
vă invită să participaţi la concursul interjude ean, cuțean, cu

participare indirectă

Chansons sur scène 
2020

Edi ia a IV-ația a IV-a

           PROGRAM
 Înscrierea elevilor la concurs:  04 mai-22 mai 2020, la adresa

de email: corbeanuelena@yahoo.fr

 Jurizarea înregistrărilor : 23 mai 2020

 Juriul este format din cadre didactice specializate, soli ti ști 

concerti ti i personalită i arstistice din ară i ști ști ți arstistice din țară și ți arstistice din țară și ști din străinătate.

 Comunicarea premiilor ob inuteți arstistice din țară și  : 24 mai 2020

Vă a teptămcu drag.ști 

Contact: prof. coordonator, Elena Corbeanu: 0761334284



Regulament

Regulamentul  festivalului-concurs  de  cântec  francofon  „Chansons  sur  scène  2020”,  cu  participare

indirectă.Concurenţii pot evolua solo sau înduet (maximum 2 persoane în înregistrare).

Atenţie: tinerele talente lansate deja la nivel profesionist nu se pot înscrie la concurs. Festivalul se adresează

exclusiv amatorilor. De exemplu, dacă aveţi o melodie difuzată la radio, nu puteţi participa.

Cum putem participa?

Prin trimiterea unei înregistrări video a cântecului interpretat. 

Termen limită de înscriere :22.05. 2020

Cum să-mi aleg cântecul?

Participanţii la Concurs vor propune un video n care interpreteazȋn care interpreteaz ă  LIVE o melodie din repertoriul francez

sau francofon la alegere. Cântecul interpretat trebuie să dateze din repertoriile compuse i lansate în ultimiiști 

10 ani (începând cu anul 2010).

Detalii tehnice: 

Videourile trebuie să fie în format .MPEG sau .MP4 de bună calitate, având o rezolu ie de înaltă defini ieți arstistice din țară și ți arstistice din țară și 

HD (este recomandat ca înregistrarea să aibă o rezolu ie minimă de 1920 x 1080 pixeli). ți arstistice din țară și 

Este important ca formatul să fie landscape. De asemenea, înregistrarea video trebuie să aibă sunet clar.

Cum se desfăşoară Concursul?

Festivalul se desfăşoară prin trimiterea unei înregistrări  video cu cântecul ales la adresao rganizatorului.

Profesorul  coordonator  va  înscrie  elevii  trimi ând  fi a/fi ele  de  înscriere,  tabelul  cu  coordonateleți arstistice din țară și ști ști 

elevului/elevilor,  precum i înregistrarea video a piesei interpretate,  salvate  cu titlul  melodiei  i numelești ști 

participantului, la adresa de email: corbeanuelena@yahoo.fr  ,  

https://chansonsvl.wordpress.com/

Prin participarea  la  acest  Concurs,  participan ii  sunt  de acord ca,  în  cazul  în  care vor  câştiga,  numele,ți arstistice din țară și 

prenumele, imaginea şi vocea lor, să poată fi făcute publice. To i participan ii dți arstistice din țară și ți arstistice din țară și au autoriza ia de difuzare şiți arstistice din țară și 

de utilizare a produc iilor video organizatorilor Concursului. ți arstistice din țară și 

Participarea la concurs este gratuită.

Cum sunt notaţi concurenţii?

Notele (maximum 10 puncte) se acordă după cum urmează:

 3 puncte – pentru pronunţia în limba franceză

 2 puncte – pentru alegerea cântecului

 3 puncte- pentru calitatea presta iei (timbru, tehnică vocală)ți arstistice din țară și 

 2puncte –pentru jocul de scenă

Câ tigătorii vor fi anun a i pe data de ști ți arstistice din țară și ți arstistice din țară și 25 mai

Organizatorii vor oferi diplome şi premii. 



«Chansons sur scène 2020»

Concours de chanson francophone

Fiche de candidature 

NOM :     

DATE DE NAISSANCE :                                                  

LIEU DE NAISSANCE :  

NATIONALITÉ : 

 CLASSE /ÉTUDES :    

ADRESSE :  

TEL./PORT

E-MAIL : 

CHANSON INTERPRÉTÉE

TITRE  :

INTERPRÈTE FRANCOPHONE :   

ANNÉE DE LA CHANSON :  

Âge, le 1er mai  2020 :    

CatÉgorie : 11-12 ans : 13-15 ans : 16-17ans :ans :18-25 ans : 

ETABLISSEMENTSCOLAIRE

Nom de l’établissement (ville) :   

Nom et prénom du professeur accompagneur:  

Numéro de téléphone du professeur :  

Am luat la cuno tin ă,ști ți arstistice din țară și 

Nume, prenume   ____________________________

Semnătură   ____________________________

Data   ____________________________

CONCURSUL INTERJUDE EAN  DE CÂNTEC FRANCOFONȚEAN  DE CÂNTEC FRANCOFON



Chansons Sur Scène

Ediția a IV-a

Unită i de învă ământ partenere ți de învățământ partenere ți de învățământ partenere 

Colegiul Na ional Pedagogic Carol I,  ți de învățământ partenere Str.Mărăşeşti, Nr.15, Câmpulung,  reprezentată  de prof. Radu
George, în calitate de director i prof. Mihaela Grigorescu, în calitate de partener,  ști în cadrul concursului
interjude ean de cântec francofon, “Chansons sur scène” ediţia a IV-a – partener 1ți arstistice din țară și 

coala Gimnazială Eugen Ionescu,  Școala Gimnazială Eugen Ionescu, Str.  Unirii,  Nr.1,  Slatina,  reprezentată   de prof.  Constantinescu
Gabriela - Laura, în calitate de director i prof. Andrei Emilia, în calitate de partener, ști în cadrul concursului
interjude ean de cântec francofon, “Chansons sur scène” ediţia a IV-a  – partener 2ți arstistice din țară și 

Colegiul Na ional Ion Minulescu,  ți de învățământ partenere Str. Basarabilor, Nr. 3, Slatina, jud. Olt, reprezentată  de prof. Dr.
Carol Emil Kovacs, în calitate de director i prof., în calitate de partener,ști  în cadrul concursului interjude eanți arstistice din țară și 
de cântec francofon, “Chansons sur scène” ediţia a IV-a – partener 3

coala Gimnazială Nr.4 Rm. VâlceaȘcoala Gimnazială Eugen Ionescu, , Str. Calea lui Traian, Nr. 97, Rm. Vâlcea, reprezentată de prof. Fârtat
Mihai, în calitate de director i prof. Perţa Mihaela, în calitate de partener în cadrul concursului interjude eanști ți arstistice din țară și 
de cântec francofon, “Chansons sur scène” ediţia a IV-a  – partener 4

    coala GimnazialăȘcoala Gimnazială Eugen Ionescu,  Anton Pann, Str. Lucian Blaga nr. 3, Rm. Vâlcea, reprezentată de prof. Burlan
Adrian Eugen, în calitate de director i prof. Ionescu Monica, în calitate de partener în cadrul concursuluiști 
interjude ean de cântec francofon  “Chansons sur scène”, ediţia a IV-a – partener 5ți arstistice din țară și 

    Liceul  de Arte Victor Giuleanu,  Str. Henri  Coandă,  nr.  23,  Rm. Vâlcea, reprezentată  de prof.
Annemarie  Keresztely,  în  calitate  de  director  i  prof.  Stroe  Marian,  în  calitate  de  partener  în  cadrulști 
concursului interjude ean de cântec francofon  “Chansons sur scène”, ediţia a IV-a – partener 6ți arstistice din țară și 

      coala Gimnazială Bude ti, Școala Gimnazială Eugen Ionescu, ști, Strada Principală, nr. 27, Comuna Bude ti, sat Bude tiști ști , reprezentată de
prof.  Ispas  Simona  în  calitate  de  director  i  prof.  Udrescu  Mihaela  în  calitate  de  partener  în  cadrulști 
concursului interjude ean de cântec francofon, “Chansons sur scène, ediţia a IV-a – partener 7ți arstistice din țară și 

Liceul de Arte C o n s t a n t i n  B r ă i l o i uʺConstantin Brăiloiuʺ ʺConstantin Brăiloiuʺ ,  Str. Grivi ei, nr.34, Tg. Jiu, Gorjți arstistice din țară și ,  reprezentată de prof.
dr. Ionescu-Haidau Ana Daria în calitate de director i prof. Mihai Melania în calitate de partener în cadrulști 
concursului interjude ean de cântec francofon,“Chansons sur scène, ediţia a IV-a   – partener 8ți arstistice din țară și 

Colaboratori



Comisia de organizare a concursului :  

Inspector colar Limbi Moderne, prof. Baranga Simonaști 

Director,  prof. dr. Pană Cătălin – Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

Director adj. prof. Farcaşanu Antoanela – Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

Director adj. prof. Mlisan Mirela – Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

            Prof. Corbeanu Elena – Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - coordonator

Prof. Per a Mihaela ți arstistice din țară și – Şcoala Gimnazială nr. 4;

Prof. Ionescu Monica – Şcoala Gimnazială Anton Pann;

Prof. Stroe Marian – Liceul de Arte Victor Giuleanu

Prof. Udrescu Mihaela – Şcoala Gimnazială Budeşti;

Prof. Barbu Marcela– ColegiulNaţional "Mircea celBătrân";

            Prof. Octavian Roman – informatician, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

Georgiana Pană – bibliotecar, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

Valerica Păunoiu – bibliotecar, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân";

RodicaOpinca – secretar, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân".

Pantelimon Nicoleta – secretar, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân".

Bro uraști 
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