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• Consiliul Judetean Iasi
• Comisia pentru invat5mant, Cu!tura, Cercetare Stiintific5

Raport de activitate
al Festivitalului "Din vatra satului" 2016

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 365 din data de 22.12.201E
Consiliul Judetean 10 a aprobat Incheierii Acordului
de cooperare cu Primaria Comunei Tibane0 pentru
realizarea in parteneriat a Festivalului "Din vatra
alocarea
satului" in data de 23 decembrie 2016
sumei de 15.000 Iei in acest sens.

Desfa§urat in luna
decembrie
2016,
evenimentul a fost organizat
ca un festival de traditii,
datini §i obiceiuri de iarna dar
§i ca un festival regional de
folclor.

Coordonatorii evenimentului a fost doamna profesor Maria Ludmila
RACHIERU §i doamna profesor Irina Brinzei, iar pe l'anga Primaria Comunei
Tibane§ti, organizator. Consiliul Judetean la§i, partener principal, au fost
implicate i Asociatia SUPER TINERI (ASIRYS) §i Liceul Tehnic P.P. Carp.
Partenerul media al Festivalului a fost Radio la§i.

Arti§tii care au participat sunt:
Ion §i Veaceslav Binzari
George Forcos Palade
Florentina Albu Neculai
Ana-Maria Ignat
Profu' de Ras (Daniel Budeanu)
Corul "Sfantul Nicolae" Ipatele

Orchestra Tibane0

Festivalul a avut ca obiectiv sustinerea manifestarilor folclorice de iarna in
regiunea Moldovei §i s-a
adresat: cadrelor didactice,
elevilor, ONG-urilor §i grupurilor
din
folclorice
de
amatori
regiunea nord-est.

Perioada de inscriere a fost: 10 noiembrie - 15 decembrie 2016
Perioada desfa§urare a festivalului a fost: 23 - 31 decembrie 2016
Locatia: Caminul Cultural din satul Tibane§ti

Activitatile festivalului s-au desf4urat pe trei sectiuni:
1. Cantece populare de lama,
2. Dansuri populare,
3. Datini, obiceiuri §i traditii de iarna.
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Mentionam faptul ca pentru participarea la Festival NU S-A SOLICITAT
TAXA DE PARTICIPARE.

S-au acordat in cadrul Festivalului premiile I, II, III
mentiuni. De
asemenea, fiecare formatie participants a primit un prosop §i un colac mare iar
membrii acestora au primit colacei mici a§a cum se da la casele romanilor in
timpul sarbatorilor de lama. Deasemene fiecare copil a primit
cate o punga
de dulciuri.

Fiecare artist a primit diploma de participare §i/sau adeverinta de activitate
extra-§colara, semnata de toti partenerii.

Au fost realizate gratuit sesiuni fotografice cu grupurile §i un film
documentar al evenimentului.

Multumim domnilor consilieri judeteni §i domnului Pre§edinte al Consiliului
Judetean la§i pentru sprijinul acordat.

Ing. Ec. Aurica Cobuz
Primarul Comunei TibaneVi
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