
CONCURSUL NAŢIONAL DE COREGRAFIE  
(dans clasic, contemporan, modern, jazz, caracter şi istoric)  

„Arlechin” – BOTOŞANI 
ediţia a VII-a 

5 – 8 noiembrie 2015  
 

REGULAMENT şi DETALII DE DESFĂŞURARE : 
 
Concursul Naţional de Coregrafie (Dans clasic, contemporan, modern, 

jazz, caracter şi istoric)  cuprinde două secţiuni de participare:  
1. amatori (cluburi, case de cultura a elevilor, scoli private si de arta, etc), cu 

vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani; 
 
2. profesionişti (licee de coregrafie şi sectii de coregrafie, ale colegiilor de artă, 

învăţământ vocaţional profesional, cu durata de 8 ani, clasele V-XII) balerine, 
balerini, de la Teatrele de Opera si Balet, companii, etc. absolventi ai formei de 
învăţământ, mai sus menţionate, cu vârsta cuprinsă între 12 – 24 de ani. 

 
La secţiunea amatori concursul va avea următoarele categorii de participare: 

1. Categoria 8 - 10 ani. La această categorie, concurenţii vor prezenta la 
alegere, două piese coregrafice în stil contemporan (modern), jazz, dans 
de caracter sau istoric, specifice vârstei, sau o coregrafie adaptată în 
stilul baletului clasic (romantic) şi o piesă coregrafică în stil contemporan 
(modern), jazz, dans de caracter sau istoric. 

2. Categoria 11 - 13 ani. La această categorie, concurenţii vor prezenta 
la alegere, două piese coregrafice în stil contemporan (modern), jazz, 
dans de caracter sau istoric, sau o adaptare a unei variaţii din baletele 
cuprinse în anexa cu repertoriul impus şi o piesă coregrafică în stil 
contemporan (modern), jazz, dans de caracter sau istoric 

3. Categoria 14 - 18 ani. La această categorie, concurenţii prezintă la 
alegere, două piese coregrafice, specificându-se numele coregrafului, în 
stil contemporan (modern), jazz, dans de caracter sau istoric, sau o 
variaţie din baletele romantice sau clasice ale sec. XIX şi începutului de 
secol XX, cuprinse în anexa cu repertoriul impus şi un dans de caracter 
sau o coregrafie modernă. 

4. Categoria Ansamblu amatori 8 – 18 ani. Grupuri formate din minim 
4, maxim 10 interpreţi, ce vor prezenta o lucrare coregrafică, cu tematică 
diversă, în stil romantic, clasic, contemporan-modern, jazz, caracter, 
istoric, folk, hip-hop, având o durată de maxim 6 minute. Se va specifica 
pe anexa de înscriere, numarul de participanţi, numele acestora, şcoala 
de unde provin, numele coregrafiei, a coregrafului şi al muzicii!  

 
 Regulă generală pentru secţiunea de participare, amatori! Este interzis dansul 
în pointe, pentru concurentele sub 12 ani şi minim 2 ani de balet intensiv! 
Încălcarea acestei reguli, va duce imediat la eliminarea din concurs! 
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La secţiunea profesionişti concursul va avea următoarele categorii de participare: 

1. Categoria preparatorie 12 - 14 ani. La această categorie, concurenţii 
prezintă două variaţii din baletele romantice sau clasice ale sec. XIX, 
cuprinse în  anexa cu repertoriul impus.  

2. Categoria pre-profesional 15 - 18 ani. La această categorie, 
concurenţii prezintă două variaţii, sau un Pas de deux, din baletele 
romantice sau clasice ale sec. XIX şi ale începutului de secol XX, cuprinse 
în anexa cu repertoriul impus şi o coregrafie contemporană (modernă) 
sau jazz, specificându-se numele coregrafului, sau un dans de caracter. 
Coregrafia poate fi interpretată solo sau in duet 

3. Categoria profesional (seniori) 18 - 24 ani. La această categorie, 
concurenţii prezintă două variaţii, sau un Pas de deux, din baletele 
romantice sau clasice ale sec. XIX şi ale începutului de secol XX, cuprinse 
în anexa cu repertoriul impus şi o coregrafie contemporană (modernă) 
sau jazz, specificându-se numele coregrafului, sau un dans de caracter. 
Coregrafia poate fi interpretată solo sau în duet. 

4. Categoria Ansamblu profesionişti 12 – 18 ani. Grupuri formate din 
minim 4, maxim 10 interpreţi, ce vor prezenta o lucrare coregrafică, cu 
tematică diversă, în stil romantic, clasic, contemporan-modern, jazz, 
caracter, istoric, folk, hip-hop, având o durată de maxim 6 minute. Se va 
specifica pe anexa de înscriere, numarul de participanţi, numele 
acestora, şcoala de unde provin, numele coregrafiei, a coregrafului şi al 
muzicii!  

 
 - Înscrierea concurenţilor :  
   se va face în perioada 1 octombrie – 25 octombrie 2015 
 - Documente necesare înscrierii : 

- 1 fotografie bust - tip paşaport, necesară paginii web, revistei festivalului 
şi ecusonului de concurs ; 

- recomandare din partea şcolii, companiei sau teatrului de unde proveniţi, 
sau din partea unei persoane marcante din lumea baletului ; 

- copie dupa actul de identitate (CI, pasaport). Pentru concurenţii care nu 
au vârsta de 14 ani, copie după Certificatul de Naştere ; 

- Formularul de înscriere şi anexele, completate citeţ, conform 
instrucţiunilor înscrise pe acestea ; 

- Copie după chitanţa achitării taxei de înscriere, în valoare de 40 de 
lei/concurent, plătiţi în contul Asociaţiei Culturale “Arlechin” Botoşani: 
RO58 CEC EBT 0143 RON 0048 583 deschis la CEC sucursala Botoşani. 
Atenţie! Pentru concurenţii de la categoria Ansamblu, taxa de înscriere 
este de 10 lei! 

 Documentele sus menţionate se vor expedia poştal la adresa: Asociaţia Cultural-
Artistică “Arlechin”, b-dul Mihai Eminescu, Nr.48 (Casa de Cultură a Tineretului), mun. 
Botoşani, sau prin e-mail, la următoarele adrese: arlechinbtro@yahoo.com; 
dansbotosani@gmail.com;  

- Muzica va fi înregistrată numai pe suport digital CD sau miniCD, în format CDA 
(track). Melodiile variaţiilor vor fi înregistrate în ordinea interpretării. Pe CD, va fi 
scris sau tipărit, Numele şi Prenumele concurentului, Sectiunea şi Categoria de 
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participare si titlurile pieselor coregrafice. Concurenţii, vor trimite obligatoriu, până 
cel târziu 1 noiembrie 2015, un CD organizatorilor. Deasemeni, ei vor avea in 
permanenţă asupra lor, în timpul concursului un CD identic cu cel trimis 
organizatorilor. 

 - Detalii desfăşurare concurs : 
 Concursul va începe joi 5 noiembrie, ora 18:00 (primirea concurentilor, 

conferinta de presa, prezentarea juriului si tragerea la sorti a intrarii in 
concurs); 

 Vineri 6 noiembrie, ora 10:00 – 11:30, studii. Pauza de prânz şi odihnă. 
Ora 14:30, repetitii pe scenă, fiecare concurent având 10 minute la 
dispoziţie! Ora 18:00 deschiderea oficială şi începerea celei de a VII-a 
ediţii a Concursului Naţional de Coregrafie “Arlechin” - Botoşani, pe 
scena Teatrului Vasilache din localitate; 

 Sâmbătă 7 noiembrie, ora, 09:00 – 11:00, studii. Pauza de prânz şi 
odihnă. Ora 14:00, repetitii pe scenă, 10 minute pentru fiecare 
concurent! Ora 17:00 continuarea concursului, pe scena Teatrului 
"Vasilache"; 

 Duminică 8 noiembrie, ora 10:00 – 12:00, la "Memorialul Ipoteşti"-Sala 
de conferinţe, simpozionul "Dansul clasic, evolutie si perspective în 
secolul XXI"! Ora 16:00, desemnarea câştigătorilor şi festivitatea de 
premiere! 17:00 repetiţii cu laureaţii, desemnaţi de juriu, ce vor evolua 
în gală! De la ora 19:00, o "Seara de balet", susţinută de prim balerine, 
prim balerini şi solisti de balet, nume celebre ale scenei baletului 
international!  

 Concurenţii vor intra în scenă în ordine numerică. Pentru Pas de Deux va 
fi folosit numărul concurentei ; 

 Costumele şi machiajul se vor asigura de către participanţi. Nu este 
obligatoriu la interpretarea variaţiilor romantice sau clasice, 
echipamentul în rochie de romantic sau peasant (variaţiile din Giselle, 
sau Pas de trois Lacul lebedelor) sau tutu ! La fete costum de studiu, cu 
fustiţă petrecută peste şold !  

 Organizatorii au negociat pentru concurenţii înscrişi şi însoţitorii acestora 
(profesori, instructori, părinţi şi rude), preţuri minimale de cazare şi 
masă, în unităţi hoteliere de prestigiu din municipiu Botoşani, începând 
de la 15 lei până la 35 lei, cazarea pe noapte şi 35 de lei masa pe zi. 
Pentru detalii urmăriţi pagina www.impresarieri.ro sau contactati-ne la 
telefoanele 0741510849 (prof. Flavius Damean) sau 0748373332 (prof. 
Silvia Daniliuc) 

 
Concursul se va încheia pe data de 8 noiembrie 2015, cu un spectacol de 

gală, unde câştigătorii desemnaţi de juriu, vor interpreta, din programul 
prezentat în concurs, o singură piesă sau un Pas de deux. Finalul concursului 
va aparţine unei „Seri de balet”, susţinută de prim balerine, prim balerini , 
soliste şi solisti de renume internaţional! 
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PREMII : 
Valoarea totală a premiilor va fi de 5.600 lei, distribuiţi pe secţiuni de participare, 
categorii de vârstă şi sex, după cum urmează : 
amatori 8 - 10 ani, premiile sunt comune, fete si baieti: 
 Locul I   –  150 lei 
 Locul II  –  100 lei 
 Locul III –   75 lei 
 total        325 lei 
amatori 11 - 13 ani, premiile sunt comune, fete si baieti:  
 Locul I   – 150 lei 
 Locul II  – 100 lei 
 Locul III –   75 lei 
 total         325 lei 
amatori 14 - 18 ani, premiile sunt comune, fete si baieti:  
 Locul I   – 200 lei 
 Locul II  – 150 lei 
 Locul III – 100 lei 
 total        450 lei 
ansamblu amatori, se acordă un singur premiu, pentru cel mai bun ansamblu din 
concurs, în valoare totală de 250 lei  
  
Sectiunea profesionişti: 
Categoria preparatorie 12 - 14 ani, premiile sunt comune, fete si baieti: 
 Locul I   – 200 lei 
 Locul II  – 150 lei 
 Locul III – 100 lei 
 total        450 lei 
Categoria pre-profesional 15 – 18 ani, premiile sunt separate, fete, baieti:  
 Locul I   – 250 lei x 2 = 500 lei 
 Locul II  – 200 lei x 2 = 400 lei 
 Locul III – 150 lei x 2 = 300 lei 
 total                 1200 lei 
Categoria profesional (seniori) 18 – 24 ani, premiile sunt separate, fete, baieti.  
 Locul I   – 350 lei x 2 = 700 lei 
 Locul II  – 300 lei x 2 = 600 lei 
 Locul III – 250 lei x 2 = 500 lei 
 total                 1800 lei 
La Pas de deux, în funcţie de notaţia obţinută în variaţiile componente, concurenţii 
declaraţi câştigători, obţin premii şi următoarele bonificaţii : 
 Locul I   – 200 lei / pereche 
 Locul II  – 150 lei / pereche 
 Locul III – 100 lei / pereche 
 total        450 lei 
ansamblu profesionişti, se acordă un singur premiu, pentru cel mai bun ansamblu din 
concurs, în valoare totală de 350 lei.  
 
Juriul poate decide neacordarea de premii, daca nu sunt întrunite baremele de notaţie! 
În funcţie de găsirea şi a altor surse de finanţare, valoarea premiilor poate creşte! 
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JURIZAREA, DEPARTAJAREA CONCURENTILOR, JURIUL :  
 Evoluţia concurenţilor va fi evaluată de către un juriu format din 4 

membrii şi un preşedinte ; 
 Jurizarea se bazează pe sistemul de 10 puncte, iar fiecare membru al 

juriului va nota individual pentru fiecare concurent în fiecare etapă ; 
 Acordarea notelor de către juriu se face după următoarele criterii: 

tehnică, expresivitate, orientare scenică şi simţ muzical. La partea 
tehnică se urmăreşte în primul rând execuţia cu acurateţe şi precizie a 
elementelor specifice dansului clasic, atât la variaţii cât şi la Pas de Deux. 
Se apreciază ca fiind o tehnică de execuţie foarte bună atunci când toate 
mişcările din cadrul programului artistic sunt armonios legate, stabile, 
coordonate unele cu altele, au amplitudine şi expresivitate. Mimica, 
trăirea scenică conformă cu coregrafia programului interpretat şi 
transmiterea acesteia către public, sunt părţi ce vor caracteriza 
expresivitatea concurentului. Coregrafia programului artistic prezentat, 
trebuie să evidenţieze maniera în care dansatorul utilizează toate 
direcţiile şi planurile de mişcare (vertical, orizontal şi sagital), folosind 
echilibrat spaţiul (scena) de dans, cu execuţii de elemente în picioare, la 
sol şi în aer (sărituri şi salturi specifice). 

 Notarea programelor fiecărui concurent în parte, va fi făcută individual, 
de fiecare membru al juriului, pe un formular special, pus la dispoziţie de 
organizatori. Notele vor fi acordate imediat după terminarea programului 
executat de concurent (concurenţi în cazul Pas de Deux sau Duet). 
Preşedintele juriului nu acordă note, el doar verifică să nu apară 
discrepanţe mai mari de 2 puncte între notele acordate concurentului de 
membrii juriului. La propunerea domniei sale, concurenţilor li se poate 
acorda sau scădea din notele primite 0,5 – 2 puncte, dar nu mai mult de 
atât. Orice contradicţie între membrii juriului este arbitrată de 
preşedinte. În cazuri de abateri grave acesta poate lua hotărârea de 
eliminare din juriu a unui membru, anunţând organizatorii ; 

 Concurenţii care vor interpreta Pas de Deux, vor fi jurizaţi individual, dar 
şi per ansamblu. Ei vor participa cu variaţiile specifice interpretate, 
pentru concursul individual, la categoriile pre-profesional şi profesional. 

 La finalul concursului juriul poate pune la dispoziţia concurenţilor, la 
cererea acestora, fişa individuală de punctaj ; 

 Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul dintre premii, sau poate 
conferi acelaşi premiu mai multor concurenţi ; 

 Deciziile finale ale juriului sunt incontestabile. 
 Componenta juriului si presedintele acestuia, vor fi publicate la data de 

03 noiembrie 2015 
 
Societatea Cultural – Artistică “ARLECHIN” - Botoşani  
CUI: 6 5 6 7 4 0 4/ Autorizatia Nr. 318 / 16.07.1 / Nr.Inr. 1/ 6002 / 94 
Flavius Damean - 0741510849; Silvia Daniliuc - 0748373332. tel / fax: 0231.511117  
email: arlechinbtro@yahoo.com  dansbotosani@gmail.com  
 


