Lira Art-Montana 2015

Asociaţia CONDOR CLUB ARAD are deosebita plăcere de a vă
invita la a VII – a ediţie a Festivalului cultural – artistic cu tematică
montană „LIRA ART-MONTANA”, care se va derula în perioada 4 - 6
DECEMBRIE 2015, în perimetrul staţiunii turistice MONEASA,
judeţul Arad .
Probe de concurs:
1. Orientare sportivă cu ajutorul hărţii (organizatorii nu asigură busole).
2. Proba surpriză
3. Slide show. În concurs sunt prezentate 45 – 50 de imagini, cu tematică montană. În cazul în
care sunt peste 20 de imagini cu acelaşi subiect (doar flori, doar chei, doar peşteri etc.), echipajul
va fi depunctat. Se va urmări: tematica montană, realizare tehnică, realizare artistică şi efectul de
ansamblu. Organizatorii asigură mijloacele de proiecţie şi sonorizare. În cazul în care montajul
se face cu un program mai puţin utilizat, vă rugăm aduceţi şi kit-ul de instalare pentru o bună
proiecţie.
4. Foto. În concurs sunt prezentate 6 fotografii (format 20/30 sau 24/30 cm). Din cele 6
fotografii DOUĂ trebuie să fie alb/negru. Se va urmari: tematica montană, realizarea tehnică,
artistică şi efectul de ansamblu. Fiecare fotografie trebuie să fie pe “passpartou” şi să aibă un
titlu.
5. Caricatură digitală. În concurs sunt prezentate 3 fotografii (format 20/30 sau 24/30 cm)
editate digital, astfel incât să creeze o compoziţie haioasă, care să conţină un colaj creat din:
peisaj, persone şi text. În acelaş timp colajul creat din fotografiile proprii, să nu se îndepărteze
foarte tare de la idea caricaturii clasice. Se va urmări: tematica montană, realizarea tehnică,
umorul, compoziţia şi originalitatea.
6. Poster ECO. Este o probă de concurs care pune în evidență efortul vostru privind
conștientizarea sau informarea populației cu privire asupra problemelor de mediu. Tematica este
strâns legată de protecția mediului. Posterul trebuie să fie în format A 3, realizat în orice tehnică
(creion, culoare etc.). Nu sunt acceptate lucrările realizate cu ajutorul computerului.
7. Cultural. În concurs sunt cuprinse cântece, scenete şi poezii. Există şi o probă impusă care
constă în realizarea unei poezii din două strofe, alta decât cea din programul normal, realizată în
baza a două cuvinte pe care le va primi fiecare club participant. Se va urmări: tematica montană,
ţinuta scenică, interpretarea, spontaneitatea şi originalitatea. Durata probei este de 20 min. pentru
fiecare club.
8. Proba de Dans
În clasamentul general vor intra rezultatele probelor: orientare, slide show, foto,
caricatură digitală, poster ECO şi cultural.

Programul concursului „LIRA ART-MONTANA ”
Vineri, 4 decembrie 2015
Până la ora 24.00 – Primirea şi înscrierea participanţilor la Hotel Parc Moneasa.
Ora 22.30 – Seară Folk. Alături de noi pot participa şi invitaţii noştri.
Sâmbătă, 5 decembrie 2015
10.00 – Deschiderea festivă
10.15 – Şedinţa tehnică
10.30 – 12.00, Montarea exponatelor
11.00 – Start în proba surpriză
12.00 – 13:00 Arbitrarea exponatelor
12.00 – Start în proba de orientare sportivă
14.30 – 15.00, predat CD-urile cu slideshow-ul la Bura pentru copiere în laptop şi verificare
funcţionare
15.30 – Slide show
20.00 – Cultural
22.00 – Proba de Dans
23.30 – Discotecă
Duminica 6 decembrie 2015
11.00 – Festivitatea de premiere şi defluirea participantilor.
CAZARE: 60 RON/pers/noapte (doi în cameră) la Hotel PARC. Fiind un număr limitat de
locuri în hotel, putem face rezervări doar pentru cei care confirmă prezenţa la acest concurs până
pe data de 29 noiembrie 2015. Pentru rezervarea cazării şi informaţii suplimentare: Moldovan
Radu, tel: 0740.086433.
Pentru cei care nu confirmă până în data de 29 noiembrie, indiferent de motiv, pot să sune pentru
cazare, la următoarele unităţi: Hotel Moneasa- 0257 313151; Hotel Parc- 0257 313231;Vila
Narcisa- 0257 313162; Vila Dallas- 0257 313202; Vila Yna- 0257 313026; Hotel Codru
Moma- 0257 313134.

