Asociaţia Literară „Speranţa 2014” Strehaia
Cenaclul de Literatură şi Umor „C.A.Protopopescu” Strehaia
Clubul Epigramiştilor Strehăieni „Ghimpele VV – 2016”
Redacţia revistei „Epigrama de Strehaia”
Redacţia ziarului „Informaţia de Strehaia”
Redacţia ziarului „Strehaia”
În parteneriat cu: Uniunea Epigramiştilor din România
organizează:
Festivalul Naţional “Strehaia Literară şi Umoristică”
Ediţia a III –a, 17 noiembrie 2021
Festivalul se va desfăşura “la distanţă” (prin corespondenţă), iar rezultatele concursului vor fi anunţate
pe data de 17 noiembrie 2021. Sunt invitaţi să participe la concurs toţi scriitorii, epigramiştii, consacraţi sau
începători, din ţară şi din străinătate.
Secţiuni de concurs:
1. Secţiunea de epigramă. Trei epigrame la temă.
2. Secţiunea de volum (indiferent de specia literară, inclusiv antologii).
Se vor trimite volume tipărite în anii 2019-2021, două exp. identice, premiate sau nu la alte concursuri.
Volumele vor intra în patrimoniul Asociaţiei cu titlul de donaţie şi unele vor fi donate unor biblioteci din
judeţ.

Tema

d e c o n c u r s:

Pentru secţiunea de epigramă (1).
O temă generoasă: Totul despre „Pensionari, pensia acestora, pensii de lux, speciale, nivel de trai”.
Condiţii de participare şi anumite precizări:
- Creaţiile pot fi trimise până la data de 25 octombrie 2021 (data poştei) pe adresa: Vulpaşu Vasile, loc.
Strehaia, str. Eroilor, nr. 17, bl. B1, sc. 1, p, ap. 2, CP – 225 300, jud. Mehedinţi, cu specificaţia pe plic:
Pentru Festivalul Naţional “Strehaia Literară şi Umoristică”.
- Creaţiile trebuie să fie inedite, nepublicate şi să nu fi fost premiate la alte concursuri.
- Creaţiile vor fi semnate cu un motto şi puse într-un plic mare, în care va fi pus şi un plic mai mic, sigilat, pe
care se va regăsi motto-ul de pe pagina de concurs, care va conţine date despre concurent: nume şi prenume,
adresa, nr. tel, email. Creaţiile pot fi trimise şi pe e-mail, pe adresa: vasilevulpasu@yahoo.com. Creaţiile se
vor trimite în ataşamente Word, fiind semnate cu un motto.
- Un participant la cele 2 secţiuni va primi doar premiul cel mai mare atribuit la una din secţiuni.
- Creaţiile nu se vor returna şi rămâne la alegerea organizatorilor dacă le vor face publice prin cele cinci
publicaţii sau într-o antologie fără acordarea drepturilor de autor.
- Se vor acorda cel puţin 3 premii (I-400 lei, II-300 lei, III-200 lei), la fiecare secţiune, cât şi menţiuni
speciale. Dacă vor exista sponsorizări (să sperăm), vor fi mai multe premii speciale în bani.
- Creaţiile vor fi listate la imprimantă, pe format A4, cu diacritice, caracter 12-14, font Times New Roman, la
1-1,5 rânduri, în două exemplare.
- Se va acorda, după caz, Marele Premiu al festivalului.
- Sunt acceptate creaţiile pamfletare, dar nu cele vulgare, obscene.
- Un juriu local va asigura verificarea cu onestitate a creaţiilor, stabilind câştigătorii.
- Relaţii despre Festivalul – Concurs: Vasile Vulpaşu, tel. 0721 073 263, email: vasilevulpasu@yahoo.com.
Festivalul îşi propune să atragă cât mai mulţi concurenţi (consacraţi sau nu) şi totodată să promoveze
oraşul Strehaia care are un trecut istoric de invidiat. Sperăm să oferim atâtea premii încât să mulţumim cât
mai mulţi participanţi. Se cuvine să aducem mulţumiri tuturor sponsorilor, persoane fizice şi juridice, care
vor da o mai mare atenţie festivalului strehăian. Oricine poate contribui la performanţa acestui festival
naţional. Succes tuturor concurenţilor!
Director festival,
Ing. Vasile Vulpaşu

