind ales “cel mai bun
dintre cei mai buni”, după principiul “totul sau nimic”.
Câştigătorul va primi Trofeul “Ion Dacian” şi suma de
1000 Euro. Se vor acorda şi premii speciale.

Jurizarea
Juriul este alcătuit din personalităţi din România şi din
alte ţări europene, care activează în lumea teatrului, a
operetei, a operei, precum şi din critici muzicali, iar
notele publicului vor reprezenta cuantificarea prin
mijloace electronice a intensităţii aplauzelor.

Înscrieri
Se pot înscrie elevi, studenţi, absolvenţi, solişti ai
teatrelor de profil, individual sau în cupluri solistice.
Informaţii suplimentare şi detalii pot fi obţinute de la
Centrul de Excelenţă al Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, sala 2C, tel 0213112545, email
editura@unmb.ro.

TROFEUL “ION DACIAN” concurs unic prin repertoriu, prin
modul de derulare şi de jurizare
şi prin sistemul de premiere

TROFEUL “ION DACIAN” • concursul este deschis interpreţilor români şi
străini
• concursul este inclus în suita de manifestări ale
Festivalului internaţional de operetă “Viaţa e
frumoasă”, ediţia a doua.
• Etapa unică, cu public, va avea loc la sala
Teatrului Naţional de Operetă “Ion Dacian”
duminică 22 noiembrie, ora 18.
• Parteneri: Centrul de excelenţă al Universităţii
Naţionale de Muzică Bucureşti.
• Parteneri media: TVR Cultural, Radio România
Cultural, revista “Actualitatea muzicală” etc.

