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INTRO 

‘’Dacă nu mă poţi învăţa să zbor, învaţă-mă să cânt.’’  

Faină, afirmația lui Peter Pan :) nu-i așa? 

 

Muzica chiar poate schimba lumea în care trăim, pentru că poate schimba oamenii și 

poate transforma tinerii în exemple frumoase de urmat pentru generația lor. Credem în 

magia și beneficiile pe care le poate aduce pasiunea pentru muzică tinerilor din ziua de 

azi, de aici ideea de o organiza TMF - acest festival de muzică dedicat tinerilor brașoveni 

în luna mai 2022. Ne dorim să-i încurajăm și să-i susținem pe tinerii artiști să se per-

fecționeze, să se afirme și să urce pe scenele festivalurilor internaționale. Ne dorim ca 

brașovenii să se bucure de MAI multă muzică, MAI multă culoare și MAI multe amintiri 

faine. 

TMF are misiunea de a arăta întregii lumi că la Brașov există un munte de talente. 

 

 

ETAPE FESTIVAL TMF 2022 

 

TMF - Festivalul de muzică pentru tinerii brașoveni se va desfășura în următoarele etape: 

1. Perioada de înscrieri - în perioada 01 - 08.05.2022 pe pagina de facebook AFI Brașov. 

2. Preselecția - în data de 10.05.2022 începând cu ora 13.00 - la etajul 12 al clădirii de 

birouri AFI Park situată pe B-dul 15 Noiembrie nr.78, Brașov. 

3. Semifinala- în data de 13.05.2022 - începând cu ora 18.00 în esplanada de la etajul 1 

din mall-ul AFI Brașov 

4. Finala- în data de 20.05.2022 - începând cu ora 18.00 în esplanada de la etajul 1 din 

mall-ul AFI Brașov 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
La TMF 2022 pot participa doar tineri din județul Brașov la cele 2 categorii de vârstă 10 - 
14 ani și 14- 18 ani. 

Sunt disponibile DOAR 200 de locuri la festivalul TMF - ediția 1 - 2022 

• La categoria 10 - 14 ani - se pot înscrie amatori și profesioniști la disciplinele:  

1. Voce 

2. Voce și instrument 

3. Instrument  
 

• La categoria 14 - 18 ani - se pot înscrie amatori și profesioniști la disciplinele:  

1. Voce 

2. Voce și instrument 

3. Instrument  
 

• Pentru înscriere se vor accesa link-urile corespunzătoare fiecărei categorii  pe care le 

vom posta pe pagina de facebook AFI Brașov începând cu data de 27.04. 2022. 

• Pentru ca înscrierea să fie validă este important să se completeze toate rubricile din 

google form (nume, prenume, vârstă, categoria și disciplina la care se dorește partici-

parea) 

Juriul TMF - ediția 2022 este format din: Angelina Rudnieva, Horia 

Mihail, Paula Duca și special guest FINALĂ – Dragoș Dimitriu. 

• La Preselecție, fiecare participant va avea 5 minute la dispoziție pentru prestația 

artistică (cu voce/ instrument/ voce și instrument) 

• În Semifinală, fiecare participant va interpreta câte o piesă cu voce/ instrument/ voce și 

instrument.  
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• În Semifinală - vor merge câte 10 participanți din fiecare categorie de vârstă / 10 - 14 

ani și 14 - 18 ani la cele 3 discipline: voce/ instrument/ voce și instrument (60 de partici-

panți aleși de Juriu). 

• În Finală, fiecare participant va interpreta câte o piesă cu voce/ instrument/ voce și 

instrument. 

• În Finală - vor participa câte 5 finaliști din fiecare categorie de vârstă de la cele 3 disci-

pline. 

• În Finală, Juriul va alege locul I, II și III pentru fiecare categorie de vârstă. 

• Fiecare Semifinalist va primi diplome de participare 

Premii TMF categoria 10-14 ani 

premiul 1 - Tabletă + Debutul într-un festival internațional Tam Tam + invitații la Cin-

ema City 

premiul 2 - Debutul într-un festival internațional Tam Tam + coaching cu unul dintre 

cei patru artiști din juriu + invitații la Cinema City 

premiul 3 - Debutul într-un festival internațional Tam Tam + voucher 300 ron la Căr-

turești + invitații la Cinema City 

Premii TMF categoria 14-18 ani 

premiul 1 - IPhone 13 + Debutul într-un festival internațional Tam Tam + invitații la 

Cinema City 

premiul 2  - Debutul într-un festival internațional Tam Tam + coaching cu unul dintre 

cei patru artiști din juriu + invitații la Cinema City 

premiul 3 - Debutul într-un festival internațional Tam Tam + voucher 300 ron la Căr-

turești + invitații la Cinema CityLa preselecții fiecare participant trebuie să-și aducă nega-

tivul pe stick și instrumentul la care va performa (pian va exista în locație). 
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Finaliștii locurilor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 vor primi cadou și invitații la Cinema City. 

 

Parteneri TMF 2022: 

 

Istyle, Tam Tam Festival, Școala Populară de Arte, Sound Still, Cărturești, Cinema City. 

 

 
Persoana de contact pentru detalii festival TMF: 
Teodora Cirstocea  
Teodora.Cirstocea@afi.global.com 
0745 144 582 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


