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R E G U L A M E N T U L 

Festivalului-Concurs de toacă pentru copii şi tineret  

„LEMNUL SFÂNT CARE CÂNTĂ”, ediţia a VIII-a 
Comuna Dumbrăveni, Suceava 

28 iulie 2019, ora 15,00 
 
 

Omagiind tradiţia bizantină din Bucovina, cu interpreţii săi originali, 
repertoriul de o importantă valoare stilistică şi artistică pentru spiritualitatea 
românească, acest concurs îşi propune: 

- perpetuarea tradiţiei semnalizării liturgice artistice cu toaca; 
- stimularea învăţării semnalizării liturgice la toacă de către copii şi tineret, 

în vederea dezvoltării şi perpetuării tradiţiei artei toacei din cultura 
română. 

Concursul se desfăşoară în Biserica Parohiei Dumbrăveni pe patru 
categorii de vârstă, fiecare categorie etalând un nivel diferit de receptare 
muzicală şi de pregătire tehnică instrumentală, după cum urmează:  
I. categoria copii 3-6 ani;  
II. categoria elevi clasele I-IV;  
III. categoria elevi de gimnaziu (clasele V-VIII) şi  
IV. categoria elevi de liceu, şcoli de meserii şi studenţi.  
 
Condiţii de participare: 

Timpul acordat pentru secţiunile I şi II este de 2-5 minute, iar pentru 
secţiunile  III şi IV 5-10 minute. 

Este obligatorie ţinuta de gală - fie costum tradiţional, fie costum de stofă; 
este exclusă ţinuta în blugi şi tricouri inscripţionate. 

Înscrierea se face telefonic, prin email sau în ziua concursului la Parohia 
Ortodoxă nr.1 Dumbrăveni, preot Vasile Ioniţă - 0749858370. 

Prezenţa concurenţilor pentru repetiţie va fi în ziua de 28 iulie 2019, la 
Parohia Ortodoxă nr.1 Dumbrăveni, după ora 12.30, urmând ca la ora 15,00 să 
înceapă concursul. 



Premierea concurenţilor va avea loc în aceeaşi zi. 
Se va acorda marele premiu celui mai bun concurent, indiferent de 

categoria de vârstă la care este înscris. Se vor acorda trei premii – I, II şi III - la 
fiecare categorie de vârstă şi câte două menţiuni, dacă va fi cazul. Bugetul de 
premii se poate redistribui de la o categorie de vârstă la alte categorii de vârstă, 
conform hotărârii juriului. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a 
redistribui unele premii. 

Se vor acorda premii constând în diplome, medalii, bani şi dulciuri. 
Centrul Cultural Bucovina va acorda premiile în bani, conform bugetului 
proiectului, celelalte forme de premiere şi organizarea manifestării pe plan 
local fiind asigurate de parteneri. 

Juriul este format din specialişti în domeniul tradiţiei muzicale liturgice 
ortodoxe: preoţi, profesori de muzică, muzicologi, compozitori. 

Evaluarea prestaţiei artistice a fiecărui concurent se face după următoarele 
criterii: calitatea isonului, diversitatea ritmică, numărul florilor, calitatea 
segmentelor introductive şi a celor finale, echilibrul formei, ţinuta publică.  

 
Concurenţii se pot înscrie doar la o singură secţiune. 
Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent în parte sau 

de instituţia pe care o reprezintă. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Preot Vasile Ioniţă – 0749858370, sau 
la telefonul instituţiei noastre nr. 0230/530126 sau 0756094346. 
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