AGEPI, partener al Festivalului-concurs ”Și tu poți fi o stea”
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În perioada 24-27 aprilie, la Chișinău, a avut loc cea de-a V-a ediție a Festivalului-concurs de
interpretare a muzicii uşoare şi populare ”Și tu poți fi o stea”, organizat de Pretura sectorului
Buiucani, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Evenimentul a avut drept scop promovarea tinerilor interpreți și a colectivelor artistice din cadrul
instituțiilor de învățământ preuniversitar și superior din municipiul Chișinău, precum și din alte
raioane ale Republicii Moldova. La ediția curentă a evenimentului s-au înscris peste 300 de
participanți. În cadrul a două zile de preselecții, au fost prezentate aproximativ 125 de numere
artistice.
Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a participat în calitate de membru al juriului, alături de
compozitori și interpreți autohtoni. Autorul și producătorul evenimentului a fost interpreta de muzică
ușoară Rotaru Ludmila Eryka.
Gala laureaților concursului ”Și tu poți fi o stea” a avut loc pe 27 aprilie în incinta Teatrului Dramatic
Rus „A. P. Cehov” din Chișinău. La ceremonie au participat membrii juriului, profesori, părinți și tineri
interpreți. Maria Rojnevschi, șefa Direcției promovare și relații externe AGEPI a felicitat participanții
și laureații concursului, dorindu-le mult succes în promovarea și valorificarea talentului, asigurând
organizatorii de susținerea în continuare a acestui proiect cultural inedit pentru Republica Moldova
”Și tu poți fi o stea”.
Participanții la concurs au primit premii și diplome de participare din partea organizatorilor.
Ceremonia a culminat cu un recital de muzică ușoară și populară suținut de laureații festivaluluiconcurs ”Și tu poți fi o stea”.
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