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Consiliul Elevilor al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti şi Trupa de teatru „As” în 

parteneriat cu Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” au deosebita plăcere să vă invite la cea de-a VIII a ediție a 

Festivalului național de arte pentru liceeni „Florian Pittiş”, un concurs de teatru şi muzică dedicat 

liceenilor, în memoria lăzăristului Florian Pittiş. 

Festivalul național de arte pentru liceeni „Florian Pittiş” se va desfăşura în luna mai 2015 la Teatrul 

„Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti. 

     Festivalul este organizat în două secțiuni şi are o durată de 3 zile :  

 Secțiunea I  - muzică;  

 Secțiunea a II-a.  – teatru;  

 Gala şi festivitatea de premiere. 

Înscrierile la acest festival se fac pe baza următoarelor documente:  

1. O înregistrare Avi/ Dvd (secțiunea teatru / muzică ),  Audio (secţiunea  muzică) ; 

2. Un C.V al trupei , care trebuie să conțină: lista cu distribuția în ordinea intrării în scenă / membrii 

trupei, (elevi şi coordonatori); Scurt istoric al trupei (participări la concursuri, rezultate obținute etc.).; 

date de contact. 

3. Copii xerox după prima pagină a carnetului de elev vizat pe anul şcolar 2014-2015 pentru fiecare elev 

participant la festival. 

 

     Aceste documente se depun / se trimit prin poştă la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe 

Lazăr” ( Bulevardul Regina Elisabeta nr.48 , sector 5), până pe data de 6 aprilie 2015. Materialele trimise 

vor fi analizate de către o comisie de specialitate, care va selecta trupele ce îşi vor prezenta prestația în cadrul 

Festivalului național de arte pentru liceeni „Florian Pittiş”. 

 

Trupa câştigătoare a Marelui Trofeu la secţiunea teatru îşi va juca spectacolul pe scena Teatrului 

Excelsior din Bucureşti. La secțiunea muzică,  o parte din trupele premiate vor susține un recital în cadrul 

Festivalului « Folk You – Florian Pittiș », Vama Veche și al Galei Folk „Floare de colț”, Sighetu Marmației. 

 

 

 

Pentru consultarea regulamentului, cât şi a altor detalii vă rugăm accesați site-ul www.trupaas.ro  . 

 

Director, 

Prof. VICTOR IOAN NICOLAE 

 

 

 

 

Coordonator festival:  

ANDREI GHEORGHE  

Telefon:  0745.06.66.65; E-mail: andreigh@msat.ro 

 

 

http://www.trupaas.ro/
mailto:andreigh@msat.ro


Festivalul naţional de arte pentru liceeni 

„ FLORIAN PITTIŞ ” 

Ediţia a VIII a, 2015  

 

REGULAMENT 
 

 

 

1. Festivalul naţional de arte pentru liceeni „FLORIAN PITTIŞ”, este organizat de Consiliul 

Elevilor al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazãr” şi Trupa de teatru AS şi se va desfãşura în 

luna mai 2015 la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din București. Datele exacte ale 

desfășurării festivalului se vor anunța în luna aprilie, în funcție de programul teatrului.  

 

2. Festivalul este organizat în douã secţiuni şi are o duratã de 3 zile :  

 Secţiunea I  - muzică – ziua 1. 

 Secţiunea a II-a  – teatru – ziua 2. 

 Gala şi festivitatea de premiere – ziua 3. 

 

3. Ȋn cadrul festivalului pot participa numai elevi de liceu. 

 

4. Ȋnscrierile la festival se fac pe baza urmãtoarelor documente:  

4. O inregistrare Dvd (secţiunea teatru / muzica ) /  Audio ( secţiunea muzicã) a piesei; 

5. Un C.V al trupei , care trebuie sã conţinã:  

- lista cu distribuția în ordinea intrării ȋn scenă/ membrii trupei;  

- numele coordonatorului / coordonatorilor;  

- scurt istoric al trupei (participãri la concursuri, rezultate obţinute etc.).; 

- datele de contact ale coordonatorului ( e-mail, telefon ). 

6. Copii xerox după prima pagină a carnetului de elev vizat pe anul şcolar 2014-2015 pentru 

fiecare elev participant la festival. 

 

Aceste documente se depun / se trimit prin poştã la secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe 

Lazãr” ( Bulevardul Regina Elisabeta nr.48 , sector 5, Bucureşti), pâna pe data de 6 aprilie 2015. Nu 

se acceptă înscrierea prin e-mail.  

Materialele trimise vor fi analizate de cãtre o comisie de specialitate, care va selecta trupele 

participante în finală 



 

5. Organizatorii vor anunţa telefonic sau prin e-mail trupelor înscrise rezultatul selecției, cât şi 

data şi ora programãrii în cadrul repetiţiilor şi  în festival. 

 

6. Pentru trupele din afara Bucureştiului organizatorii vor asigura în limita posibilitãţilor masa şi 

cazarea pe tot parcursul festivalului. 

 

7. Fiecare liceu se poate înscrie cu mai multe trupe, dar elevii participanți au voie să facă parte 

numai dintr-o singură trupă. 

 

8. Juriul va fi format din personalitãţi  de artã şi culturã. Fiecare secţiune va avea clasament  şi 

premii proprii. Se vor acorda premii atât la secţiunile individual, cât şi grup. De asemenea, 

încurajãm înscrierea spectacolelor/ pieselor muzicale scrise de cãtre elevi. Dacã vor exista şi 

astfel de cazuri, se vor acorda premii pentru categorii de scenariu / text. Atât în cadrul etapei 

de selecție, cât şi în cadrul etapei finale deciziile juriului nu pot fi contestate. 

  

9. Ȋn cadrul secţiunii muzicã, fiecare trupã/participant va trebui sã susţinã un recital de 2 piese.  

Toate piesele vor fi cântate live. Nu se acceptă acompaniament pe negativ.  Una dintre piese 

trebuie să fie obligatoriu din repertoriul lui Florian Pittiş. Organizatorii vor asigura 

participanţilor în limita posibilitãților o parte din necesitãţile tehnice ( boxe, cabluri, 

microfoane ). Ȋn cadrul preselecţiei trebuie trimise ambele piese din recital. Participanții vor 

transmite cu cel puțin 3 sãptãmâni înainte de finala festivalului întregul necesar tehnic. Nu vor 

fi luate în considerare notificãrile ulterioare. Toate trupele participante la secțiunea muzicã 

trebuie sã fie pregãtite în cazul obținerii Marelui Trofeu al Festivalului sã cânte din nou piesa 

din repertoriul lui Florian Pittiş. De asemenea, o parte din trupele premiate vor susține un 

recital în cadrul Festivalului « Folk You – Florian Pittiș », Vama Veche și al Galei Folk 

„Floare de colț”, Sighetu Marmației. 

 

10.  La secţiunea teatru, durata unui spectacol trebuie sã fie cuprinsã între 15-30 de minute. Orice 

depăşire a timpului admis atrage după sine descalificarea trupei şi oprirea spectacolului.  

Pentru preselecție trebuie trimisã întreaga înregistrare a spectacolului. De asemenea, se vor 

pune la dispoziţia trupelor elemente de decor şi recuzitã primare. Timpul de montare al 

decorului nu trebuie să depăşească 5 minute. Participanții vor transmite organizatorilor cu cel 

puțin 3 sãptãmâni înainte de finala festivalului întregul necesar tehnic. Notificãrile ulterioare 



nu vor fi luate în considerare. Coloana sonorã pentru spectacol  trebuie sã fie pe CD Audio, nu 

Mp3.  Trupele participante trebuie sã asigure  un asistent în cabina de sunet şi unul în cabina 

de luminã pentru anunțarea momentelor pe toatã durata reprezentaţiei. Piesele de teatru pot fi 

în limbile românã şi englezã. Fiecare trupă se poate înscrie cu mai multe spectacole, dar 

comisia poate selecta, după caz, cel mult unul dintre ele pentru prezența în etapa finală.  Având 

în vedere că scopul activității teatrale în liceu este dezvoltarea personală prin teatru, nu 

dezvoltarea profesională, recomandăm tuturor trupelor participante să se înscrie cu spectacole 

a căror temă rezonează cu experiența de viață și problematica tinerilor. Trupa câștigătoare a 

Marelui Trofeu își va susține spectacolul pe scena Teatrului Excelsior din București. 

 

11.  Pe lângã festivalul în sine, vor exista şi ateliere de lucru/creaţie susţinute de profesionişti în 

domeniu. Prezenţa la aceste ateliere este obligatorie. 

 

12.  În zilele finalei, toţi participanţii sunt obligaţi să poarte asupra lor legitimaţia de participare 

pentru accesul liber la toate evenimentele. 

 

13.  Derularea festivalului se va face în deplinã ordine şi armonie, fiind o manifestare de culturã 

care promoveazã teatrul şi muzica  pentru liceeni. Nerespectarea acestui articol atrage după 

sine descalificarea trupei. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. VICTOR IOAN NICOLAE 

 

         

Coordonator, 

Andrei Gheorghe 

 


