


COMUNICAT DE PRES�

Duminic�, 16 mai 2010 se va desf��ura la Câmpina FESTIVALUL CONCURS NA�IONAL DE 
INTERPRETARE PIANISTIC� „JULIA HASDEU”, edi�ia a XII-a. 

Cu 12 ani în urm�, profesoara Camelia Pavlenco a avut ini�iativa organiz�rii acestui concurs, la nivel 
restrâns, între elevii câtorva clase de pian ale colegilor de breasl�. Începând cu cea de-a IX-a edi�ie, la 
rug�mintea ini�iatoarei concursului, managementul acestuia a fost preluat de prof. dr. Sanda Maistorovici de 
la UNMB, Pre�edinta Asocia�iei Culturale „Paul Constantinescu 2009” Ploie�ti. De câ�iva ani încoace, 
manifestarea se desf��oar� sub patronajul numelui JULIEI HASDEU, fiica lui B.P. Hasdeu în memoria 
c�reia, savantul a costruit la Câmpina, castelul ce-i poart� numele. Pu�ini �tiu c� excep�ionalele calit��i 
intelectuale  ale Juliei, erau întregite cu daruri artistice: cânta la pian, picta, desena compunea muzic� �i scria 
poezie. În Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” de la Câmpina exist� m�rturii ale preocup�rilor ei artistice. 

Plecând de la aceste tr�s�turi ale personalit��ii Juliei, regulamentul concursului a fost conceput în ideea 
valorific�rii tuturor laturilor creative ale personalit��ii elevilor care se ocup� cu studiul pianului.  Concursul 
este destinat pre�colarilor �i elevilor din clasele I-VIII care studiaz� pianul, indiferent de forma de 
înv���mânt pe care o frecventeaz�: licee voca�ionale, �coli generale de muzic� �i arte plastice, �coli de arte �i 
meserii, sau înv���mântul particular. Acesta este unicul concurs de interpretare pianistic� din �ar� care 
nu prevede Tax� de înscriere. În schimb, înscrierea se face pe baza unei lucr�ri literare sau de art�
plastic� (desen sau pictur�), lucr�ri care au fost jurizate înaintea începerii concursului de pian. Ele 
constituie materialul unei ample expozi�ii, care poate fi admirat� la Casa Municipal� de Cultur� „Geo 
Bogza” în timpul desf��ur�rii concursului de pian. Atât lucr�rile literare cât �i cele de art� plastic� premiate 
(13 lucr�ri de art� plastic� �i 6 lucr�ri literare) sunt publicate în pliantul concursului. Datorit� num�rului 
impresionant de înscrieri la concurs (271 de elevi reprezentând capitala Bucure�ti, jude�ele Prahova, Bac�u, 
Vâlcea, Cluj, Buz�u, Arge�, Dâmbovi�a, Teleorman) organizatorii, sprijini�i cu mult� amabilitate de 
Consiliul Local Câmpina, Prim�rie �i chiar �i de persoane private (preot Petru Moga, paroh al Bisericii Sf. 
Nicolae din Cartierul Slobozia al Câmpinei) au g�sit solu�ia desf��ur�rii concursului, în 5 loca�ii din 
municipiul Câmpina: Casa Municipal� de Cultur� „Geo Bogza” unde exist� dou� s�li dotate cu piane (aici 
sunt programa�i cei 11 pre�colari �i clasa I – 35 de concuren�i, al�turi de cei 48 de concuren�i de la clasa a 
III-a �i cei 4 concuren�i de la clasa a VIII-a, care vor evolua în sala mare)  Casa Tineretului (clasa a II-a, 46 
concuren�i); Muzeul Memorial „B.P Ha�deu”, unde vor evolua elevii claselor a V-a (32 concuren�i) �i a VI-a 
(22 concuren�i); Sala Praznical� a Bisericii Sf. Nicolae din cartierul Slobozia - Câmpina (unde sunt 
programa�i cei 27 concuren�i de la clasa a IV-a �i cei 19 concuren�i de la clasa a VII-a). În concurs vor 
evolua �i 15 forma�ii la 4 mâini. Juriile sunt alc�tuite în mod democratic, conform regulamentului, din 
profesorii care au adus în concurs de la trei elevi în sus. Participarea în juriu este un mod de a le recunoa�te 
acestor dasc�li, meritul de a fi preg�tit copiii în vederea ie�irii în public. Trebuie men�ionat faptul c� cei 33 
de profesori de la toate institu�iile de înv���mânt men�ionate, presteaz� munca de jurizare în mod 
neremunerat. Participarea în acest juriu este un fel de schimb de opinii �i experien��, la care, din experien�a 
edi�iilor anterioare, inimo�ii dasc�li se al�tur� cu bucurie. Copiii sunt evalua�i cu profesionalism, dar �i cu 
în�elegere, c�ci apari�ia pe scen� a unui copil implic� r�spundere, seriozitate, disciplin� în munc�, iar dac�
presta�ia nu e chiar pe m�sura a�tept�rilor, ea se face cu gravitate �i dorin�� sincer� de autodep��ire. Premiile 
nu sunt în bani. Ele se constituie într-o frumoas� diplom� �i în satisfac�ia de a fi dep��it înc� o treapt� în 
studiul acestui dificil instrument. 

La acest� edi�ie, Cosiliul Local Câmpina s-a implicat nu numai moral, prin persoana amabilului domn 
Marian Dul�, Pre�edintele Comisiei de Cultur�, Înv���mânt �i Tineret ci �i financiar, f�când posibil�
desf��urarea acestei ample manifest�ri. 

Urm�toarea edi�ie a acestui festival este deja programat� pentru data de 15 Mai 2011, iar organizarea 
acestuia a fost deja demarat�. Se cuvine a fi men�ionate numele secretarei concursului, profesoara Irina 
Ungureanu de la Liceul Carmen Sylva din Ploie�ti �i al domnilor Flori Dochia �i  Alexandru �tefan Sa�a, 
al�turi de întregul personal al Casei de Cultur� „Geo Bogza” Câmpina,  institu�ie implicat� în organizarea 
concursului, înc� de la prima edi�ie. 

SANDA HÎRLAV MAISTOROVICI, coordonatorul întregului proiect 



FI�� DE ÎNSCRIERE 
la 

FESTIVALUL CONCURS NA�IONAL DE  INTERPRETARE  
PIANISTIC�

« IULIA HASDEU », Edi�ia a XII-a, Câmpina, 2009  

Nume concurent: 
Prenume: 
Clasa: 
Data na�terii: 
Date de contact (tel, e-mail) 
Institu�ia de înv���mânt:  
Localitatea: 

Nume �i prenume profesor de pian: 
Date de contact ale profesorului (tel., e-mail) :  

Tipul de lucrare cu care s-a înscris: Lucrare literar�/Desen/Pictur�

Titlul lucr�rii: 

REPERTORIU: 

1. Compozitor român: 

       Lucrare: 

2. Compozitor: 

Lucrare: 

                                                                                                      
Semn�tura 
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Asocia�ia Cultural� „Paul Constantinescu – 2009” Ploie�ti

FESTIVALUL CONCURS NA�IONAL DE  
INTERPRETARE  PIANISTIC�

« IULIA HASDEU », Edi�ia a XIII-a, 2011 

Regulament 

          Asocia�ia Cultural� „Paul Constantinescu – 2009” Ploie�ti, în colaborare cu 
Consiliul Local Câmpina, Prim�ria Municipiului Câmpina, Casa Municipal� de 
Cultur� „Geo Bogza” Câmpina, Muzeul Memorial «B.P. Hasdeu », Casa de 
Cultur� a Tineretului Câmpina, Parohia „Sf. Nicolae” cartier Slobozia-Câmpina �i 
Societatea Filarmonic� Câmpina, organizeaz�:                                                          
FESTIVALUL CONCURS NA�IONAL DE  INTERPRETARE  PIANISTIC�

« IULIA HASDEU », Edi�ia a XIII-a, 2011                                         
        Festivalul-concurs a fost ini�iat de profesoara Camelia Pavlenco. 
Începând cu cea de-a XI-a edi�ie, aceast� manifestare se desf��oar� sub 
patronajul numelui JulieiHasdeu, geniala fiic� a savantului B.P.Hasdeu, 
n�scut� la Câmpina, care, pe lâng� celelalte aptitudini excep�ionale cu 
care o înzestrase Dumnezeu, era pianist� �i compozitoare. Concursul este 
destinat copiilor de vârst� pre�colar� �i elevilor din ciclul primar �i 
gimnazial care studiaz� pianul, indiferent de forma de înv���mânt pe care 
o frecventeaz� (licee de muzic�, �coli de muzic�, �coli populare de art� sau 
înv���mânt privat). 

Condi�ii de participare : 

      1.  Concursul se desf��oar� într-o singur� etap� �i prevede premii 
pentru pre�colari  �i pentru fiecare clas� în parte, de la clasa I pân� la 
clasa a VIII-a. 
     2.  Repertoriul de concurs const� în dou� piese dintre care, una din 
repertoriul românesc iar cea de-a doua, la alegere, exclusiv studiu. 
Durata evolu�iei pe scen� a concuren�ilor este astfel stabilit�:  

Pre�colari     : maximum   3 minute 
Clasa I          : maximum   3 minute 
Clasa a II-a   : maximum   5 minute 
Clasa a III-a   : maximum   7 minute 
Clasa a IV-a  : maximum   8 minute 

Clasa a V-a   : maximum  10 minute, 
Clasa a VI-a  : maximum  12 minute 
Clasa a VII-a : maximum  14 minute 
Clasa a VIII-a: maximum 15 minute 
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 3.   Concursul va avea loc  DUMINIC�,  15 MAI 2011, începând cu orele 10  la 
Casa Municipal� de Cultur� « Geo Bogza » din Câmpina, Muzeul Memorial 
« B.P.Hasdeu »,  Casa Tineretului �i Sala praznical� a Parohiei Bisericii Sf. 
Nicolae din Cartierul Slobozia, Câmpina.  
     4.  Candida�ii vor intra în concurs  în ordine alfabetic�, pe clase, începând cu 
grupa de pre�colari �i terminând cu clasa a VIII-a. 
     5.  Juriul va fi alc�tuit din profesorii care au cel pu�in trei elevi  înscri�i în 
concurs. 
    6.  Concuren�ii care doresc s� se cazeze în Câmpina pot beneficia, la pre�uri 
avantajose,  de serviciile HoteluluiCaseiTineretului. Detalii, la tel. 0364 103 202 
sau 0722 315 901. 

Condi�ii de înscriere: 

NU SE PERCEPE TAX� DE ÎNSCRIERE LA CONCURS ! 

        Înscrierea const�  obligatoriu, într-o crea�ie literar� în proz� sau versuri de 
maximum 2 pagini A4, scrise cu liter� de 12, folosind TNR, spa�iere la 1,5 
rânduri, cu diacritice, margini: 2,5 cm stânga, 2 cm sus– jos – dreapta, sau o 
crea�ie plastic� (un desen sau o pictur�), pe coal� de dimensiuni A4. Lucr�rile 
vor fi semnate cite� în col�ul din dreapta-jos al ultimei pagini (în cazul crea�iei 
literare) sau în col�ul din dreapta-jos al lucr�rii plastice, specificându-se clasa �i 
�coala de unde provine autorul lor.  Nerespectarea acestor cerin�e atrage dup�
sine descalificarea din concurs. Crea�ia literar�, respeciv cea plastic� (desenul 
sau pictura) va fi trimis�  într-un plic, al�turi de Fi�a de înscriere la concurs
completat� clar, pân� la data de vineri 22 aprilie, data po�tei, pe adresa :
ASOCIA�IA CULTURAL� « PAUL CONSTANTINESCU  2009 » PLOIE�TI 
(Pentru Festivalul Concurs Na�ional de Interpretare Pianistic� „Iulia Hasdeu”, 

 edi�ia a XII-a 2010) 
Bulevardul Republicii 108, Bloc 13 B2, ap. 29  

PLOIE�TI. Cod po�tal 100 385 

  Pentru detalii în plus adresa�i-v� D-nei lect. univ. dr. Sanda Hîrlav 
Maistorovici, e-mail  sanda11955@yahoo.com  sau la tel. mobil 0721 333753 
sau la tel fix 0244 535578 (dup� orele 20, 30) 

Sper�m ca aceast� modalitate de înscriere s� stimuleze întreaga for�� creatoare 
a candida�ilor no�tri. 
 Lucr�rile literare �i cele plastice vor fi deasemenea premiate �i prezentate 
publicului în timpul concursului. 
                                                  V� a�tept�m cu drag !  






