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În  perioada 1 - 3 noiembrie 2019, Sebeşul va găzdui cea de-a XVII-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Folclor „Felician Fărcaşiu” – Concurs de interpretare a cântecului 
popular românesc. Devenit deja o tradiţie, evenimentul aduce pe scena Centrului 
Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, locaţia de desfăşurare a evenimentului, cei mai 
îndrăgiţi interpreţi de folclor, dar şi tineri artişti dornici să se afirme şi să ducă mai 
departe moştenirea marelui culegător de folclor românesc, Felician Fărcaşiu.  

Festivalul este structurat în două secţiuni: prima secţiune vizează concursul de 
interpretare dedicat soliştilor vocali de muzică populară - amatori din întreaga ţară, 
având vârsta cuprinsă între 16-35 ani, iar cea de-a două secţiune vizează recitalurile 
artiştilor consacraţi. 
 
Programul Festivalului Naţional de Folclor „Felician Fărcaşiu” 
 
Vineri, 1 noiembrie 2019: 

▪ ora 12.00, Parcul Tineretului: „Atelierele toamnei de poveste. Povestea lui Felician 
Fărcașiu”. Participă copii de la școlile din oraș, Clubul Copiilor Sebeș, Trupa de 
Dansuri Săsești; 

▪ ora 13.00, platoul din fața Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: “Târg de 
meșteșuguri și tradiții”; 

▪ ora 14.00, sala „Gheorghe Maniu” din incinta Centrului Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș: Primirea oficiala a concurenţilor de către Primarul Municipiului Sebeş, 
Dorin Nistor;  

▪ ora 15.30: Preselecţia concurenţilor înscrişi; înregistrarea audio-video a 
preselecţiei; comunicarea rezultatelor preselecţiei urmată de tragerea la sorţi a 
intrării în concurs;  

 



Sâmbătă, 2 noiembrie 2019: 
▪ ora 10.00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş: repetiţiile 

concurenţilor cu orchestra condusă de Alexandru Pal;  
▪ ora 11.00, sala „Gheorghe Maniu” din incinta Centrului Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș: lansarea unui compact disc cuprinzând cântece pe versurile poetei Jeni 
Voina;  

▪ ora 18.00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş:  
Concurs de interpretare a cântecului popular românesc;  
Recitaluri artişti consacraţi: 

Grigore Leșe 
Niculina Stoican 
Valeria și Traian Ilea   
Mariana Anghel 
Alexandru Pugna 
Cristian Țăran 

  
Duminica, 3 noiembrie 2019: 

▪ ora 11.00, sala „Gheorghe Maniu” din incinta Centrului Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș: Deliberarea juriului; 

▪ ora 18.00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş:  
Gala laureaților 
Recitaluri artişti consacraţi: 

Aurel Tămaș 
Laura Lavric 
Floarea Calotă 
Sebastian Stan 
Adina Hada 
Mihai Teacă 
Roxana Reche 
Grupul Vocal „Felician Fărcașiu”  

 
Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor. 
Acompaniază: Orchestra “Augustin Bena” a Judeţului Alba, dirijor Alexandru Pal. 
 

Concurenții vor interpreta două melodii reprezentative pentru zona 
etnofolclorică din care provin: prima melodie - fără acompaniament orchestral, cu ritm 
parlando-rubato (doină, bocet, cântec bătrânesc, cântec propriu-zis) și cea de-a doua 
melodie - cu acompaniament, cu ritm giusto-silabic, aksac sau de dans. 

Înscrierile pentru concurs au loc până la data de 25 octombrie 2019, detalii în 
regulamentul concursului disponibil pe site-ul www.cclbsebes.ro.  

Aprecierea concurenţilor va fi făcută de un juriu alcătuit din personalităţi ale vieţii 
culturale, specialişti în folclor muzical, etnografie, etc. Componența juriului: președinte - 
domnul Grigore Leșe; membri juriului: doamna Elise Stan, doamna Gabriela Rusu 



Păsărin, doamna Doina Işfanoni, doamna Niculina Stoican, doamna Adriana Comșa 
Haber și domnul Alexandru Pal.  

Organizatorii acordă următoarele premii, pe baza clasamentului stabilit de juriu: 
▪ Marele premiul al festivalului: 5.000 lei   
▪ Premiul I: 2.500 lei     
▪ Premiul II: 1.500 lei     
▪ Premiul III: 1.200 lei     
▪ Un premiu special pentru interpretarea unei melodii din 

repertoriul lui Felician Fărcaşiu: 1.000 lei 
▪ Premiul de popularitate: 1.000 lei    
 

Festivalul Naţional de Folclor „Felician Fărcaşiu”, ediţia a XVII – a, Sebeş, va fi 
televizat și difuzat pe unde radio prin intermediul Radiodifuziunii Române.  

 
Organizatorii Festivalului de Folclor „Felician Fărcaşiu” sunt: Primăria şi Consiliul Local al 
Municipiului Sebeş, Centrul Cultural „Lucian Blaga” – Sebeş. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 
Parteneri media: Radio România Regional, Radio România Cluj, TVR3, TVR Târgu-Mureș, 
Etno TV.  
 

Accesul la cele două seri de spectacol se face pe baza biletelor puse în vânzare 
prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş. Costul unui bilet este de 25 lei.  

  
 

    

                                                                 
 
 
 
 

 


