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Condiții de participare 

➔ La CONCURSUL DE CREAȚIE se participă individual, fără a face parte dintr-un grup. Fișa de înscriere se 
găsește aici: https://goo.gl/forms/FUgLoAi988NzLgVa2 

➔ La  CONCURSUL DE INTERPRETARE se pot înscrie grupuri umoristice formate din maxim 8 persoane. 
Fișa de înscriere se găsește aici: https://goo.gl/forms/iIG76Xon3SH3eshr2 

➔ Fiecare grup, trebuie să poarte un nume. 
➔ Grupul umoristic este obligat să participe la minim 3 genuri din CONCURSUL DE INTERPRETARE. 
➔ Vârsta concurenților trebuie să fie cuprinsă între 16 și 35 ani. La festival au dreptul să participe numai 

artiștii și grupurile selecționate și invitate de organizatori. Organizatorii își rezervă dreptul de a face o 
selecție a participanților pe baza fişei de înscriere completată online. 

➔ Pentru a se putea juriza un moment, la genul espectiv trebuie să se înscrie minim 3 participanți. 
➔ Prin trimiterea lucrărilor la CONCURSUL DE CREAȚIE, sau participarea la festival în cadrul 

CONCURSULUI DE INTERPRETARE, participantul își dă acordul ca organizatorul să le poată publica 
lucrările sau momentele filmate în timpul participării pe pagina  www.facebook.com/UMORNIASI și în 
materialele de diseminare ulterioare realizate de Casa de Cultură a Studenților Iași. 

Date limită: 
15 martie – data limită pentru înscrierea grupurilor prin completarea fișei de înscriere. 
18 martie – data limită de selecție și anunțare a rezultatelor selecției participanților 
21 martie – data limită de confirmare a participării grupurilor 

Concurs de CREAȚIE 

 A.   Caricatură 

Detalii: 

➔ Genurile de caricatură pot fi: grafică satirică și portret. 
➔ Pentru selecția lucrărilor acestea vor fi fotografiate și trimise atașat în fișa de înscriere. 
➔ Fiecare participant poate trimite între 5-10 caricaturi care se vor încadra în format A4 - A3 
➔ Lucrările selectate pentru expunere vor fi trimise cu paspartu adecvat, pentru a fi expuse la 

dimensiunea 50/40 cm. 
➔ Numai lucrările selectate vor fi trimise la Festival și expuse. 
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B.   Fotografie umoristică 

Detalii: 

➔ Tema pentru ediția UMOR’N’IAŞI 2018 este: „Tânăr în România”. 
➔ Pentru selecția lucrărilor acestea vor fi trimise atașat în fișa de înscriere. 
➔ Fiecare participant poate trimite între 5-10 fotografii care se vor încadra în format A4 - A3 
➔ Lucrările selectate pentru expunere vor fi trimise cu paspartu adecvat, pentru a fi expuse la 

dimensiunea 50/40 cm. 
➔ Numai lucrările selectate vor fi trimise la Festival și expuse. 

C.   Text umoristic 

Detalii: 

➔ Tema pentru ediția UMOR’N’IAŞI 2018 este: „Tânăr în România”. 
➔ Participanții pot trimite texte care se vor încadra în format A4, cu font Times New Roman de 14. 
➔ Genuri de texte: poezie (minim 5 poezii) și proză (1 text nu trebuie să depășească 30 de pagini). 
➔ Pentru selecția lucrărilor, acestea vor fi trimise atașat în fișa de înscriere. 

  

Concurs de INTERPRETARE 

Genuri: 

A.  Pantomimă umoristică 

Detalii: Colajul muzical trebuie să fie de calitate, să se înțeleagă textele din colaj, să fie la aceeași intensitate de 
volum. Timp limită: 7 minute. O singură secțiune: grup 

  

B.  Cântec satiric 

Detalii: Textele trebuie să fie creații proprii. Coloana sonoră poate fi cover sau creație proprie, poate fi 
interpretată live sau înregistrat. Interpretarea vocală trebuie să fie live. Timp limită: 5 minute. O singură 
secțiune: grup sau individual. 

  

C.  Moment satiric și umoristic grup 

Detalii: Textele trebuie să fie creații proprii sau fragmente din piese de teatru. Timp limită: 10 minute. O singură 
secțiune: grup. 
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D.  Monolog satiric și umoristic 

Detalii: Textele trebuie să fie creații proprii sau fragmente din piese de teatru. Timp limită: 7 minute. O singură 
secțiune: individual. 

  

E.  Stand-up Comedy 

Detalii: Textele trebuie să fie creații proprii. Timp limită: 7 minute. O singură secțiune: individual. 

  

F.  Improvizatie (teatru sport) 

Detalii: Categoria de improvizație va cuprinde un singur moment: exercițiu teatral „SCHIMBA”. Timp limită: 7 
minute. O singură secțiune: grup. 

  

G.  Râzi ca prostu’ 

Detalii: Prin tragere la sorți, concurenții vor primi câte o temă la intrarea pe scenă. Fiecare etapă a concursului va 
avea o altă temă. Fiecare concurent va trebui să creeze 5 replici. Se va juca în sistem piramidal. Juriul va puncta 
numai replicile la care adversarul a schițat minim un zâmbet. Cele 5 replici sunt obligatorii pentru a putea fi 
punctat. Temele vor fi stabilite și trimise concurenților selectați până pe 25 martie. O singură secțiune: 
individual. 

  

Jurizarea 

Jurizarea se va face pentru fiecare gen în parte de către un juriu alcătuit din specialiști în domeniu desemnați de 
organizatori și anunţați la deschiderea concursului. 

  

Criterii de jurizare 

➔  Valoarea textului 
➔ Impresia artistică 
➔ Originalitatea 
➔ Montare scenică 
➔ Valoarea interpretării 
➔ Compoziţia muzical-coregrafică 
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Se descalifică: 

➔ Momentele cu conținut obscen sau pornografic 
➔ Momentele copiate din filme, spectacole de teatru și alte grupuri de umor în totalitate 
➔ Nerespectarea programului afișat pentru intrarea în scenă 
➔ Depășirea timpului alocat fiecărui gen 
➔ Înscrierile în afara perioadei de înscrieri 

  

Alte detalii organizatorice: 

➔ Cheltuielile legate de cazare și masă pentru participanții selectați din afara județului Iași, vor fi 
suportate de organizatori. 

➔ Pentru buna desfășurare a festivalului, fișele de înscriere trebuie completate în detaliu. 
➔ Informaţii suplimentare se pot obține la adresa  www.facebook.com/Umorniasi . 

  

 

 

 Succes! 

  

 

 

Coordonator Festival UMOR’N’IAŞI 2018 

Căliman Adrian 

0740504499 

  

  

Asistent Coordonator Festival UMOR’N’IAŞI 2018 

Daniel Moisii 

0749635231 
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