
CHANTS, SONS SUR SCÈNE
Le festival international de chanson francophone de Roumanie
Les 12-13 mai 2012 à Baia Mare 

Contact :
François Richerme,

Centre culturel français de Cluj
I.I.C. Bratianu nr. 22 - CP 1126 
400079 Cluj-Napoca 

Portable : +40 (0) 744 70 33 90
Téléphone : +40 (0) 264 59 85 51 ; +40 (0) 264 59 75 95
Télécopie : +40 (0) 264 59 35 36

Courriel : francois.richermej@ccfcluj.ro
Site internet : http://www.chansonfrancophone2000.wordpress.com
Page facebook!: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002438531376
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Prezentare
 Festivalul “Chants, sons sur scène” este un concurs interna!ional de cântec 
francofon, destinat tinerilor între 13 "i 25 de ani.
 El se desf#"oar# la Teatrul Municipal Baia Mare în zilele de 12 !i 13 mai 2012.

 Scopul pe care "i-l propune este s# ofere o întâlnire amical" !i dinamic", de 
anvergur" interna#ional". Pentru tinerii din România este  prosibilitatea unei deschideri 
culturale moderne !i atractive totodat#. Fiecare concurent are ocazia :
- s# participe la schimburi multiculturale ;
- s# se deschid# "i spre alte tipuri de muzic# ;
- s# intre în contact cu profesioni"ti (muzicieni, ingineri de sunet, tehnicieni...) ;
- s# se dezvolte pe plan personal, descoperind scena "i pl#cerea de a împ#rt#"i acelea"i 
valori cu publicul.

Parteneriatele media asigur# o larg" popularizare a acestui festival care î!i 
propune s" intre în rândul evenimentelor de durat" "i de popularitate din ce în ce mai 
mare.

Muzica francofon" actual"

 Candida!ii interpreteaz# cântece francofone din anii 
2000, de genuri diferite (R&B, Pop, Rock, Hip hop, 
Reggae), ale unor arti"ti cum ar fi Céline Dion, Patricia 
Kaas, Stromae („Alors on danse”), Tiken Jah Fakoly 
(un urma" al lui Bob Marley din Côte d’Ivoire) sau – M – 
(emblem# a noului rock francez).

Un festival de tot mai mare anvergur"

De la prima sa edi!ie, din 2002, acest 
festival a crescut neîncetat prin:
- fazele calificative organizate în 9 
jude!e ale !#rii "i o final" la Baia Mare;
- un num#r tot mai mare de candida!i: 
peste 300 în 2011 fa!# de 80 în 2009;
- premii tot mai importante (3 c"l"torii 
în Fran#a, 2 în Croa#ia !i 1 în Serbia);

- prezen#a cu recitaluri ale unor trupe de rock franceze tot mai prestigioase;
- concursul a devenit „interna#ional” cu deschidere spre candida!i din alte !#ri 
(Croa!ia "i Serbia, în 2011).
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Alt element important: atelierele

 Atelierele muzicale, animate de membrii 
trupelor invitate din Fran!a, constituie un moment 
esen!ial al festivalului. Candida!ii înva!# tehnici 
vocale, ce este o bun# prezen!# scenic#, cum s#-
"i controleze tracul dinaintea evolu!iei pe scen#. 
 Aceste ateliere se constituie totodat# în 
adev#rate întâlniri între arti"ti profesioni"ti "i tineri 
ce viseaz# s# devin# la rândul lor arti"ti, în tot 
atâtea pretexte pentru schimburi pline de 
emo!ie...

Ambi#iile noastre

 Puternic implementat deja în Ardeal, acest festival dore"te:
- s# se dezvolte durabil în fiecare regiune a !#rii, ca s# devin# un eveniment major în 

peisajul cultural "i muzical românesc;
- s# aib# o "i mai însemnat# deschidere interna!ional#, cu participarea unor cânt#re!i 
profesioni"ti "i cu candida!i str#ini tot mai numero"i.

Fazele Calicative

9 jude#e – 300 de concuren#i

Fazele calificative se desf#"oar# în 9 
jude!e în luna martie, selec!ionând pe 
cei 50 de finali"ti pentru finala din 
Baia Mare. 

Peste 300 de tineri au participat la 
fazele calificative, din jude!ele Cluj, 
Gorj, Ia"i, Bra"ov, Mure", Maramure", 
Sibiu, Satu Mare "i Timi".
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Premiile

Premiile întâi

 În 2011, Ambasada Fran!ei a 
oferit 3 c#l#torii de 10 zile în Fran!a, 
asigurând cheltuielile de c#l#torie, 
cazarea, masa "i bilete la concertele 
celor mai importante vedete ale 
muzicii franceze, la festivalul „Les 
Francopholies” din La Rochelle (vezi 
fotografia). Ambian!# garantat#, 
întâlniri de neuitat, un excelent 
început de vacan!# de var#...

Dar !i...

-  3 "anse pentru 3 interpre!i de a ap#ra 

"ansele României la concursuri de cântec 
francofon la Split în Croa!ia "i la Belgrad în 
Serbia  (cheltuielile de transport, cazarea "i 
masa sunt acoperite);
-  cadouri diverse, precum "i înregistrarea unui  

CD cu laurea!ii;
-   CD-uri, DVD-uri "i produse derivate cun 
însemnele festivalului   (port-chei, carnete, 
postere, tricouri...).
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Publicul

Peste 600 de spectatori urm"resc 
desf"!urarea festivalului, din care:

-   65% tineri între 13 "i 25 de ani, în majoritate elevi de 
liceu;

-   35% adul!i (cadre didactice, p#rin!i ai candida!ilor, 
organizatori, al!ii);
-   70% din public este din Baia Mare.

S a l a m a r e a 
teatrului: 

Cele 300 de locuri se 
d o ve d e s c u n e o r i 
neînc#p#toare pentru 
publicul amator de 
festival.

Foaierul teatrului: 
 Un spa!iu privilegiat de neevitat "i... c#utat. 
R#coritoarele de la bar, întâlnirile cu arti"tii invita!i, locul 
de unde se procur# postere ale concursului "i unde se 
leag# prietenii, se discut# despre cele v#zute "i auzite, 
despre trac "i vise... despre tot...

Atelierele de muzic"

Aproape 100 de persoane (70% 
concuren!i, 30% cadre didactice) particip# la cele 2 
zile de ateliere muzicale animate de arti"tii francezi 
invita!i pentru recital.
 Sâmb#ta "i duminica înainte de mas# se 
dovedesc bune antrenamente pentru concursul de 
dup# amiaz#. 
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O trupa a muzicii noi din franta

J.F.X.
! În 2010, „Cants, sons sur scène” a avut 

drept oaspete o trup#-eveniment, recunoscut# 
pentru relu#rile extravagante ale unor piese 
celebre ale cântecului francez. Un an mai târziu, 
trupa s-a întors în România cu un turneu de 
promovare a ultimului s#u album (8 concerte la 
Cluj, Bra"ov, Ia"i, Bucure"ti, Timi"oara...). J.F.X. 
înregistreaz# în prezent un nou album.

Mary’s Dream
  În 2011, Mary’s Dream, copilul r#sf#!at al 
postul na!ional de radio „Le Mouv’”, a marcat festivalul 
într-un mod absolut covâr"itor. Muzica lor rock este 
inspirat# par!ial de Radiohead, cu texte atât în limba 
francez#, cât "i în limba englez#. La concertul de la Baia 
Mare, Mary’s Dream a invitat pe scen# 30 de candida!i cu 
care au lucrat în ateliere pentru un moment  de 
interactivitate apreciat# de public. Trupa înregistreaz# în 

prezent al doilea album la Paris "i preg#te"te un turneu na!ional pentru ianuarie 2012. 
Cântecul interpretat în mai cu tinerii din festival va fi înregistrat la Baia Mare în aceea"i 
formul#!

 

Paingels

! 2012 ar trebui s# fie anul trupei „Paingels”, grup 
electro-pop în sfera de influen!# a celor de la Cut Copy 
sau Metronomy. Solista grupului aminte"te de energia 
celor de la Ting Tings. ... De descoperit în mai 2012 la 
Baia Mare!
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S$ ST$M DE VORB$ %I 
ALTFEL...
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Blogul festivalului !i... 
Inaugurat  în octombrie 2010, acesta 
atrage peste 50 de internau!i pe zi: 
participan!i la concurs, pasiona!i de 
muzic#, adolescen!i "i adul!i, blogul, scris 
într-o francez" accesibil", prezint# tot

O pagin" pentru parteneri

... în care sunt  prezenta!i to!i partenerii 
precum "i logouri firmelor lor "i sunt 
adresate mul!umiri le cuvenite ale 
organizatorilor.

 al tendin#elor actuale ale 
muzicii franceze!
ce trebuie "tiut  despre concurs, dar "i 
actualitatea muzical# francez#: albume 
de ultim# or#, tendin!ele de ultim# or# 
(rock, hip hop, R&B...), festivaluri, 
interviuri...

O pagin" Facebook

.. spre aducere aminte a tuturor 
momentelor forte ale festivalului... 
Fotografii, înregistr#ri video, m#rturii ale 
participan!ilor. Prietenii î"i spun p#rerea 
despre trupele participante sau particip# 
la quiz-uri.



Partenerii

Partenerii „istorici”

Ambasada Fran!ei în România "i Institutul cultural 
francez Cluj sunt partenerii dintotdeauna ai acestui 
festival, al#turi de Asocia!ia Român# a Profesorilor de 
Francez# (A.R.P.F.), organizatoarea festivalului, "i de 
Teatrul Municipal Baia Mare.

Partenerii media din 2011

- eMaramure! a prezentat  o emisiune 

special" despre festival (13 mai 2011) "i a 
realizat un reportaj de o or# cu "i despre trupa 
invitat#, Mary’s Dream (difuzat# de mai multe ori 
în cursul lunii mai). Un interviu cu directorul 
festivalului a fost transmis pe unde radiofonice de 
acela"i post;

- TL+ a propus o emisiune dedicat# festivalului 
(12 mai 2011);
- presa local#, tip#rit# "i online (Informa#ia Zilei, Graiul Maramure!ului "i 
eMaramure!) a vorbit despre eveniment;
- un clip de promovare a fost difuzat la toate posturile de televiziune locale înaintea 
festivalului.

Noi parteneri de prestigiu

 În 2011 festivalul a putut s# prezinte un spectacol de mare calitate datorit# unor 
sponsori, precum:
- RecreArt Studio (studiou de înregistr#ri);
- Art Tradition Rustic (loca!ie de echipament tehnic de scen# "i instrumente);
- Aeroportul interna#ional Baia Mare;

- Restaurantul Millenium (finan!area premiilor – asigurarea par!ial# a deplas#rii 
concuren!ilor români în Croa!ia);

- Pizzeria Cinquecento, 9 Op#iune, bijuteria „Perla neagr"”...
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Parteneri !colari

  Numeroase unit#!i "colare din Baia Mare sus!in 
financiar festivalul: Colegiul Na!ional „Mihai Eminescu”, Colegiul 
Economic „Nicolae Titulescu”, Liceul Tehnic „Transilvania”, Liceul de 
Art#, precum "i Inspectoratul "colar jude!ean Maramure".

De ce s" fii partener?

- Este o ocazie s#-!i pui în valoare marca institu!iei prin intermediul unui eveniment în 
care cuvintele de ordine sunt apropierea "i prietenia.  
 - Beneficiezi de o vizibilitate optim# pe suporturi de comunicare diverse (afi"e, 
diplome, programe de sal#, pagin# facebook, blog).
 - Profi!i de notorietatea festivalului "i de campania sa de comunicare, începând cu 
demararea proiectului pân# la ducerea sa la bun sfâr"it.
 - Î!i pui în valoare produsele "i serviciile odat# cu festivitatea de premiere din luna mai 
2012.
 - Î!i dezvol!i contactele cu publicul vizat.

Pentru cei mai importan#i parteneri

-       benere la teatru "i în s#lile unde se desf#"oar# atelierele;
- standul din foaierul teatrului;
- tribuna ceremoniei de închidere;
- distribuirea premiilor „Invitat la un festival european”.
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Buget previzional

Charges

Nature des charges Montant 
(en !)

Invités (groupe, jury, étrangers) 3000

Locations et frais techniques 2000

Prix 6000

Hébergement et repas candidats 2500

Communication 2000

Impondérables 500

Total 16000

Plan de financement

Contribution Montant 
(en !)

Ambassade de France 3500

Centre culturel français de Cluj 1500

Association Roumaine des 
professeurs de français (ARPF)

1000

Théâtre municipal 1000

Etablissements scolaires 1000

Recette des inscriptions 1500

Appel à partenariat 6500

Total 16000
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