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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA
ANUNȚ

Stimați membri, vă rugăm să trimiteți urgent la adresa asociației 
din Str. Gutenberg Johann nr. 19, 050028, București sau la adresa 
de email ancromania@gmail.com, o prezentare a formației pe care o 
coordonați care să conțină următoarele informații: numele complet 
al ansamblului, localitatea în care acesta activează, instituția de care 
aparține (dacă este cazul), anul înfi ințării formației, un scurt istoric al 
formației (numele și câteva informații despre dirijorul actual și dirijor 
secund dacă este cazul, numele tuturor foștilor dirijori și anii în care 
au activat), numărul aproximativ de coriști, tipul ansamblului (cor de 
copii, cor mixt, cor bărbătesc, cor de biserică, cor academic, cor de 
cameră, etc), premii dobândite, concursuri și festivaluri importante 
la care ansamblul a participat, înregistrări efectuate (albume lansate, 
DVD-uri, etc) precum și datele de contact (adresă, nr. telefon, email 
și pagina de internet). 

Alături de aceste informații vă rugăm să atașați două fotografi i 
în format jpeg sau tiff : dirijorul actual și o imagine cât mai reprezen-
tativă a formației.

Informațiile ne sunt necesare în vedera completării paginii de 
internet a Asocia ției www.ancorom.ro. ANCR dorește astfel să spo-
rească modul de promovare al fi ecărui ansamblu în spațiul mișcării 
corale, atât pe plan național cât și internațional. 

Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu

Președinte

Dare de seamă privind activitatea ANCR 

de la Adunarea Generală de la Bucureşti, 

din 2015 până în prezent

Se cuvine, și cred ca sunt în asentimentul tuturor celor pre-
zenti la această Adunare Generală ca, înainte de a prezenta 
activitatea ANCR de la ultima Adunare Generală de anul tre-
cut de la București să mulţumim Înaltpreasfi nţitului Calinic, 
arhiepiscop al Argeșului și Muscelului pentru bunăvoinţa de a 
organiza întalnirea noastră anuală la Curtea de Argeș.

Doresc, însă, să reamintesc faptul că iniţiativa organizării 
reuniunilor noastre anuale și în alte orașe decât Bucureștiul, i-a 
aparţinut domnului profesor Gheorghe Gomoiu, vicepreședinte 
ANCR, cel care ne-a invitat la Pitești, în cadrul Festivalului 
D.G. Kiriac, după care, întâlnirile noastre au avut loc la Alba 
Iulia (cu sprijinul d-lui Iosif Fiţ, tot vicepreședinte ANCR), 
Deva, Constanţa și Baia Mare, la invitaţia Înaltpreasfi nţitului 
Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, respectiv a domnului Sașa 
Nicolici, ambii vicepreședinti ANCR.

Ajunsă la două decenii și jumătate de existenţă, Asociaţia 
Naţională Corală din România – organizaţie neguvernamen-
tală, afi liată la Federaţia Corală Europa Cantat – și-a desemnat 
la București, în cadrul Adunării Generale de anul trecut, 2014, 
noul comitet director. În funcţia de președinte a fost reales diri-
jorul și fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră Pre-
ludiu, Voicu Enăchescu – Directorul Centrului Naţional de 
Artă „Tinerimea Română”.

Din conducere mai fac parte următorii vicepreședinţi: prof. 
Gheorghe Gomoiu - Pitești, prof. Iosif Fiţ - Alba Iulia,  prof. 
Dumitru Săndulachi - Focșani, prof. Florin Soare - Sibiu, I.P.S. 
Teodosie – Constanţa, conf. univ. dr. Grigore Cudalbu - București, 
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ing. Alexandru Nicolici, președintele Coralei „Armonia” Baia 
Mare și Codruţ Scurtu, organizatorul întânirii noastre de azi, 
căruia, cu aceasta ocazie, îi mulţumim. În funcţia de secretar 
general ANCR este, în continuare, dna. prof. Alina Parvulescu.

Din comisia de cenzori fac parte doamnele prof. Georgeta 
Aldea și Gabriela Botan, alături de domnul Tudor Ionescu, 
medic și dirijorul corului „Vox Medicalis”.

La Adunarea Generala ANCR de anul trecut s-a propus și 
s-a aprobat alegerea unui grup de coordonatori zonali ANCR, 
care să ţină legătura între Comitetul Director ANCR și forma-
ţiile corale din judeţele de care răspund.

A.N.C.R. își propune să sprijine și să impulsioneze în con-
tinuare activitatea corală din România, afi rmarea valorilor inter-
pretative și de creaţie muzicală atât în ţară, cât și în străinătate. 
Cea mai recentă dovadă în acest sens este organizarea celei 
de-a șasea ediţii a stagiunii corale bucureșteane „Paul Constan-
tinescu”, ce cuprinde un ciclu de peste 20 de concerte corale de 
înaltă ţinută artistică, cu un repertoriu variat de muzică clasică 
și contemporană românească, desfășurate pe scena de studioului 
„G. Enescu“ al Universităţii Naţionale de Muzică din București  
în biserica Sf. Elefterie și în sala Centrului Naţional de Artă 
„Tinerimea Română” din București.

Referitor la activitatea A.N.C.R. desfășurată de la ultima 
Adunare Generală de la București și până în prezent, asocia-
ţia noastră s-a implicat atât în viaţa corală internă cât și în cea 
internaţională, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Prin-
cipalale evenimente interne care au avut loc în aceasta perioadă 
au fost:

•  Festivalul Internaţional de Muzică Corală „D.G. 
Kiriac”, organizat la Pitesti, de dl. prof. Gheorghe 
Gomoiu, vicepreşedinte ANCR;

•  Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”, Ediţia a XXI-a, 
27-29 iunie 2014

•  Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, ediţia a XI-a 
Focşani, organizat de domnul prof. Dumitru Săndu-
lachi, vicepreşdinte A.N.C.R.;

•  Festivalul-Concurs Coral Internaţional pentru Tineret 
„Gavriil Musicescu”, Ediţia a II-a, Iaşi, 1-7 iulie 2014

•  Trofeul „Liviu Borlan” şi Locul I, cu cel mai mare 
punctaj – Corul „Cantores Amicitiae”, Iaşi, România

•  Stagiunea Corala „Paul Constantinescu”, organizată de 
ANCR, 2014-2015 

• Bienala de muzică „Augustin Bena” - Cluj-Napoca
•  Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, Ediţia a XXV-a, 

Orăştie, 13 decembrie 2014
•  Festivalul de muzică religioasă „Buna vestire”, ediţia 

a III-a, 25 martie 2015, Bucureşti
•  Cea de-a XXXIII-a ediţie a Festivalului „I.D. Chirescu” 

– ediţie jubiliară: 125 ani de la naşterea compozitoru-
lui, de la Cernavoda, (nov. 2014), organizat de Primăria 
şi Casa de Cultură a oraşului Cernavoda, un rol impor-
tant revenind domnilor Constantin Grajdeanu şi Dincu 
Anghel, membru A.N.C.R.;

•  Festivalul Corurilor de Copii şi Tineret „Timotei Popo-
vici“, Ediţia a XXXIII-a, Caransebeş, 24 aprilie 2015

•  „Săpătămâna Internaţională a Muzicii Noi” 2015 la 
ceas aniversar – Ediţie Jubiliară, a 25-a (22 mai-29 mai 
2015)

Mai multe date referitoare la aceste manifestări se pot găsi 
în Buletinul Informativ A.N.C.R. nr. 23-24. Tot în paginile 
B.I. A.N.C.R. am publicat materiale referitoare la noile forma-
ţii înscrise în A.N.C.R., ca și activitatea unor formaţii și pre-
zenţele românești peste hotare.

La rubricile „Din activitatea unor formaţii” și “Va prezen-
tăm”, sunt prezentate manifestări deosebite ale unor coruri:



12 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26 13Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26

• Corul „Ars Nova“, Piteşti
• Corul de Cameră „Caedonia”
• „Camerata Danubii”
•  Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Reîntregirii din 

Alba Iulia
• Corala „Armonia” Baia Mare
• Corala bărbătească ortodoxă „Armonia” Constanţa
•  Corala Bărbătească “Bucovina“, din Câmpulung Mol-

dovenesc. 
•  „Corala Brâncovenilor” în Stagiunea Corala “Paul Con-

stantinescu” 2014-2015
• Corala „Dominus” Bucureşti
• Corala Feminină „Camerata”, Brăila 
• Corala „Mărgana“, Caransebeş 
• Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române
• Corala „Sfântul Antim Ivireanul”, Olteniţa
• Corala Universitarilor Clujeni
•  Corul Academic al Univeristăţii de Arte „George 

Enescu”, din Iaşi
•  Corul „Apulum” al Seminarul Teologic Ortodox Sfântul 

Simion Ştefan, din Alba Iulia
• Despre „Freamatul” Călărasi
• „Corul Regal”, Bucureşti
• Corul ,,Ion Vidu” Lugoj
• Corul „Plai Intorsurean”
• Corul de cameră „Preludiu”
•  Corala Bărbătească Ortodoxă „Te Deum Laudamus”, 

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti
• Corurile „Voces Pueri” şi „Trison” din Brăila
• Corul „Alla Breve” din Odorheiu Secuiesc
• Grupul vocal „Canticum”
• Corala „Brătianu”, Piteşti
• Corala Universitarilor Clujeni

• Corul  “Speranta”
• Corul „Flori de Mai”
• Corul „Învierea”, Foeni
•  Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane 

Ortodoxe din Sibiu
• Corul mixt „Angels”, Broşteni

Prezenţe românești peste hotare
•  Corul de cameră „Cantabile” al Liceului Teoretic 

Ioan Slavici Panciu la „Ohrid Choir Festival” 2014, 
21-25 august Ohrid, Macedonia

• Corala „Sfântul Mina” – turneu în Austria şi Ungaria
•  Corul Bărbătesc „Cantus Domini” al Asociaţiei Studen-

ţilor Teologi Ortodocşi 
• Corol Academic „Divina Armonie”, Bucureşti
•  Corul „Vlăstarele Orăştiei” s-a întors cu trei premii de 

la Olimpiada Corală Mondială de la Riga

Aniversări 
• Profesorul Iosif Fiţ, la ceas aniversar, la 70 de ani
• Profesorul şi dirijorul Ion Săcăleanu la 75 de ani

Formaţii corale la ceas aniversar
•  Un remarcabil jubileu: „Corul Academic Radio” – 75 

de ani de la înfi inţare 
• „Corul de Copii Radio” – a 70-a aniversare
•  Corului de Cameră „Codex Apulum” la a 35-a aniversare 
• Corul „Symbol” – 25 de ani
• Corala „Sargeţia” Deva - la aniversarea a 17 ani 
•  Corul „Anastasis” al Catedralei Ortodoxe Sfântul 

Nicoale, Deva - 15 ani
•  Corala Bisericii „Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel”, la 

5 ani de la înfi inţare.
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In memoriam 
• Despărţiri: Părintele Constantin Drăguşin
• Compozitorul Vasile Timiş
•  150 de ani de la naşterea compozitorului Antoniu 

Sequens
• Ioan D. Chirescu - 125 ani de la naştere
• Victor Giuleanu - 100 de ani de la naştere

Apariţii editoriale 
• Muzicieni basarabeni afi rmaţi în România
• Marturisire, de Jean Lupu
• Jean Lupu: „Mărturisire” – Viaţa ca un labirint

Profi t de ocazie pentru a vă propune și în acest an orga-
nizarea, începând din acest an, a unui concurs sau festival al 
corurilor de copii care să poarte numele dirijorului și compo-
zitorului Ion Vanica, cel care a înfi inţat Corul de copii Radio, 
cu ocazia împlinirii a peste 34 de ani de la trecerea acestuia în 
nefi inţă.

Doresc să mai aduc în atenîia dumneavoastră și „reactuali-
zare” nivelului cotizaţiilor ANCR, neschimbate de la Adunarea 
Generala ANCR din 24 mai 2008:

-100 RON pentru persoanele inscrise individual;
-150 RON pentru corurile de copii:
-250 RON pentru corurile de adulţi.
Totodată, vă informez că ANCR a achitat cotizaţia către 

Federaţia Coralp „Europa Cantat”.
Nu vreau să închei prezentarea făcută fără a vă lansa și 

personal rugămintea afl ată la începutul buletinului informa-
tiv ANCR 23-24 și anume de a transmite urgent pe adresa de 
email a ANCR o prezentare a formaţiei pe care o coordonaţi.

Vă mulţumesc pentru atenţie.
 Voicu Enăchescu
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Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale 

a Corurilor din România

Astăzi, 30 mai s-a desfășurat la Curtea de Argeș Aduna-
rea Generală a Asociaţiei Naţionale a Corurilor din România 
ajunsă la a 25-a ediţie. 

Ediţia aceasta a fost organizată cu binecuvântarea Înalt-
preasfi nţitului Părinte Arhiepiscop Calinic prin implicarea 
Biroului de Cateheză și Activităţi cu Tineretul, și a fost coor-
donată de părintele inspector Dumitru Scurtu-Codruţ în cali-
tate de vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale a Corurilor din 
România.

Dirijorii și reprezentanţii coralelor din România au fost 
întâmpinaţi de Înaltpreasfi nţia Sa în Catedrala Arhiepiscopală, 
unde Corul Seminarului Teologic din Curtea de Argeș, împre-
ună cu Corala Orfeu a Centrului Cultural George Topârceanu 
din Curtea de Argeș au susţinut un concert extraordinar. 

Membrii ANCR au vizitat Sala Manole a Palatului Arhi-
episcopal sub îndrumarea părintelui consilier administrativ 
Nicolae Dinică. 

Dirijorii au susţinut ședinţa anuală jubiliară sub președen-
ţia maestrului Voicu Enăchescu, președinte ANCR, la Sala de 
Concerte din cadrul clădirii istorice a Seminarului Teologic 
Neagoe Basarab din Curtea de Argeș, unde s-a prezentat rapor-
tul anual 2014-2015 al activităţii corurilor românești. Părintele 
inspector Dumitru-Codruţ Scurtu a prezentat un studiu despre 
activitatea corală în Zona Argeș-Pitești și Câmpulung Mus-
cel sec. XIX-XX- începutul sec. XXI evidenţiind faptul că prin 
bogata activitate corală și importanţa festivalurilor, această zonă 
a fost și rămâne leagăn al muzicii psaltice de tradiţie bizantină 
și leagăn al muzicii corale armonice din România.
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Un important jubileu: Adunarea Generală 

a Asociaţiei Naţionale Corale din România – 

25 de ani de la înfi inţare

În frumoasa zi de 30 mai 2015, în străvechea și mănoasa 
vatră de istorie, cultură și civilizaţie românească – Curtea de 
Argeș, a avut loc Adunarea Generală anuală a Asociaţiei Naţi-
onale Corale din România, înfi inţată la începutul anului 1990 
– organizaţie cultural-artistică cu un pronunţat caracter profe-
sionist, neguvernamentală și non-profi t,   afi liată la Federaţia 
Corală „Europa Cantat”. 

Participanţii – dirijori, compozitori, muzicologi, președinţi 
de asociaţii corale etc, sosiţi din Capitală și din toate zonele 
teritoriale ale ţării, au fost excelent primiţi în celebra Catedrală 
Arhiepiscopală – ctitorie a Sfântului Voevod Neagoe Basarab.

La intrarea în Sfânta Catedrală, muzicienii oaspeţi au fost 
întâmpinaţi prin intonarea maiestosului cântec-imn „Bine 
aţi venit pe meleaguri argeșene”, compus de vestitul dirijor 
Alfonso Popescu, în superba interpretarea a corului Seminaru-
lui „Neagoe Vodă Basarab” și Coralei mixte „Orfeu” a Centru-
lui de Cultură „George Topârceanu” din localitate, a Troparului 
dedicat Sfântului Neagoe Basarab etc, sub autoritara baghetă a 
Protodiaconului prof. dr. Dumitru Scurtu-Codruţ. Momentul a 
dat strălucire și un evident caracter solemn primului punct din 
programul lucrărilor Adunării Generale a Asociaţiei Naţionale 
Corale din România.

Solemnitatea a cunoscut însă un adevărat crescendo, graţie 
prezenţei în monumentala Catedrală a IPS Calinic – Arhiepi-
scopul Argeșului și Muscelului, care, după binecuvântarea adre-
sată întregii asistenţe, a rostit o emoţionată alocuţiune ce a adus 



20 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26 21Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26

în prim plan date  incontestabile din istoria multimilenară a 
Ţării Românești, a culturii, artei și vieţii spirituale de pe aceste 
legendare meleaguri, locul pe care orașul Curtea de Argeș – și 
în general Argeșul și Muscelul îl au în viaţa social-culturală 
a României. „Documentele atestă că aceste minunate locuri 
reprezintă centrul și leagănul poporului român și deopotrivă al 
muzicii psaltice din ţara noastră”. În acest context, Înaltprea-
sfi nţia Sa a amintit nume sonore din cultura și arta românească, 
din viaţa monahală și cu deosebire din muzica acestui popor, 
care în ultimele două veacuri au scris adevărate bijuterii corale 
interpretate în slujbele specifi ce ofi ciate în Biserica Ortodoxă 
Română: Anton Pann, Gavriil Musicescu, Gheorghe Dima, 
D.G. Kiriac, Ioan D. Chirescu, Gheorghe Cucu, Paul Constan-
tinescu – celebrele două Oratorii bizantine: „Patimile și Învie-
rea Domnului” și „Nașterea Domnului” – unice și în prezent în 
întreaga ortodoxie, Nicolae Lungu ș.a. 

Cu fi rească emoţie, un cuvânt de aleasă mulţumire pentru 
extraordinara primire a adresat IPS Calinic -  din  partea Aso-
ciaţiei Naţionale Corale, maestrul Voicu Enăchescu – președin-
tele Asociaţiei. 

În continuare, la invitaţia IPS Calinic, participanţii au vizi-
tat splendidul Palat Arhiepiscopal – construit în anii 1895-
1897 – cu sprijinul primului rege al României, Carol I, celelalte 
monumente din perimetrul sacru al Arhiepiscopiei. După acest 
impresionant preludiu,  în sala de festivităţi, a Seminarului 
„Neagoe Vodă Basarab” au început propriu-zis lucrările adună-
rii generale. 

Cuvântul de salut din partea IPS Calinic a fost rostit de 
protodiaconul prof. dr. Dumitru Scurtu-Codruţ.

În raportul prezentat de maestrul Voicu Enăchescu, s-a 
remarcat, în primul rând, ampla și prestigioasa activitate desfă-
șurată în primul sfert de veac de la înfi inţare Asociaţiei Naţio-
nale Corale, pe plan naţional și internaţional. 

Consecventă respectării și aplicării principiilor Statutului 
de organizare și funcţionare, conducerea asociaţiei - realeasă la 
Adunarea generală precedentă (2014), a acordat, cu prioritate, 
o atenţie specială – în calitate de coorganizator, bunei desfășu-
rări a tradiţionalelor festivaluri și concursuri corale cu caracter 
naţional și internaţional afl ate și pe agenda anului 2014, prin-
tre care: A 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică 
Corală „D.G. Kiriac” (Pitești); Festivalul Internaţional Coral 
„Pastorala” – ediţia a 11-a Focșani; Festivalul Coral Internaţio-
nal „Ion Vidu” (ediţia 21, Lugoj), Festivalul Coral Internaţional 
pentru Tineret „Gavriil Musicescu” (ediţia a 2-a, Iași), Festiva-
lul Coral Internaţional „Liviu Borlan” ( ediţia a 4-a, Baia Mare), 
Bienala de Muzică „Augustin Bena” (ediţia a 7-a, Cluj Napoca), 
Festivalul „Cu noi este Dumnezeu, ediţia a 25-a, Orăștie), Fes-
tivalul de muzică religioasă, ediţia a 2-a, București, Festivalul 
Coral Internaţional „I.D. Chirescu” – a 33-a ediţie, Cernavodă, 
prilejuită de aniversarea a 125 ani de la nașterea ilustrului com-
pozitor, dirijor și profesor universitar emerit.

Un loc important în acest capitol a revenit programului 
Stagiunii Corale „Paul Constantinescu” – organizată de Asoci-
aţia Naţională Corală atât în București dar și în alte localităţi, 
la care și-au dat concursul 17 reprezentative formaţii corale din 
Capitală – printre care în prima linie s-a afl at Corul „Prelu-
diu” al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”, dirijor 
Voicu Enăchescu, precum și din localităţile Slobozia, Olteniţa, 
Târgoviște etc.

În continuare, maestrul Voicu Enăchescu a adus un bine-
meritat omagiu formaţiilor corale românești care au reprezentat 
și în anul 2014, cultura și muzica românească la concursurile și 
festivalurile corale internaţionale: printre care Corul de cameră 
„Cantabile” al Liceului Teoretic „Ion Slavici” –Panciu, la Ohrid 
din Macedonia, Corala „Sfântul Mina”, în turneul din Austria 
și Ungaria, Corul bărbătesc „Cantus Domini” la Festivalul din 
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Turcia, Corul Academic „Divina Armonie” din București (Polo-
nia), Corul „Vlăstarele Orăștiei” la Olimpiada Corală Mondială 
de la Riga etc, precum și unor renumiţi dirijori – afl aţi la ceas 
aniversar - care și-au dedicat o îndelungată și prodigioasă parte 
a vieţii promovării muzicii corale românești: Iosif Fiţ (Alba 
Iulia), Ion Săcăleanu  (Baia Mare) ș.a.

Binemeritate aprecieri au primit, din partea conducerii 
Asociaţiei Naţionale Corale și vestitele formaţii corale ce au 
sărbătorit marcante jubileuri de la înfi inţare: Corul Academiei 
Radio - 75 de ani, Corul de copii Radio - 70 ani, Corul Codes 
Apulum (35 Alba Iulia), Corul „Simbol” – 25 de ani, Corala 
„Sargesia” – Deva, 17 ani, Corul „Anastasis” al Catedralei Orto-
doxe Sf. Nicolae – Deva, 15 ani, Corala Bisericii Sf. Apostoli 
„Petru și Pavel” - 5 ani ș.a.

În partea fi nală, raportorul a menţionat și unele greutăţi și 
lipsuri cu care s-a confruntat și în anul 2014. Deși a intervenit 
la forurile centrale în drept, nu a primit sprijinul necesar fi nan-
ciar pentru organizarea unui festival coral internaţional în capi-
tala ţării. În teritoriu, pe raza multor judeţe, organismele din 
subordinea Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei etc, 
nu se implică concret și efi cient în stimularea mișcării corale în 
școli și așezăminte culturale.

După raportul președintelui Asociaţiei, maestrul Voicu 
Enăchescu, protodiaconul prof. dr. Dumitru Scurtu-Codruţ a 
expus un amplu și documentat studiu despre tradiţiile corale 
în zona Argeș, Pitești și Câmpulung Muscel. Datele cercetă-
rii întreprinse de reputatul om de știinţă muzicală, evidenţiază, 
fără echivoc, că în această zonă a Ţării Românești, a existat, de 
peste un veac și jumătate, o puternică mișcare corală, atât laică 
dar și religioasă. 

Supuse dezbaterii, cele două documente de referinţă au 
întrunit călduroase aprecieri din partea asistenţei.

Apoi au luat cuvântul: 

1. Alexandru Nicolici – președintele Societăţii Corale 
din Baia Mare și vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale, care 
a izbutit să ofere celor prezenţi, zece importante variante de 
proiecte – din rodnica sa activitate, pentru obţinerea de fon-
duri necesare unei bune activităţi a formaţiilor corale din 
România. A amintit, de asemenea, înfi inţarea a nouă secţii 
zonale pentru o mai bună comunicare între conducerea Aso-
ciaţiei Naţionale Corale și formaţiile membre ale asociaţiei 
din judeţele ţării.

2. Dirijorul Moise Mitulescu – Pitești, a amintit câteva 
completări la studiul – deosebit de complex privind mișcarea 
corală din zonele Argeș și Muscel, prezentat de protodiaconul 
Dumitru Codruţ.

3. Prof. dr. Al. I. Bădulescu, Prahova – a exprimat printre 
altele, regretul că nici la această ediţie nu au fost prezenţi facto-
rii de decizie de la nivel central din domeniile culturii și artei: 
Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei și Învăţământului 
etc, precum și de la nivelul judeţelor care au răspundere faţă de 
această importantă și nobilă activitate de promovare a valorilor 
muzicii corale românești în ţară și străinătate.

4. Ultimul vorbitor – Iosif Fiţ – Alba Iulia, a informat 
adu narea generală despre succesele obţinute de Corala „Codes 
Apulum” care împreună cu o orchestră din Elveţia, a interpre-
tat, la cote artistice performante, Oratorul Bizantin de Paști, 
„Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu în ţara 
respectivă.

În încheiere, maestrul Enăchescu a mulţumit – cu deose-
bire IPS Calinic pentru deosebita primire și sprijinul acordat în 
organizarea adunării generale consfătuirii, precum și celor pre-
zenţi, care prin discuţiile purtate, au adus o reală contribuţie 
la desfășurarea lucrărilor adunării generale. Viitoarea adunare 
generală din anul 2016, urmează să aibă loc eventual în munici-
piile Buzău sau Târgoviște.
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În semn de admiraţie pentru bogata și prestigioasa activi-
tate a Asociaţiei Naţionale Corale din România, IPS Calinic a 
oferit fi ecărui participant două excepţionale lucrări ce au văzut 
lumina tiparului la Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Musce-
lului: „Învăţăturile Sfântului Neagoe Basarab către fi ul său Teo-
dosie și Interviuri”, lucrări de bun augur pentru nobila noastră 
activitate.

Prof. dr. Al. I. Bădulescu

Manifestări corale interne
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Festivalul Internaţional de Muzică Corală 

„D.G. Kiriac” la Mioveni

Centrul Cultural Mioveni va găzdui spectacolul de des-
chidere a Festivalului Internaţional de Muzică Corală „D.G. 
Kiriac”, ce se va desfășura, în perioada 22 - 29 iunie 2015, în 
mai multe orașe din judeţul Argeș. Astfel, pe 22 iunie, cu înce-
pere de la ora 19:00, pe scena sălii de spectacole a Centrului 
Cultural Mioveni va urca ansamblul coral „Politistico Silogos 
Profi tis Ilias” din Grecia, dirijor Sotiris Doganis. De aseme-
nea, după artiștii eleni, publicul va putea asculta și un recital al 
Corului Centrului Cultural Mioveni, dirijor Mihai Iancu. Tot-
odată, corul din Grecia, invitat la Festivalul Kiriac de către Pri-
măria Mioveni, va concerta și o zi mai târziu, în 23 iunie, de 
data aceasta la Pitești, în sala Teatrului „Al. Davila”, alături de 
Corul Colegiului Naţional „I.C.Brătianu”, dirijor Maria Cos-
mescu, și de Corul Centrului Cultural Mioveni, dirijor Mihai 
Iancu. Ediţia a 23-a a Festivalului Internaţional de Muzică 
Corală „D.G. Kiriac” cuprinde spectacole în Mioveni, Pitești și 
Topoloveni. A.V.
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FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL „D.G.KIRIAC”

În anul 1969, Casa Creaţiei - Argeş a prezentat directorului Casei 
Centrale a Creaţiei, Nicolae Nistor, un „Program-regulament” privind 
desfăşurarea unui festival naţional care să se adreseze tuturor corurilor din 
România (copii, tineri, maturi), formaţii care s-au evidenţiat în concursurile şi 
festivalurile naţionale oferind şi perspectiva transformării acestuia în festival 
INTERNAŢIONAL.

În anul 1983 s-a publicat în Revista „Cântarea României”  numărul 
10, un articol în care precizam că noi, românii, trebuie să cunoaştem tot ce 
s-a creat şi se creează, pe meridianele globului, în materie de muzică corală. 

A fost foarte greu, dar am reuşit ca, după 22 de ani (prima ediţie a 
Festivalului Naţional „D.G.Kiriac” a avut loc în 30-31 mai 1970), să realizăm 
prima ediţie internaţională care a avut loc în zilele de 23-26 iulie 1992.

Iniţiativa acestei manifestări a aparţinut Societăţii Culturale „ARS 
NOVA”, a prof. Gheorghe Gomoiu, dirijorul Corului „ARS NOVA”, cu 
sprijinul ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CORALE din România şi a senatorului 
francez Maurice Vericel care a asigurat cheltuielile primei ediţii.

În programul celor 21 de ediţii de până acum, au fost înscrise peste 
300 de coruri din ţară şi străinătate, din: Belgia, Bulgaria, Elveţia, Franţa, 
Germania, Italia, Israel, Letonia, Mexic, Moldova, Olanda, Portugalia, Rusia, 
Spania, S.U.A., Turcia, Ucraina şi Ungaria.

Anul acesta, 2015, Consiliul Judeţean Argeş a încredinţat organizarea 
celei de-a 23-a ediţii oraşelor Piteşti, Mioveni şi Topoloveni, avându-l ca 
preşedinte de onoare pe domnul Dr. Florin Tecău, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Argeş.

Mulţumim Î.P.S. Arhiepiscop Calinic pentru tot sprijinul pe care îl 
acordă muzicii în Argeş şi Muscel.

     Director Festival,
                         Prof. Gheorghe Gomoiu

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
PRIMĂRIA ORAŞULUI TOPOLOVENI

în colaborare cu
ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARS NOVA” ARGEŞ

FESTIVALUL  
INTERNAŢIONAL

DE MUZICĂ  CORALĂ
„D.G.KIRIAC”

EDIŢIA a XXIII – a

PITEŞTI 
22 – 28 IUNIE 2015

Ne-am bucura să fi ţi alături de noi, în zilele de 22 - 28 iunie 2015, participând 
la programul Festivalului.
                             

Preşedinte de onoare
Dr. FLORIN  TECĂU

 Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş



30 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26 31Manifestări corale interne

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ 
CORALĂ „D. G. KIRIAC” 

PROGRAM
22 - 28 IUNIE 2015

LUNI 22 IUNIE 2015 

Ora 12.00 – Primăria Mioveni 

Primirea Corului „POLITISTICO SILOGOS PROFITIS 

ILIAS” din Grecia  

Ora 19.00 – Spectacol la Centrul Cultural Mioveni

Participă:  

• Corul„POLITISTICO SILOGOS PROFITIS ILIAS” (Grecia), 

dirijor  Sotiris Doganis

• Corul Centrului Cultural Mioveni, dirijor Mihai Iancu

MARTI 23 IUNIE 2015 

Ora 19.00 – Sala Mare a Teatrului „Al.Davila”

Eveniment realizat în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș

45 de ani de la prima ediţie a Festivalului Naţional 

„D.G.Kiriac” – spectacol coral susţinut de: 

• Corul„POLITISTICO SILOGOS PROFITIS ILIAS” (Grecia) – 

dirijor Sotiris Doganis 

• Corul Colegiului Naţional „I.C.Brătianu”, dirijor Maria Cosmescu 

• Corul Centrului Cultural Mioveni, dirijor Mihai Iancu

• Corul „ARS NOVA” al Teatrului „Al. Davila” Pitești, dirijor 

Gheorghe Gomoiu

MIERCURI 24 IUNIE 2015 

Ora 10.00 – Conferinţă de presă organizată de Consiliul Judeţean 
Argeș: 

Prezentarea programului celei de-a XXIII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Muzică Corală „D.G.Kiriac”

JOI 25 IUNIE 2015 

Ora 19.00 – Concert Filarmonica Pitești

VINERI 26 IUNIE 2015 

Ora 18.00 – Topoloveni

Spectacol la Casa de Cultură „Pr.Ion Ionescu” Topoloveni

Participă: 
• Corala „DANIELESCU” – CJCP Ploiești, dirijor Valentin Gruescu

• Corul „JUVENTUS ACADEMICA” al Universităţii de Muzică 

București, dirijor Conf. univ. dr. Valentin Gruescu, la pian lect.univ. 

dr. Mihai Măniceanu

• Corul de cameră „ARMONIA” Plopeni, dirijor Cornel Mutu

• Corul „I.D.CHIRESCU” Cernavodă, dirijor Anghel Dinculescu

• Corul „Pr.ION IONESCU” Topoloveni, dirijor Pr. Ion Isăroiu

SÂMBĂTĂ 27 IUNIE 2015 

Ora 19.00 – Spectacol la Teatrul „Al.Davila” Pitești

Participă: 
• Corul„PRELUDIU” București, dirijor Voicu Enăchescu

• Corul mixt „SFÂNTA PARASKEVI”, dirijor Hristos Kutonikas 

(Grecia)

• Corul „APPASSIONATO” al Primăriei Târgoviște, dirijor Florin 

Emil Nicolae Badea

• Corul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, dirijor Pr. Gheorghe 

Neacșu
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DUMINICĂ 28 IUNIE 2015 

Ora 12.30 – Spectacol la Casa de Cultură Mioveni

Participă: 
• Corul mixt „SFÂNTA PARASKEVI”, dirijor Hristos Kutonikas 

(Grecia)

• Corul Centrului Cultural Mioveni, dirijor Mihai Iancu

• Corul „ARS NOVA” al Teatrului „Al.Davila” Pitești, dirijor Gheorghe 

Gomoiu

  Prezentator, 

  Araxy Negoșanu 

Director Festival,

Prof. GHEORGHE GOMOIU

Festivalul Coral Internaţional Pastorala 

Focşani, ediţia a XIII-a
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Festivalul - Concurs Coral Internaţional 

pentru Tineret Gavriil Musicescu la Iaşi

Asociaţia „Iubire și Încredere”, cunoscută publicului ieșean 
atât  pentru activitatea sa pe plan cultural, cât și social, dema-
rează în Capitala Moldovei, un adevărat maraton cultural în 
perioada 1-7 iulie 2015. Sub numele marelui compozitor ieșean 
Gavriil Musicescu, Asociaţia Iubire și Încredere organizează 
Festivalul – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil 
Musicescu, ediţia a III-a. 

Pe parcursul celor șapte zile coruri de tineri, coruri con-
sacrate, personalităţi din viaţa muzicală, vor fi  la Iași ca să ne 
încânte.

Capul de afi ș va fi  ţinut de formaţii corale, de renume inter-
naţional precum: Corul Naţional de Cameră Madrigal, dirijat 
de către Anna Ungureanu, Corul de cameră Preludiu, con-
dus de către maestrul Voicu Enăchescu, Corul de Copii Radio 
București, dirijat de către Voicu Popescu, Corul psaltic Tronos 
al Patriarhiei Române, condus de către Protopsalt Arhidiacon 
Mihail Bucă, Corala Cantores Amicitiae, dirijată de către Prof. 
Univ. Dr. Nicolae Gâscă alături de Grupul psaltic Byzantion, 
condus de către Asistent Drd. Adrian Sârbu. 

Pentru că este un Festival – Concurs, participanţii care 
provin din România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria 
și Grecia, se vor prezenta în cadrul a cinci secţiuni: Secţiu-
nea de concurs Coruri de Licee cu profi l muzical și Semina-
rii Teologice, Secţiunea de concurs Formaţii de muzică psaltică, 
Secţiunea de concurs Coruri ale Universităţilor de Muzică 
și Facultăţilor de Teologie, Secţiunea de Concurs Coruri de 
tineri amatori și Secţiunea de concurs Coruri de copii Cantus 
Mundi. 



36 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26 37Manifestări corale interne

Deschiderea festivalului va avea loc în 1 iulie 2015, la ora 
18.30, în cadrul slujbei de vecernie la Biserica Binecredinciosul 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, afl ată în str. Aleea 
Rozelor, nr. 7C.

Tot aici în ziua de cinstire a Sfântului Ștefan Cel Mare, în 
2  iulie se va desfășura  un concert de muzică bizantină la care 
vor participa concurenţii de la Secţiunea psaltică.

Ziua de 3  iulie va debuta cu o lansare de carte – „Athos. 
Însemnările netăcutelor cărări”, scrisă de Alexandru Rădescu. 
Seara se va încheia cu două concerte după cum urmează: la 
Muzeul Unirii și în Grădina Publică a Complexului Palas 
din Iași.

Manifestările culturale se vor desfășura și în ziua de 4 iulie 
când va avea loc o adevărată suită de concerte corale: la câteva 
centre pentru bătrâni și copii, începând cu ora 11:00, la ora 
19.00 - Concert coral extraordinar în Parcul Copou Iași, unde 
vor cânta Corul Naţional de Cameră MADRIGAL și Pro-
iectul CANTUS MUNDI, alături de coruri de copii din mai 
multe ţări. Finalul serii, va fi  încununat de vocile copiilor din 
corul Radio, București.

Duminică, 5  iulie, Festivalul va ajunge în apogeul desfă-
șurării. Un adevărat maraton de 10 concerte corale, ce vor avea 
loc la tot atâtea biserici ortodoxe cunoscute, din Iași. 

Seara va fi  încununată de Gala Festivalului – Concurs 
Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu. Pe scena 
Teatrului Naţional Vasile Alecsandri din Iași, vor urca corurile 
laureate ale Festivalului de la cele cinci secţiuni de concurs, ală-
turi de invitaţi de onoare: Corul Naţional de Cameră Madrigal, 
Corul de Cameră Preludiu, Corul de Copii Radio București, 
Corul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din Bucu-
rești, Corala Cantores Amicitiae și Grupul psaltic Byzantion.
Momentele petrecute în Sala Mare a Teatrului Naţional, vor fi  
transmise în direct pe TVR Iași și TVR+.

Ultima zi de Festival, 6  iulie, va încheia manifestările cul-
turale dedicate muzicii, cu o conferinţă de presă și cu dezbateri 
pe teme culturale de interes public. Participanţii vor fi  oameni 
de cultură din Iași, autorităţi publice locale din diferite institu-
ţii ale Iașului, dirijori ai corurilor participante în cadrul Festiva-
lului Coral Gavriil Musicescu.

Cu acest prilej la Iași vor fi  prezente mai multe personali-
tăţi de talie internaţională din viaţa culturală muzicală: Andrea 
Angelini din Italia, membru al Federaţiei Internaţionale de 
Muzică Corală, Maestrul Voicu Enăchescu, președintele Aso-
ciaţiei Naţionale Corale din România, Prof. Univ. Aetopoulos 
Antonios de la   Universitatea de Muzică din Atena – Grecia, 
Prof. Univ. Dr. Mstyslav Yurcenko de la Universitatea Naţio-
nală Boris Grincenko – Kiev, Dirijor Voicu Popescu, Corul 
de Copii Radio București, Prof. Univ. Dr. Ioan Golcea de la 
Universitatea Naţională de Muzică București și Prof. Univ. Dr. 
Nicolae Gheorghiţă de la Universitatea Naţională de Muzică 
București.

Cu un număr total de participanţi la Festival de aproxima-
tiv 1200 persoane din ţară și străinătate,  Festivalul – Concurs 
Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu  de la 
Iași, se dorește un pas important în candidatura orașului nostru 
la titulatura de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.
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Festivalul Concurs Coral Internaţional 

„Liviu Borlan” – 

eveniment muzical european la Baia Mare

Lumea corală românească, după 1990, a continuat să fi e 
tot mai săracă: situaţie tristă pentru o ţară recunoscută pen-
tru frumoase tradiţii corale și pentru performanţe deosebite în 
plan interpretativ: vârful aisbergului s-a chemat Madrigal-ul 
lui Marin Constantin, dar alături de acest cor fanion amintim 
Carmen-ul lui Kiriac și Chirescu, Cap-pella Transilvanica lui 
Dorin Pop, Preludiul lui Voicu Enăchescu, Antifonia lui Con-
stantin Rîpă, Corul Academic Radio al lui Aurel Grigoraș, 
Corul Operei bucureștene al lui Stelian Olaru, Corul liceului 
Ion Vidu al Mariei Gyuris și încă multe altele. Baza corală (cea 
a amatorilor) a mers în regres abrupt (din motive fi nanciare - 
în primul rând), apoi și unele formaţii profesioniste s-au clăti-
nat serios.

Tabloul actual este o idee mai luminos decât cel al anilor 
’90 dar este foarte departe de ce se întâmpla cu câteva decenii 
în urmă. Mult hulita „Cântarea României”, exceptând inevita-
bilele pastile de „chinină ideologică”, permitea multor formaţii 
și dirijori inventivi (așa-i românu’, supravieţuitor prin vocaţie!) 
să infi ltreze repertoriu valoros și să ţină în viaţă (a se citi în 
activitate!) numeroase coruri. Este trist să ajungem să regretăm 
(într-un fel) „Cântarea României” dar o asemenea idee, depoli-
tizată fi rește, ar trebui avută serios în vedere și reconstruită pe 
baze strict profesionale și valorice.

Până atunci, pâlpâiri, mici izbucniri temporare și unele 
eforturi de coagulare a vieţii corale autohtone făcute de ANCR 
(Asociaţia Naţională Corală din România) care, sub președinţia 

meritorie a lui Voicu Enăchescu face eforturi lăudabile însoţite 
de rezultate concrete pozitive (vezi stagiunea corală permanentă 
„Paul Constantinescu”).

În acest context relativ cenușiu, a apărut și s-a dezvoltat o 
fericită oază muzicală la Baia-Mare numită Festivalul Concurs 
Coral Internaţional „Liviu Borlan”. S-au mai făcut asemenea 
încercări în ţară; nu au prea ţinut (în timp) sau nu au avut o 
adevărată ţinută internaţională cu standarde europene.

Ei bine, la Baia Mare am descoperit cu uimire și bucurie că 
se poate și altfel!

Un om cu o capacitate organizatoare fabuloasă, iubitor (și 
practicant) al artei corale, inginerul geolog Alexandru Nicolici 
(apelat scurt, Sașa, de toată lumea), a stat în spatele iniţiativei 
creării acestei competiţii muzicale care poartă numele băimă-
reanului Liviu Borlan, o promisiune componistică românească 
neîmplinită decât parţial datorită unei tragice dispariţii prema-
ture.

Mi s-a spus că primele patru ediţii au fost într-un perma-
nent crescendo. Ce pot să spun eu, ajuns acolo în calitate de 
înlocuitor în ultimul moment al președintelui juriului, Voicu 
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Enăchescu (din tragice motive familiale), este că am găsit „mon-
tat” totul la un adevărat nivel european: preselecţia corurilor (pe 
bază de imprimări trimise) – zece la număr (unul forfetând din 
motive întemeiate – deci nouă) și un juriu internaţional format 
din patru specialiști din străinătate (Italia, Polonia, Belarus și 
Republica Moldova) și trei specialiști români plus președintele 
(subsemnatul) care nu are dreptul să voteze, conform regula-
mentului - aspect care m-a surprins și mirat dar pe care l-am 
acceptat așa cum era! Notaţiile s-au făcut pe baza unor medii 
ponderate, membrii juriului necolaborând între ei. Calculatorul 
a preluat punctajele membrilor juriului și a aplicat procentajele, 
rezultatele surprinzând prin exactitatea aprecierilor și corecti-
tudinea clasamentului. S-au cuantifi cat cu exigenţă parametrii 
principali: acurateţea intonaţiei, calitatea repertoriului, a inter-
pretării (inclusiv executarea pieselor în limba de origine etc.). 
Aș îndrăzni să spun – un adevărat regal de profesionalism și 
bună credinţă a juriului care a condus către un clasament (con-
sider eu) corect.

Pe primul loc s-a situat corul leton „Atzele” din Aluksne 
condus de un muzician sobru, solid sub raport profesional, Jânis 
Baltios.

Fără a benefi cia de o calitate vocală specială, corul a impre-
sionat prin interpretările stilistice corespunzătoare ale pieselor 
abordate, prin echilibru, prin deschiderea și faţă de partituri cu 
o tentă corală nouă (aspect aproape complet neglijat de coralele 
autohtone).

Într-o notă oarecum asemănătoare s-a situat și corala bul-
gărească „Ivan Spassov” din Plovdiv. Mai ales lucrarea men-
torului spiritual (Ivan Spassov) a fost impresionantă atât prin 
calitatea muzicală excepţională cât și prin siguranţa cu care au 
fost surmontate difi cultăţile mari de intonaţie (dirijoare - Ger-
gana Lyutskanova).

În ciuda calităţii vocale de excepţie, corul bărbătesc „Armo-
nia” din Constanţa (condus foarte bine de Ion-Iulian Dumitru) 
a păcătuit printr-un repertoriu discutabil. În afara unei superbe 
piese de Anton Bruckner - Trosterin Musik și a piesei obligato-
rii de Liviu Borlan, a făcut două alegeri modeste: o piesă de Ion 
Popescu Runcu dar mai ales o piesă de o platitudine evidentă și 
o lipsă totală de invenţie armonică (pe care nu au putut-o salva 
melodiile populare valoroase folosite) semnată Nireșteanu.

Trofeul Liviu Borlan, atribuit pentru cea mai bună inter-
pretare a unei piese de Liviu Borlan, a fost cucerit de corala 
„Nașterea Domnului” din Arad, un cor cu o dirijoare de bună 
calitate muzicală (Magdalena Lödi) și cu posibilităţi vocale 
chiar foarte bune (din păcate demonstrate mai mult în concer-
tul laureaţilor decât în concursul propriu-zis).

Și celalalte formaţii au obţinut premii, cele speciale, ale 
unor generoși sponsori locali: Corala bărbătească „Dignus est” 
Vaslui (dirijor Adrian Buimac) – un cor cu frumoase perspec-
tive atât vocale cât și interpretative, „Corul feminin de Tineret” 
din Skopje, Macedonia (dirijor Sasho Tatarchevski) cu sonori-
tăţi tonice și bine șlefuite, Corul „Josif Marinkovic” din Zren-
janin, Serbia (dirijoare Zorica Kozlovački), cu sonorităţi bune 
și cu mișcări scenice inspirate, Corul „Cantabile” din Panciu 
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(dirijor Andrei-Igor Manovici) cu intonaţii corecte dar crispat, 
inhibat și corul „Leon Băncilă” din Fălticeni (dirijoare Angela 
Ecaterina Focșa), formaţie meritorie pentru eforturile (parţial 
materializate) de a prezenta un program în condiţii onorabile. 
Decernarea premiilor s-a făcut într-un cadru adecvat, fi ecare 
formaţie susţinând un microprogram (două sau trei piese, în 
funcţie de premiul obţinut), rezultatul fi ind un excelent concert 
coral (cu multe piese diferite faţă de cele cântate în concurs). 
Am regretat faptul că în acest moment fi nal nu a apărut decât 
cu o singură piesă corul „Armonia” din Baia Mare (foarte bună 
formaţie, bine condusă de dirijoarea Mihaela Bob Zăiceanu), 
Asociaţia „Prietenii Armoniei” (președinte Mariana Macarie) 
fi ind organizatorul evenimentului. Ne-am fi  dorit cu toţii să-i 
fi  ascultat într-un mic program pe cei care au făcut posibil acest 
miracol autohton de dimensiuni europene reale.

Privit în ansamblu cred că a fost un moment muzical de 
bună calitate, cu coruri situate la un standard corespunzător.

În ideea de a comunica cu dirijorii și coriștii, directorul 
artistic al concursului, dl. Andrea Angelini (Italia), reprezen-
tând forul mondial coral IFCM, a iniţiat interesante worksho-
puri conduse de Inessa Bodyako (Belarus), Marcin Tomczak 
(Polonia), Emilia Moraru (Republica Moldova) și domnia sa. 
Cred că ar fi  fost binevenită și o baghetă românească (în juriu 
se afl au și Ionică Pop - Cluj, Grigore Cudalbu - București, 
Bogdan Cojocariu -Iași).

Nu cred că exagerez dacă spun că organizarea a fost per-
fectă: în plus comunicarea în juriu și cu participanţii s-a făcut, 
potrivit unui statut internaţional deja acceptat, în engleză, care 
a necesitat rareori traducere. Poate părea un amănunt dar nu 
este: este o modalitate de a ne scoate dintr-un provincialism 
autohton care băltește de cam multă vreme.

Nu aș încheia înainte de a menţiona faptul că s-a reamintit și 
ideea (lansată anul trecut de excelentul dirijor de cor băimărean, 

Ion Săcăleanu și de compozitorul și dirijorul bucureștean Gri-
gore Cudalbu) de a înfi inţa și o secţie de creaţie corală a acestui 
concurs. Mi s-a părut o excelentă idee care ar putea aduce către 
zona componistică corală tineri care acum nici nu prea știu ce-i 
acela un cor, darmite să mai și scrie pentru el! Uniunea Com-
pozitorilor și Muzicologilor din România ar fi  capabilă să ofere 
sprijin profesional unui asemenea demers care s-ar putea realiza 
fără mari eforturi fi nanciare suplimentare. Calitatea de compo-
zitor avută de Liviu Borlan credem că ar justifi ca din plin acest 
demers, binevenit și în contextul unei lipse acuzate de reperto-
riu coral nou în muzica românească.

Cum era de așteptat, inimoșii organizatori băimăreni s-au 
arătat deschiși ideii și este posibil ca ediţia a VI-a să includă, pe 
lângă concursul de interpretare corală și pe cel de compoziţie în 
domeniul coral.

Le mulţumim oamenilor de cultură băimăreni (mulţi la 
număr) pentru eforturile extraordinare făcute; îi mulţumim 
d-lui inginer Alexandru Nicolici, sufl etul manifestării pentru 
impecabila lecţie de muzică oferită prin această a V-a ediţie. O 
așteptăm cu nerăbdare pe a VI-a.

Dan BUCIU
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Festivalul Naţional de Muzică Corală 

„Ioan D. Chirescu”

SAMBATA, 21 Noiembrie 2015
Casa de Cultura, orele 16.00
Festival I.D. Chirescu
Sectiunea Laica
 
CORUL “ION PELEARCA”- CONSTANTA

Dirijor: Mihaela Adelina Niculae
• Sara pe deal – Versuri: M. Eminescu, muzica: V.Popovici
• Zamfi ra – Gheorghe Danga;
• Dona Sol – Versuri: M. Eminescu, muzica: Nicolae Suciu,
• Cucule cu peana sura – Gheorghe Dima;
• Sarba de la Oltina – prelucrare Dragos Alexandrescu
 
CORUL “I.D.CHIRESCU”-CERNAVODA

Dirijor: Preot Anghel  Dincu
• Rodica – I.D.Chirescu;
• Trandafi r de pe razoare – Sabin V.Dragoi;
• Mama – I.D.Chirescu;
• Mandra, mandrulita mea – I.D.Chirescu;
• Dorulet, doruletule – I.D.Chirescu.

CORUL “CAMERATA DANUBII”-CALARASI
Dirijor: Diana Vieru-Burlescu

• Trandafi r de pe razoare – Sabin V.Dragoi;
• Fata de pastor – Teodor Teodorescu;
• Pupi de fl ori – Iosif Velceanu;
• El grillo e un buon cantore – Jasquin des Pres;
• Nevasta mea-i moldoveanca! - V. Ionescu Pascani;
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• Lugojana – Ion Vidu;
• Iaca-asa! – Simeon Niculescu;
•  Katiusa – muzica: Blanter Matvei, text: Mihail Isakovsky, 

aranjament coral: Tatiana Berezovicova
•  
CORUL “PREOT ION IONESCU”-TOPOLOVENI

Dirijor: Prof. Preot Ion Isaroiu
• Noel – A.Adam;
• I have a dream – Benny Andersson;
•  Balada haiducului Radu Anghel, prelucrare Constantin 

Arvinte
• Sarba pe loc – Gheorghe Danga;
• Doina si hora cu strigaturi – Nicolae Lungu.
  
CORUL “SEDYANKA”-SILISTRA-BULGARIA

Dirijor: Lidia Kuleva
• S-a culcat Tudora – Filip Kuten;
• Ce fata am vazut – Em. Manolov;
• Perunica – P. Hadjiev;
• De bre de – P. Stainov;
• Ave verum corpus – W.A. Mozart.
.
CORALA “SARGETIA”-DEVA

Dirijor: Icobescu Nicolae
• Matona mia cara…. – Orlando di Lasso;
• Rasunetul Ardealului – Ion Vidu;
• U,iu,iu, bradui, bradui – Constantin Arvinte;
• Colaj  – Sus in varful muntelui – George Vancu;
           – Cantec – Dan Mihai Goia;
           – Joc – Radu Paladi;
•  Hora la romani (din suita prahoveana) – Marin Constan-

tin
 

CORALA BARBATEASCA ORTODOXA “ARMO-
NIA”- A ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI

Dirijor: Arhidiacon Drd. Iulian Dumitru
• Fata ardeleana – Achim Stoica;
• Du-te dor – Paul Lungu, solist Nicodim Ganea;
• Banateana – Sabin V. Dragoi;
• Ca la Breaza – Gheorghe Danga;
•  De-ar stii omul ce e viata – Adrian Naidin, solist Iulian 

Dumitru;
• Balada Romania – Adrian Daminescu, solist Iulian Dumitru.
 
DUMINICA, 22 Noiembrie 2015
Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, orele 16.00
Festival I.D. Chirescu
Sectiunea Religioasa
 
CORUL “I.D. CHIRESCU”-CERNAVODA

Dirijor: Preot Anghel  Dincu
 • La raul vavilonului – Sigismund Toduta;
• O Doamne  catre tine – Nicolae Oancea;
• Ave Maria D’Arcadelt – Pierre Dietsch;
• Rugaciune – I.D. Chirescu, Versuri M. Eminescu.
 
CORAL A “D.D. BOTEZ”-BUCURESTI

Dirijor: Prof. Eugen Kreiss
• Tatal nostru – Muzica: Eugen Kreiss;
• Iubi-Te-voi, Doamne! – Ar. Coral Nicolae Georgescu;
• Pre Tine – Muzica: Eugen Kreiss;
• Tu singur esti – Muzica: Eugen Popescu;
• Axion dominical—Muzica: Dragos Alexandrescu;
• Rugaciune – Mihai Lupescu; Vers. M. Eminescu;
• Acestea zice Domnul – Muz. Eugen Kreiss;
• Colind – Muz. Eugen Kreiss, Veronica Angelescu.
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GRUPUL BIZANTIN “SF.IERARH VASILE CEL 

MARE”-AL ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
Dirijor: Drd. Marian Bostan

 
•  Catavasii la nasterea Domnului, Glas I prelucrare de Ste-

fanache Popescu, dupa Anton Pann;
•  Velerim, colind pe glasul al III-lea, versuri: Gheorghe  

Stanescu , melodia: Manastirea Diaconesti;
•  Taina minunata, colind pe glasul I, dupa o melodie tradi-

tional pe versuile Manastirii Diaconesti;
• Pe plai infl orit, colind din Ardeal, pe glas leghetos;
•  Imbucura-te om bun, colind transilvanean, glasul 

al VIII-lea.
 
CORUL “SEDYANKA”-SILISTRA-BULGARIA

Dirijor: Lidia Kuleva
• Cantam pentru tine – D. Hristov;

• Tatal nostru – Kedrov;
• Binecuvinteaza sufl etul meu – D.Hristov;
• Cantec lui Znamenski – Soloviov;
• Psalm 101 – Arhanghelskii;
• Camara ta – I.D.Chirescu;
• Bucura-Te Sf. Maria – Arnaudov.
 
CORUL “MIHAIL VULPESCU”- AL PROTOPOPIA-

TULUI CALARASI
Dirijor: Asistent Univ.Valeriu Croitoru

• Colindul Sfantului Nicolae – Eugen Dan Dragoi;
• Mos Craciun – Ioan Borgovan;
• Plugusorul – Maxim Vasiliu;
• Sorcova – Nelu Ionescu.
 
CORULA “SARGETIA”-DEVA

Dirijor: Icobescu Nicolae
• Tebe poem – Dimitri Bortniansky;
• Th uma Mina – Autor necunoscut;
•  Acestea zice Domnul-Sabin Dragoi; armonizare: I.D. 

Chirescu, solist Gheorghe Pop;
•  Povesta calugarului Pitirim-Solisti: Mihai Chitiba, Zoard 

Bocaniciu;
•  Doamne auzi glasul meu – Nicolae Lungu, solist Ghe.

Pop;
• Intreaba, intreaba – Constantin Arvinte;
•  Binecuvinteaza, doamne Romania, motive Rapsodia a 

II-a de George Enescu.
 
CORALA BARBATEASCA ORTODOXA “TEO-

DOXA” - A ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
Dirijor: Asistent Univ. Drd.Valeriu Croitoru

• Clopote de seara – repertoriu rus, solist Turtoi Marius;
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• O Sacrum Convivium – Ludovico Da Viadana;
• Buna dimineata la Mos Ajun – Ioan Costescu;
• Scedryc – Repertoriu ucrainean;
• Noapte de craciun – preot Ion Runcu;
• Diptic – Costica Andrei.
 
CORUL MIXT “TRISON”-BRAILA

Dirijori: Prof. Marcica Lupu si Prof. Stefan Lupu
• Ridica-voi ochii mei – M.Dîrva;
• Rugaciune – Constantin Dragusin;
• Tebe Poem – D.Bortneanski;
• Doamne, auzi glasul meu – N.Lungu;
• Pre Tine Te laudam – Gavril Musicescu;
• Rugaciune – L.Paceag;
• Atotputernic esti – D. Bortneanski;
• Mir da tari – Constantin Babekov.

CORALA BARBATEASCA ORTODOXA “ARMO-
NIA”-  A ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI

Dirijor: Arhidiacon Asist. Univ. Drd. Iulian Dumitru
• Rugaciune – Anonim;
•  Doamne, buzele mele – Ion Runcu, Solisti: Arhidiacon 

Florian Popa si Boanches Ionut;
• Laudati pre Domnul – Gheorghe Danga;
• Trosterin  musik – Anton Brukner;
• Tatal nostru – Irina Odagescu;
• Aleluia – S.F. Haendel.

JURIUL FESTIVALULUI
Voicu Enachescu – Dirijor, Presedinte al A.N.C.R., Prese-

dintele Festivalului “I.D. Chirescu”;
Irina Odagescu Tutuianu – Compozitor, Profesor Uni-

varsitar la U.N.M.R. Bucuresti, Doctor in Stiinte Muzicale, 

Membru in Consiliul Director  al Uniunii Compozitorilor  si   
Muzicologilor din Romania .

I.P.S. Teodosie – Arhiepiscop al Tomisului, Profesor Uni-
versitar, Doctor in Teologie ,Doctor in Stiinte Muzicale, Pro-
rector al Universitatii Ovidius Constanta;

Constantin Arvinte – Compozitor, Dirijor, Membru al 
U.C.M.R.;

Valentin Gruescu – Compozitor, Dirijor, Conferentiar la 
U.N.M.B., Doctor in Stiinte Muzicale, Membru in Biroul de 
Muzica Vocala al U.C.M.R.;

Alina Parvulescu – Profesor, Secretar General al Asociatiei 
Nationale Corale din Romania;

Mariana Popescu – Compozitor, Dirijor, Profesor Universi-
tar, Doctor in Stiinte Muzicale, Membru in Consiliul Director  al 
Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania;

Aneta Arvinte – Profesor, Dirijor, Membru al Corului 
National de Camera “Madrigal”;

Valeria Ionescu – profesor, Dirijor, Presedintele Corului 
“Nicolae Oancea”, al Casei Corpului Didactic Bucuresti;

Ioan Golcea – Dirijor, Conferentiar la U.N.M.B., Doctor 
in Stiinte Muzicale;

Laura Manzat – Compozitor, Realizator la postul Radio 
Romania Muzical, Membru al Uniunii Compozitorilor  si   
Muzicologilor din Romania;

Liliana Pispiris – Fondator si Secretar General al Funda-
tiei “Madrigal Marin Constantin”, Consilier al Corului Natio-
nal de Camera Madrigal.
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Fiii Cernavodei: Ioan D. Chirescu

Ioan Dimitrie Chirescu, peda-
gog, compozitor și mare patriot, 
este de opt decenii, creatorul nee-
galat al muzicii corale românești.
Se naște la 5 ianuarie 1889, la 
Cer navodă, în familia celui mai 
mare cărturar cernavodean, preotul 
și învăţătorul Dimitrie Chirescu.

Personalitate emblematică 
a orașului Cernavoda, preotul-
în vă ţă tor Dimitrie Chirescu 
(1842-1890) are pentru Dobro-
gea aceleași merite pentru învăţă-
mânt, credinţă și românism, pe care le-a avut Gheorghe Lazăr 
în Muntenia. Este membru fondator al Societăţii Române 
din Silistra în 1870, reînfi inţează școala românească în locu-
inţa sa din Cernavodă în 1875, a primit oastea și administraţia 
română cu prilejul alipirii Dobrogei la patria mamă în 1878, a 
pus temelia și a ridicat biserica orașului în 1882. În ziua de 9 
octombrie 1890 a ofi ciat slujba religioasă la punerea pietrei de 
temelie a măreţului pod peste Dunăre. Pe lângă acestea, împre-
ună cu soţia sa Gherghina, oferă Cernavodei și ţării, nu mai 
puţin de 5 dascăli, un primar-avocat, un ofi ţer de carieră și mai 
ales pe cel mai mare compozitor de muzică corală, Ion D. Chi-
rescu (1889-1980). Se stinge din viaţă la Spitalul Brâncovenesc 
din București, Regele Carol I, personal, oferind vagon mortuar 
gratuit pentru a-l readuce pe pământul cernavodean.

I.D. Chirescu urmează școala primară la Cernavodă. Se 
înscrie apoi la liceul Sf. Sava din București și după doi ani trece 
la Seminarul Central. în 1910, luându-și diploma de absolvire a 

seminarului, se înscrie la Facultatea de Teologie. Concomitent 
urmează conservatorul, unde își continuă pregătirea muzicală 
începută cu profesorii Dimitrie Teodorescu și I. Popescu-Pasă-
rea.

Fiind student, în timpul vacanţelor a păstrat legătura cu 
viaţa muzicală din orașul său natal, făcând parte din ansamblul 
coral înfi inţat la Cernavoda în 1907. De asemenea devine diri-
jor de cor la Biserica Enei (1910-1912) și la Biserica Visarion.

În 1914 obţine licenţa în Teologie și Diploma de absolvirea 
a Academiei de muzică. În perioada 1914-1916, Ioan D. Chi-
rescu suplinește, la Conservator, catedra de teorie și solfegii a 
maestrului său Dimitrie G. Kiriac.

La intrarea României în război, Ioan Chirescu plecă pe 
front. Într-un sat din Moldova, în faţa Muncelului, după bătă-
lia de la Mărășești, compune una din cele mai populare creaţii 
ale sale, “Mama”, pe versurile învăţătorului Gh. Roiban, tipărite 
într-o foaie pentru front sub titlul „În repaus”.

După război, pentru scurt timp, suplinește la Conservatorul 
din Iași catedra de teorie și solfegii a profesoarei Sofi a Teodo-
reanu, apoi timp de 4 ani îl găsim profesor la Fălticeni, unde 
ca dirijor al corului interșcolar organizat de el, obţine nume-
roase succese și premiul I la Concursul organizat de „Tinerimea 
română” pe întreaga ţară.

Se transferă la Liceul Gh. Șincai din București în locul 
compozitorului Ionel Brătianu decedat.

Pentru completarea studiilor pleacă în 1922 la Paris, ca 
dirijor al corului Capelei române și se înscrie la Schola Canto-
rum. Împreună cu membrii corului și cu concursul prietenilor 
români din Paris printre care se numărau Th . Rogalski, Con-
stantin Bobescu, Mihail Vulpescu, Constantin Stroescu și alţii, 
înfi inţează asociaţia corală „Hora” cu care dă numeroase con-
certe de muzică corală românească, mult apreciate de publicul 
parizian.
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În 1928, Chirescu ocupă prin concurs catedra lui D. Kiriac 
de teorie și solfegii de la Conservator și preia și conducerea 
asociaţiei corale Carmen.

Pentru meritele sale i s-au acordat titlurile de „Laureat al 
Premiului de Stat” și „Artist al Poporului”.

În bogata sa activitate creatoare se includ lucrări pentru 
ansamble corale, cântece pentru copii, școlari și tineret, piese 
instrumentale etc.

Din piesele sale publicate, care datorită numărului mare nu 
pot fi  enumerate integral, vom menţiona din cele mai cunoscute 
și cântate, și anume: “Măreţ pământ al patriei iubite”, “Cântecul 
partizanilor păcii”, “Sub al păcii stindard”, “Dobrogea de aur”, 
“Cântecul cucului”, “ Mândruliţă de la Ramna”, “Colo-n umbra 
pomilor”, “Rodica” etc. Din muzica religioasă menţionăm: “ 
“Răspunsurile Liturgice”, “Liturghia în sol major”, “Prohodul 
Domnului Iisus Hristos” etc. A scris, de asemenea, foarte multe 
colinde de Crăciun și Anul Nou, printre care: “Bună dimineaţa 
la Mos Ajun”, în Do major, “Bună dimineaţa la Moș Ajun” în 
Si major, “Trei cântece de stea” etc.

În memoria marelui compozitor, începând cu 1981, în fi e-
care an, la Cernavodă se organizeaza Festivalul Naţional de 
Muzică Corală “Ioan D. Chirescu”. Festivalul este cel mai mare 
de acest gen din ţară.
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CORUL SYMBOL
Stagiunea corală Paul 

Constantinescu
Vineri, 20 mai 2016, ora 19.00

Sala George Enescu, UNMB

                                       Dirijori:  
                                  Director-dirijor :Jean Lupu
                                  Dirijor principal: Luminiţa Guţanu Stoian

                                       Soliste: Andreea Diana Blidariu(7)
                                                                Andreea Dascălu(12)
                                                   La pian: Bianca Fodor(9)
                                                                   Andrei Petrache(16)

                                                PROGRAM

 1. George Enescu,                Rapsodia I
                    aranj. C. Drăguşin
 2. Petre Ştefănescu              Mioriţa
 3.Petr Eben                          De Angelis
 4. Olguţa Lupu                     Dă-ne, Doamne soarele
 5.Ţvetan Denev                    Molitva (p.a.)                   
 6.Teodor Zgureanu               Clopote astrale
 7. Fr.Schubert, aranj.            Ave Maria
                    Olguţa Lupu 
 8.Constantin Arvinte            Întreabă, întreabă (p.a.)
 9.  V.Timiş                            Trei valsuri
 10. Nicolae Lungu                 Alunelul oltenesc
 11. Alexandru Paşcanu          Chindia
 12.Mircea Neagu                   Cântec de pace (p.a.)
 13. Mihai Moldovan              Joc din Oaş
 14. Constantin Arvinte           Diptic maramureşan
 15.Gheorghe Danga               Sârba pe loc
 16.Irina Odăgescu                  Cântând plaiul Mioriţei            
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PROGRAMUL CONCERTULUI

CORALEI BĂRBĂTEŞTI ORTODOXE 
„TE DEUM LAUDAMUS”

STAGIUNEA ”PAUL CONSTANTINESCU”

TINERIMEA ROMÂNĂ – LUNI, 23 MAI 2016

1. Ziua învierii – N. Lungu, aranj. cor bărb. Petru Simionescu.
2.  Condacul şi Luminânda Sf. Paşti – armonizare , Pr. Zaharia 

Matei şi Pr. Nicu Moldoveanu.
3.  Cine este Dumnezeu – Prochimen Mare, glas VII, prelucrare, 

Dan Mihai Goia.
4.  Aceasta este ziua – D. Bortnianski, aranj. cor bărb. Pr. Zaha-

ria Matei.
5.  Doamne, buzele mele – S. Drăgoi, solişti: Cristian Mihail Pa-

raschiv şi pr. Narcis Trifu Haiduc.
6. De coelo veniet – J. H. Gallus.
7.  Dank, sei dir, Herr! – G.F.Händel, aranj. cor bărb., Dan Mihai 

Goia, solisti: preoţii Florian Paraschiv şi Narcis Trifu Haiduc.
8. Kriestú Tvojemú – Petr Gonchárov.
9.  Libera me, Domine – fragment din Requiem-ul lui Gabri-

el Fauré, aranj. cor bărb., Dan Mihai Goia, solişti: diac. Ioan 
Alexandru Alexandri şi pr. Narcis Trifu Haiduc.

10.  Florilegiu bizantin de Paşti – N. Lungu, Ion Popescu-Pasă-
rea şi Paul Constantinescu, aranj. pr. Stelian Ionaşcu.

11.  Te slăvesc, pe Tine, Părinte – P. Bentoiu, aranj. cor bărb., 
Gelu Stratulat.

12. Înviere – C. Andrei
13. Hristos a înviat! – pr. Ion Popescu Runcu.
14. Lăudaţi pre Domnul – Gh. Danga.

 DIRIJOR: Pr. ZAHARIA MATEI

Programul Festivalului 

„Ambasadorii Culturii Buzoiene”

Festivalul se va organiza în decursul a două zile, vineri și 
sâmbătă,  21-22.08.2015. Vineri, în amfi teatrul Muzeului Jude-
ţean Buzău, va avea loc un seminar ce va trata două teme: 
„Evoluţia muzicii corale buzoiene” – conferenţiază prof. Ștefan 
Stănescu și „Muzica corală în România” – conferenţiază prof.
univ.dr. Ioan Golcea. Formaţiile corale vor fi  solicitate pentru 
ziua de sâmbătă, după următorul program:

• 14:00 – primirea invitaţilor (ofi cialităţi, dirijori, mem-
brii coralelor) în Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea Domnu-
lui” – Centrul Eparhial Buzău, în prezenţa Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Arhiepiscop Ciprian;

• 14:30 - vizitarea Sălii Muzicale afl ate în incinta Semi-
narului Teologic „Chesarie Episcopul” – Buzău;

• 15:00 - testarea acusticii sălii și așezarea în scenă:
  - 15:00, Corala „Pastorala”, Focșani;
  - 15:20, Corala„Ioan Cristu Danielescu”, Ploiești;
  - 15:40, Corala „Preludiu”, București;
• 16:00-16:45 – formaţiile corale merg la cabine pentru 

încălzire și costumaţie;
• 17:00 –deschiderea concertului ce va fi  susţinut în Sala 

Consiliului Judeţean;
• 19:45 - revenirea formaţiilor la cabine;
• 20:30 – masa festivă.

Gianin-Cristian Oprea
actranscendent@yahoo.com
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Festivalul de Muzică Religioasă 

„Buna Vestire”, ediţia a IV-a

Festivalul-concurs Naţional de Muzică 

Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire”, 

ediţia a XXVI-a, Botuş, 

comuna Fundu Moldovei, jud. Suceava

Duminică, pe 27 martie, la Căminul Cultural Botuș din 
comuna suceveană Fundu Moldovei, va avea loc, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfi nţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuţilor, cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului-concurs naţi-
onal de muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire”.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuţilor, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria și Consiliul 
Local Fundu Moldovei, Căminul Cultural Botuș și Societa-
tea de Cultură „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei. Obiectivele 
principale ale festivalului vizează, în primul rând, promovarea 
valorilor autentice ale creaţiei corale de cult ortodox, a cântecu-
lui patriotic, precum și revigorarea mișcării corale.

În consecinţă, prezenta ediţie se adresează numai formaţii-
lor corale neprofesioniste (de amatori) – licee cu profi l muzical 
și teologic; licee cu alt profi l; coruri ale așezămintelor culturale; 
coruri parohiale; precum și coruri de copii (10 – 14 ani).

Juriul, va acorda câte trei premii pentru fi ecare din cele 
cinci secţiuni, iar Trofeul Festivalului va reveni formaţiei corale 
care va obţine cel mai mare punctaj din concurs.

Formaţiile care participă la concurs vor avea în reperto-
riu trei piese, din care una patriotică (din creaţia corală româ-
nească) și două religioase.

Radio Iași este partener media al Festivalului, iar colegul 
nostru Bogdan Constantin Neculau va face parte din juriu.
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Festivalul Corurilor de Copii şi Tineret 

„Timotei Popovici”

În ziua de 13 mai a.c., sala de spectacole a Casei de Cul-
tura „George Suru” din Caransbes a gazduit cea de a XXXIV-a 
editie a Festivalului Corurilor de Copii si Tineret “Timotei 
Popovici”. Ca de fi ecare data, evenimentul s-a infaptuit prin 
grja: Casei Municipale de Cultura; Consiliului Local; Epsco-
piei si Primariei orasului. P.S.Sa Lucian, episcopul Caransebe-
sului, dr. Ion Cojocatiu – directorul Casei de Cultura si ing.
Ioan Marcel Vela – primarul municipiului au asigurat, ca si in 
alti ani, buna desfasurare a acestei „olimpiade corale”. 

Juriul a fost alcatuit din: P.S.Sa Lucian, compozitorul Sabin 
Pautza (presedinti de onoare), prof. univ. dr. Dumitru Jompan 
(presedinte stiintifi c), prof. Nicolae Bica, Nicolae Icobesu, Con-
stantin Popescu si Gheorghe Tunea (membrii).

Si-au aratat maestria interpretativa corurile din: Arad, 
Caransebes, Faget, Moniom, Orastie, Otelu Rosu, Resita si 
Timisoara.

Repertoriul bogat divers si adecvat varstei a fost alcatuit din 
compozitii muzicale romanestisi straine cele mai multe cantece 
apartinand patronului Festivalului: Timotei Popovici.

Ierarhul Episcopiei Caransebesului, tinand seama de fap-
tul ca ziua desfasurarii evenimentul a coincis cu ziua de nastere 
a intitiatorului, prof. univ. dr. Dumitru Jompan, care impreuna 
cu sotia sa inv. Aurelia Jompan, cu 34 de ani in urma au pus 
bazele   acestui Festival in comuna Marga, i-a acordat acestuia 
inalta distnctie ”Crucea «Episcop Elie Miron Cristea»”.      

În continuare, 10 coruri, formate din copii și tineri, care 
au purtat și haine populare specifi ce zonelor de proveniență, au 
încântat auditoriul cu cântări corale din perioada pascală.
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Acest gen de festival nu face altceva decât să-i încurajeze și să-i 
determine pe tinerii și copii noștri să se apropie de Dumnezeu, de 
Biserică, de tot ceea ce este frumos, de arta muzicală și bineînțeles să 
încerce și să păstreze tradițiile frumoase moștenite de la înaintași, 
cântecele populare care întotdeauna ne-au reprezentat în țara noas-
tră și peste hotare. Copiii din această seară ne-au bucurat și de 
această dată și ne-au dovedit că muzica corală este pe mâini bune și 
sigure, pentru că sunt foarte mulți copii talentați care demonstrează 
că au talent și doresc să-și înmulțească talanții pe care Dumnezeu 
le-a dat, a arătat Preasfi nțitul Lucian.

Toate formațiile corale au primit din partea Preasfi nțitului 
Părinte Lucian și a membrilor juriului diplome de participare și 
daruri.
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Corul „Grănicerii Văii Bistrei”, din Voislova

Corul „Grănicerii Văii Bistrei” activează în cadrul Asociaţiei 
Culturale „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova, ce a fost înfi in-
ţată în anul 2014, scopul principal al acestei asociaţii fi ind păs-
trarea și promovarea tradiţiilor și valorilor culturale și spirituale, 
locale și naţionale, prin crearea unui cadru propice în vederea 
realizării unor acţiuni și proiecte cultural-educaţionale, pe plan 
intern și internaţional, care să contribuie la cultivarea dorinţei 
locuitorilor de pe Valea Bistrei, dar și a celorlalţi cetăţeni, de 
a contribui, după puterea și talentul fi ecăruia, la perpetuarea și 
promovarea valorilor culturale, artistice, educaţionale, sociale și 
umanitare, pe plan local, naţional și internaţional, contribuind 
la formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură și faţă 
de cultura celorlalte popoare.

Încă de la început, unul dintre obiectivele Asociaţiei Cul-
turale „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova a fost crearea unei 
mișcări culturale la nivelul acestei localităţi, care să aibă rezo-
nanţă la public și să angreneze cât mai mulţi participanţi, astfel 
încât să poată constitui, în viitor, o importantă carte de vizită 
pentru întreaga comunitate locală. Constituirea corului „Grăni-
ceri Văii Bistrei” a venit ca o continuare fi rească a demersurilor 
iniţiate de membrii fondatori ai asociaţiei, primul nucleu fi ind 
format în anul 2014, sub forma unui cor bărbătesc pe două 
voci, dirijat de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, repertoriul abor-
dat fi ind constituit doar din colinde românești.

La începutul anului 2015, în urma acţiunilor întreprinse de 
dirijorul corului și fondatorii asociaţiei, a luat fi inţă corul mixt 
„Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova, alcătuit pe patru voci, for-
mula iniţială incluzând 23 de bărbaţi și femei de diferite vârste 
din localitate, repertoriul îmbogăţindu-se cu piese corale noi, 
atât din sfera muzicii populare cât și a muzicii religioase.
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Anul 2016 marchează transformarea corului mixt în Corala 
„Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova, numărul interpreţi-
lor crescând la circa 40 de persoane, iar pe lângă membrii din 
Voislova au fost cooptaţi în cor și persoane din localităţile înve-
cinate. Repertoriul s-a diversifi cat în mod semnifi cativ, pe lângă 
lucrările corale de esenţă folclorică sau religioasă fi ind abordate 
și alte genuri muzicale.

Corul „Grănicerii Văii Bistrei” din Voislova a participat la 
următoarele manifestări artistice: 

-  Ediţia a VIII-a a Concertului „Alaiul colindătorilor” – la 
Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caran-
sebeș – decembrie 2014

-  Ediţia a II-a a Festivalului de Folclor „Ciobănașul” – 
desfășurat la Băuţar – mai 2015

-  Zilele revistei „Refl ex” desfășurate la Băile Herculane – 
iunie 2015

-  Concert omagial „140 de ani de activitate a Corului din 
Bocșa” – desfășurat la Bocșa – septembrie 2015

-  Ediţia I-a a Festivalului coral „Rapsodiile neamului” 
– desfășurat la Dudeștii Noi, jud. Timiș – septembrie 
2015

-  Ediţia a II-a a Concertului de colinde „Colindăm la 
Poiana Mărului” – desfășurat la Schitul „Nașterea Sfân-
tului Ioan Botezătorul” din Poiana Mărului – decembrie 
2015

-  Ediţia a XXX-a a Festivalului de muzică corală ,,Iosif 
Velceanu” – desfășurat la Catedrala „Schimbarea la Faţă” 
din Reșiţa – decembrie 2015

-  Ediţia a IX-a a Concertului „Alaiul colindătorilor” – la 
Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caran-
sebeș – decembrie 2015

-  Ediţia a IV-a a Festivalul de Folclor „Achim Nica” – des-
fășurat la Obreja – martie 2016

-  Concertul Prepascal de muzică religioasă de la Anina – 
aprilie 2016

-  Ediţia a VII-a a Festivalului Coral de Muzică Religi-
oasă „Miron Cristea” – desfășurat la Catedrala Episco-
pală din Caransebeș – mai 2016.

Vicepreşedinte, jr. Firuţ Mihuţ
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Prof. univ. dr. Dumitru Jompan
compozitor, dirijor, muzicolog, folclorist, profesor, poet

S-a născut la data de 13 mai 1938, în comuna Marga, unde 
de altfel și-a petrecut copilăria dar și primii ani de școală gim-
nazială, până la înscrierea sa la Școala Normală de Învăţători 
din Caransebeș, în anul 1952, de unde avea să-și înceapă stu-
diile muzicale. În paralel cu învăţământul liceal a frecventat și 
cursurile Școlii Populare de Artă din Lugoj, la secţia vioară. 
Pregătirea muzicală și-a desăvârșit-o însă la București unde a 
urmat cursurile Conservatorului de Muzică „Ciprian Porum-
bescu”, având ca instructori reputaţi profesori și muzicologi, ce 
au reușit să-i insufl e dragostea pentru muzică și folclor.

Pe plan profesional și-a început activitatea în anul 1956 ca 
învăţător la Școala Generală din Marga, mai apoi fi ind profesor 
suplinitor la școlile din Marga și Băuţar, iar din anul 1966 a 
devenit profesor titular al catedrei de muzică la școala din satul 
natal, Marga, dar și director al acestei unităţi de învăţământ, 
între anii 1966-1979. A mai fost profesor de muzică liniară și 
de ansamblu coral la Seminarul Teologic Ortodox „Ion Popasu“ 
din Caransebeș (1995-2005) și nu în ultimul rând profesor uni-
versitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Didactică-
Istorie din Caransebeș.

Activitatea de dirijor și-a început-o tot în comuna Marga, 
la pupitrul corului „Timo” din localitate, în anul 1956, continu-
ând mai apoi cu corul Școlii generale din acceași Marga (1956-
1976), apoi cu corul „Canon” și în cele din urmă cu „Corala 
Margana” (1956-1996) cu care a avut numeroase succese în ţară 
și peste hotare, susţinând spectacole și participând la festivaluri 
corale din Italia, Austria, Iugoslavia, Lituania, Polonia, Repu-
blica Moldova. De asemenea, a fost directorul Ansamblului 
Folcloric din Marga (1965-1972).

A dirijat mai multe coruri din zonă, între care: corul din 
Glimboca (1976-1977), corul din Oţelul Roșu (1976-1977), 
Corul „Timotei Popovici” al Seminarului Teologic Liceal din 
Caransebeș și corul „Antoniu Sequens” al Catedralei Ortodoxe 
„Sfântul Gheorghe” din Caransebeș (din 1995), Corul Casei de 
Cultură „George Suru” din Caransebeș (1997), Corul Studenţi-
lor din Caransebeș (1999), Corul Bisericii Ortodoxe din Petro-
șiţa (1998), iar din anul 2015 este dirijorul Corului „Grănicerii 
Văii Bistrei” din Voislova.

A făcut parte din jurii regionale de concursuri corale, 
a iniţiat festivaluri muzicale de copii, universităţi sătești, 
cenacluri ale artelor, acordându-i-senumeroase distincţii 
și premii, dintre care amintim: Ordinul Meritul Cultural, 
cls. a V-a (1968), Crucea Patriarhală (2003), titlul „Persona 
Maxima” al Bibliotecii judeţene „Paul Iorgovici“ din Reșiţa 
și Diploma de Merit a Asociaţiei Române de Patrimoniu, 
București (2005).

Ca activitate editorială, muzicologică, etnografi că și istorio-
grafi că: merită menţionate următoarele lucrări: „Balade din Valea 
Bistrei” (1967); „Din folclorul copiilor din Marga” (1969) „Timotei 
Popovici“, schiţă monografi că (1970); „Găteala capului la femei” 
(1972);„Corul din Marga” (1973); „Folclorul din Marga” (1979); 
„Marga 1902-1992, cronologie culturală” (1992); „Poluarea fol-
clorului muzical din Banat”(1994); „Cântece și coruri religioase 
pentru copii și tineret” (1997); „Antoniu Sequens“, monogra-
fi e (2003); „Coruri și fanfare din Banat“ (2003); „Coruri din 
Banat“, lexicon, vol. I (2005); Etnografi e, artă populară și folclor 
din Banat (2006); „Corul catedralei Sf. Gheorghe din Caransebeș - 
monografi e” (2008); Epistolografi e: „Nicolae Ursu“ – corespondenţă 
(1994); „Timotei Popovici“, corespondenţă, vol. I (1997); „Timo-
tei Popovici, corespondenţă” – Studii de pedagogie muzicală, vol. 
II (2002); „Corespondenţă” vol I-VI (2010-2015)„Caransebeș – 
Cronologie muzicală” vol I și II (2012-2014); „De la predecesori la 
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contemporani” (2015); „Glosar de cuvinte și expresii dialectale din 
Comuna Marga, judeţul Caraș-Severin” (2016). 

Dintre compoziţiile corale laice merită amintite: „Aproape 
fabulă”, „Cântec de leagăn”, „Cântecul piticului”, „Cu găleţi din coji 
de nucă”, „Hai să inventăm lumina”, „Hora Unirii”, „La școală”, 
„Luniţă, luniţă”, „Elegie de toamnă” (toate pentru cor de voci 
egale), dar și compoziţii corale religioase: pricesnele „Nădejdea 
mea”, „Polieleul de la Var” și colindele „Veselește-te Domn bunu”, 
„Răsai soare”.

În domeniul publicistic a redactat articole, studii, recenzii, 
interviuri într-o serie de ziare și publicaţii dintre care amin-
tim: „Actualitatea Muzicală” (Caransebeș), „România Literară”, 
„Cântarea României”, „Drapelul Roșu” (Timișoara), „Orizont” 
(Timișoara), „Semenicul” (Reșiţa), „Albina”, „Timpul” (Reșiţa), 
„Renașterea Bănăţeană” (Timișoara), „Tibiscum” (Caransebeș), 
„Foaia Diecezană” (Caransebeș).

 

Din activitatea unor formaţii
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Ecouri corale

Miercuri, 20 mai, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” din Iași, a găzduit în Aula Magna concertul corului 
academic al Facultăţii de Interpretare, Compoziţie și Studii muzi-
cale teoretice  din cadrul Universităţii de Arte  „George Enescu”, 
ansamblu condus de lect. univ. dr. George Dumitriu. Intitulat 
sugestiv  Armonii Corale, concertul a reunit piese universale și 
românești,  a cappela  și cu acompaniament pianistic, prezentate 
într-o succesiune istorico-stilistică, de la epoca renascentistă la 
perioada contemporană.

Membrii corului, studenţi în anii I, II și III la diferite sec-
ţii (Pedagogie Muzicală, Muzicologie, Compoziţie – Muzică 
clasică și Dirijat), au captat atenţia publicului prin acurateţea 
intonaţională, prezenţa scenică, reușind să depășească pragul 
simplei rostiri a versurilor printr-o interpretare elocventă.

Seara a debutat cu șapte lucrări celebre din repertoriul 
universal al compozitorilor Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(I vaghi fi ori), Joseph Haydn (Corul nr. 28, oratoriul  Creaţiu-
nea), Wolfgang Amadeus Mozart (Lacrimosa,    Recviemul în re 
minor), Robert Schumann (Popasul Ţiganilor), Anton Bruckner 
(Locus iste), Béla Bartók (Patru cântece slovace), Fred Fox (I’m 
gonna sing).

Am remarcat interpretarea corespunzătoare a lucrării  I 
vaghi fi ori,  ce a pus în evidenţă stilul contrapunctic și polifo-
nia vocilor, elemente specifi ce epocii renascentiste. Contrastant 
ca tempo, dinamică și stil,  Corul nr. 28  din oratoriul  Creaţiu-
nea  al lui Joseph Haydn, s-a bucurat de o interpretare reușită 
din punct de vedere al omogenizării și al acurateţei vocilor în 
acut, aspect susţinut și de acompaniamentul pianistului, lect. 
univ. dr. Andrei Hrubaru-Roată. De asemenea, ciclul Patru cân-
tece slovace  din repertoriul muzicii maghiare a lui Béla Bartók, 

a rămas în memoria auditoriului prin omogenizarea partidelor 
în momente redate cu intensitate redusă  (piano – mezzopiano), 
dar mai ales prin cursivitatea conferită unei partituri, evidenţi-
ată dealtfel prin asimetria metro-ritmică tipică bartókiană.

Dacă în prima parte a serii am audiat lucrări din arealul 
universal, în partea a doua ritmurile antrenante ale folclorului 
ne-au introdus în bogăţia creaţiei populare românești. Prima 
lucrare, integrala Concertului nr. 1 de Gavriil Musicescu, a fost 
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urmată de lucrări ale bine-cunoscuţilor compozitori Gheor-
ghe Dima (Cinei Tale cei de taină), Paul Constantinescu (Ste-
lele-n cer), Tudor Jarda (Mă luai, luai), Irina Odăgescu-Ţuţuianu 
(Cântând plaiul mioriţei), Vasile Spătărelu (Crizanteme) și 
Adrian Pop (Vine hulpe di la munte). S-au remarcat elementele 
folclorice valorifi cate prin ritmuri pregnante, caracterul doinit, 
particularităţi de limbaj ce necesită o interpretare în stil adec-
vat. Lucrările audiate s-au evidenţiat prin diferitele tehnici de 
emisie vocală  (în momente de culminaţie tensionate și de sus-
ţinere, caracterizate prin densifi carea treptată a ţesăturii pluri-
vocale). Totuși, am simţit nevoia unor accentuări ale tempoului 
în piesele cu acompaniament pianistic, deoarece punerea în 
valoare a versurilor care ar fi  putut susţine mult interpretarea 
vocală, nu au fost inteligibile.

Concertul a fost reușit, membrii corului academic al Facul-
tăţii de Interpretare, Compoziţie și Studii muzicale teoretice, 
împreună cu dirijorul George Dumitriu, fi ind răsplătiţi cu apla-
uze îndelungate.

Activitatea  Corului de Camera „Ars Nova “ 

Pitesti, Argeş

A inceput cu spectacolul dedicat zilei de 8 martie Ziua 
Internationala a Femeii, care a avut loc in sala Teatrului A. 
Davila, Pitesti, in data de 6 martie 2015.

In perioada 22-28 iunie 2015 s-a desfasurat Festivalul 
International de Muzica Corala “D.G.Kiriac” 

Din data de 25.08.2015 s-a inceput turneul din Italia unde, 
reprezentand Romania la EXPO 2015 Milano, pe 27.08.2015, 
s-a sustinut concertul in Pavilionului Romaniei 

Concert nr.1
· LA FANTANA,  prel. Augustin Bena    
· IAC-ASA, Simeon Niculescu   
· IN POIENITA LANGA PLOP, Gheorghe Danga   
·  HORA STACCATO, Grigoras Dinicu, prelucrare de 

Constantin Arvinte
· SARBA PE LOC, Gheorghe Danga     
·  D”ALE MARIEI, Mica suita corala din cantecele 

MARIEI TANASE, aranjament Constantin Arvinte
· CIOCARLIA, prel si aranj. Gheorghe Bazavan 
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· SUS INIMA, ROMÂNI, Nicolae Oancea

Concert nr.2 
·  HORA STACCATO, Grigoras Dinicu, prelucrare de 

Constantin Arvinte     
·  O, SOLE MIO, Eduardo di Capua, aranjament Mircea 

Neagu

· SARBA PE LOC, Gheorghe Danga     
· SANTA LUCIA, aranjament Mircea Neagu
·  D”ALE MARIEI, Mica suita corala din cantecele 

MARIEI TANASE, aranjament Constantin Arvinte
· QUATRO CAVAI, aranjament L. Paceag  
· CIOCARLIA, prel si aranj. Gheorghe Bazavan 
· BARCAROLA,  Jacques Off enbach 
· HALLELUIA, G.F. Handel           
Dirijor-Gheorghe GOMOIU

Si se continua cu Franta unde, in data de 30.08.2015, la 
Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Occidentale si Meri-
dionale - Catedrala Mitropolitana Paris, s-a sustinut Liturghia 
de duminica si Concertul 

· AVE MARIA,  Giulio  Caccini                   
· CALUGARUL PITIRIM repertoriu rus                    
· CONCERT, Doamne buzele mele, Gavriil Muzicescu             
· CAMARA TA, MANTUITORUL MEU,  N. Lungu                           
· STIHIRA a II a, DE LA VECERNIA, N. Lungu
· HALLELUIA, G.F. Handel  
· LA FANTANA, prel. Augustin Bena
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· FRUMOASE ZILE DE TINERETE                             
·  D”ALE MARIEI, Mica suita corala din cantecele 

MARIEI TANASE, aranjament Constantintin Arvinte   
·  HORA STACCATO, Grigoras Dinicu, prelucrare 

Constantin Arvinte     
· SANTA LUCIA, aranjament  Mircea Neagu
· BARCAROLA,  Jacques  Off enbach 
·  O, SOLE MIO, Eduardo di Capua, aranjament Mircea 

Neagu
· SARBA PE LOC, Gheorghe Danga     
· IAC-ASA, Simeon Niculescu   
· JOSHUA FIT THE BATTLE, aranj.A. Ohrwall
· QUATRO CAVAI, aranjament L. Paceag  
· CIOCARLIA, prel si aranj. Gheorghe Bazavan
· SUS INIMA,ROMANI, Nicolae Oancea
Dirijor-Gheorghe GOMOIU

Pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei, din 1 
decembrie, se sustine un concert in data de 30.11.2015, pe 
scena Teatrului A. Davila si se incheie anul cu Concertul de 
Colinde  “O, brad frumos“, din 19.12.2015.

Corul Reîntregirea, 

al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia
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Reuniune corală aniversară în Ardeal

Așa după cum s-a menţionat in numărul 23-24 al Buletinu-
lui Informativ al ANCR/2015, corul „Codex Apulum” din Alba 
Iulia, împreună cu orchestra simfonică „Ilmosaico” din Wattwil 
- Elveţia, au prezentat Oratoriul Bizantin de Paști „Patimile și 
Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, în anul 2014, în 
două concerte în Elveţia (Wattwil și Sankt Gallen), iar în anul 
2015, în două concerte în România (Alba Iulia și Sibiu).

 Ansamblul artistic a fost compus din 65 instrumentiști 
elveţieni (dirijor Hermann Ostendarp) și  85 de coriști, 6 soliști 
vocali și un pianist  corepetitor.  Pentru a obţine un echilibru 
sonor între cele două mari compartimente (orchestră – cor), 
dirijorii corului „Codex Apulum” din Alba Iulia (prof. Iosif Fiţ 
și pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean) au întregit efectivul coral cu 
unii membri ai corurilor albaiuliene „Apulum” și „Reîntregirea” 
(dirijor Nicolae Topîrcean) și ai coralei „Sf. Treime” a Catedra-
lei Încoronării (dirijor Iosif  Fiţ), precum și cu unii membri ai 
corului „Timotei Popovici” de la Catedrala Mitropolitană din 
Sibiu (dirijor arhid. Dan Alexandru Streza) și ai coralei „Sf. Ap. 
Petru și Pavel” de la biserica ortodoxă „din Vale”- Câmpeni, 
jud. Alba (dirijor prof. Gelu Muntea).

În anul 2016 se împlinesc 110 ani de la înfi inţarea corului 
„Timotei Popovici” de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În 
acest sens, la ceas aniversar, cu binecuvântarea ÎPS păr. Mitropo-
lit Laurenţiu, păr. arhid. Dan Alexandru Streza - actualul dirijor 
al coralei mitropolitane - a lansat provocarea de a reedita pune-
rea în scenă a Oratoriului Bizantin de Paști „Patimile și Învie-
rea Domnului” de Paul Constantinescu, la data de 15 mai 2016, 

CORUL „TIMOTEI POPOVICI” 
- 110 ANI DE EXISTENTA -,

)

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT SIBIU
- dirijor: MATEI POP -

CORUL „TIMOTEI POPOVICI” AL CATEDRALEI MITROPOLITANE DIN SIBIU
- dirijor: diac. DAN-ALEXANDRU STREZA -

CORALA „CODEX APULUM” DIN ALBA IULIA
- dirijori: prof. IOSIF FIŢ, pr. NICOLAE TOPÎRCEAN -

SOLIȘTI:
pr. Nicolae Topîrcean - Evanghelistul

pr. Ioan-Emanuel Benchea - Iisus
în alte roluri: diac. Dan-Alexandru Streza, 

Lorena Puican, Roxana Chicidea şi Teodora Oprişor
Corepetitor: prof. Anamaria Fiţ

Organizatori, parteneri şi sponsori:

de PAUL CONSTANTINESCU

ORATORIU BIZANTIN DE PA]TI
PATIMILE ]I INVIEREA DOMNULUI

S.C. CENTRUM S.R.L. 
SibiuFACULTATEA DE TEOLOGIE

Eveniment cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local Sibiu şi de Consiliul Județean Sibiu

DUMINICĂ, 15 MAI 2016, ORA 18.00, 

CATEDRALA MITROPOLITANĂ ORTODOXĂ DIN SIBIU

ANIVERSARE

(1906 - 2016)

Asociaţia Corală
„Timotei Popovici”
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începând cu orele 18,00, în Catedrala Mitropoliei Ardealului 
din Sibiu, în aceeași componenţă vocală, dar cu partea instru-
mentală asigurată de Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu. 

Repetiţiile s-au desfășurat alternativ la Alba Iulia și Sibiu, 
începând din luna ianuarie 2016, avându-l ca dirijor principal 

pentru partea corală pe prof. Iosif  Fiţ. Rolurile solistice au 
fost distribuite astfel: pr. Nicolae Topîrcean – Evanghelistul; pr. 
Emanuel Benchea – Iisus și Bassul; arhid. Dan Alexandru Streza 
– Pilat, Iuda, Cei doi tâlhari; stud. Lorena Puican – Altista, Sluj-
nica 2, Fecioara Maria și O mironosiţă; eleva Roxana Chicidea 
– Slujnica 1 și O mironosiţă; stud. Teodora Oprișor – O miro-
nosiţă și Îngerul. Acompaniamentul  la  pian  a fost asigurat în 
permanenţă de prof. Anamaria Fiţ, din Alba Iulia.

Sarcina și bucuria de a asambla toate compartimentele 
artistice și de a pune în valoare  munca  și  devotamentul   
acestor minunaţi artiști amatori a fost încredinţată dirijorului  
Matei Pop de la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-
Napoca. Concertul, susţinut în faţa unui public care a umplut 
până la refuz Catedrala Mitropoliei Ardealului, a fost un succes, 
dirijorul Matei Pop îmbinând cu măiestrie cele trei comparti-
mente (soliști-cor-orchestră), realizând o deplină compatibili-
tate artistică între  textul liturgic și înveșmântarea lui muzicală, 
respectând cu fi delitate opţiunile compozitorului. În semn de 
apreciere, ÎPS dr. Laurenţiu Streza a conferit câte un ACT de 
CINSTIRE directorului Filarmonicii de Stat din Sibiu, dirijo-
rilor, soliștilor și corepetitorului.

Într-o lume tot mai dominată de orgolii și dezbinare, apre-
ciem disponibilitatea și entuziasmul celor patru dirijori de a 
reuni tinerii  din cele cinci coruri conduse de ei, sub semnul 
unei realizări artistice demne de monumentala lucrare semnată 
de Paul Constantinescu.

Alba Iulia, 16 mai 2016
Prof. Cezara Fiţ
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FACULTATEA DE COMPOZIŢIE, MUZICOLOGIE ŞI  
PEDAGOGIE MUZICALĂ 

 

 

 Sala „George Enescu” Miercuri, 25 mai 2016, ora 18

susţinut de studenţii anul I, 
Pedagogie muzicală, Muzică religioasă 

şi anul IV, Dirijat cor academic 
 
 

La pian şi orgă  
Lect. univ. dr. LAURA SMĂRĂNDESCU 

 
 
 

Clasa de Dirijat şi Ansamblu coral 
 

Conf. univ. dr. IOAN GOLCEA 
Lect. univ. dr.  FLORIAN COSTEA 
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Corala „Ioan Cr.Danielescu” – 

un excepțional ansamblu coral din România

În anul 1972 prin inaugurarea Casei de Cultură a Sindica-
telor din Ploiești, au fost creat frumoase condiţii pentru iniţi-
erea și constituirea - în acest important așezământ de cultură,  
unei bogate și durabile activităţi cultural-artistice, susţinută de 
peste 40 de ani de Corala „Ioan Cr. Danielescu”, Ansamblul 
Folcloric „Chindia”, formaţii de teatru, cercuri artistice etc.

Selectând vocile cele mai bune din orașul Ploiești, mai ales 
din rândul profesorilor de muzică și al absolvenţilor claselor de 
canto de la Școala Populară de Artă din localitate, începând din 
acel an(1972), sub conducerea unor dirijori neprofesioniști, dar 
cu o bogată și valoroasă activitate în acest domeniu – dr. Manu 
Valeriu și avocat Ion Eremia,  noua formaţie corală s-a afi rmat 
treptat, dar solid, în peisajul culturii din acest judeţ. Cei doi 
dirijori au pregătit un repertoriu divers și complex cu o bogată 
arie tematică, cuprinzând, în primul rând, lucrări din creaţia 
compozitorilor români clasici și contemporani.

Principalele manifestări organizate la nivelul judeţului cu 
prilejul aniversării unor evenimente de seamă din istoria Româ-
niei: 24 Ianuarie, 9 Mai, 1 Decembrie etc. au fost onorate și de 
Corala „Ioan Danielescu”.

După seismul din 1977, la propunerea conducerii Casei de 
Cultură a Sindicatelor, prof. Gh.C. Ionescu preia și conduce-
rea artistică a Coralei „Ioan Danielescu”, trecând o parte din 
atribuţiile sale pentru Corala „Paul Constantinescu”, profeso-
rului Eugen Bleoţiu, pe atunci angajat în calitate de specialist 
cu probleme de muzică la Casa Judeţeană a Creaţiei Popu-
lare. Această situaţie nu a fost de bun augur pentru Corala 
„Paul Constantinescu” din Ploiești, întrucât profesorul Gh. C. 

Ionescu se ocupa, cu prioritate, de reorganizarea și buna pregă-
tire a Coralei „Ioan Danielescu” a Casei de Cultură a Sindica-
telor și mai puţin de corala Palatului Culturii (peste câteva luni 
prof. Gh. C. Ionescu s-a retras defi nitiv de la conducerea coralei 
„Paul Constantinescu”, ocupându-se, în exclusivitate, de forma-
ţia corală de la Casa Sindicatelor).

Prin preluarea conducerii artistice a Coralei „Ioan Danie-
lescu”, mulţi coriști cu voci foarte bune de la Corala „Paul Con-
stantinescu” au urmat dirijorul, punând într-o situaţie critică 
activitatea acesteia precum și a dirijorului Eugen Bleoţiu, care 
la Concursul Naţional din 1979 nu au putut fi  promovaţi în 
etapa fi nală.

Împreună cu această nouă formaţie, profesorul Gh. C. 
Ionescu a participat la Concursul Naţional din anul 1979 – 
Festivalul Naţional „Cântarea României” – unde obţine Locul 
I și titlul de „Laureat”, iar în 1980 ia parte la Festivalul Coral 
Internaţional de la Langollen – Anglia.

În 1981, Corala „Ioan Danielescu” participă la ediţia din 
acel an  a Concursului Internaţional „Guido D’Arezzo” din Ita-
lia. Rezultatele fi nale nu au fost pe măsura așteptărilor dirijoru-
lui și formaţiei pe care o pregătise cu seriozitate timp de câteva 
luni. În urma unor discuţii – mai puţin corecte - profesorul Gh. 
C. Ionescu, simţindu-se nedreptăţit, părăsește activitatea Cora-
lei „Ioan Danielescu” și începe organizarea unei alte formaţii 
corale mixte „Philarmonia” împreună cu câţiva dintre fi delii săi 
coriști.

Activitatea acesteia se desfășoară iniţial pe lângă Filarmo-
nica de Stat din Ploiești, apoi, până în 1986, în cadrul Șco-
lii Populare de Artă, unde profesorul Gh. C. Ionescu predă și 
ore de dirijat coral. După 1986, profesorul Gh. C. Ionescu se 
retrage defi nitiv de la catedra de dirijat coral a Școlii Populare 
de Artă, situaţie care duce și la încetarea activităţii formaţiei 
corale „Philarmonia”.
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La începutul anului 1982, după plecarea profesorului Gh. 
C. Ionescu de la conducerea Coralei „Ioan Danielescu”, a fost 
solicitat să preia această activitate cunoscutul compozitor și 
dirijor Nicolae Ghiţă, de la Ansamblul „Rapsodia Română”. 
Muzician de mare talent și cu o excepţională pregătire muzi-
cală, timp de 11 ani (1982–1993), Nicolae Ghiţă investește tot 
ce avea mai scump pentru consolidarea și dezvoltarea artistică a 
Coralei „Ioan Danielescu”, reușind, în scurt timp, să ridice con-
tinuu valoarea artistică a formaţiei. Treptat, Corala „Ioan Dani-
elescu” a devenit unul dintre cele mai prestigioase ansambluri 
corale din sistemul caselor de cultură ale sindicatelor din ţară. 
La toate ediţiile concursurilor naţionale ce au avut loc în anii: 
1983, 1985, 1987, 1989, în cadrul Festivalului Naţional „Cânta-
rea României”, corul și dirijorul Nicolae Ghiţă au fost distinși 
cu Premiul I și titlul de „Laureat”. Repertoriul corului a fost 
continuu îmbogăţit cu noi și reprezentative creaţii muzicale, în 
primul rând din patrimoniul național coral, printre compozi-
torii prezenţi în programele de concert ale corului fi ind nume 
de rezonanţă din viaţa artistică a ţării: Marţian Negrea, Paul 

Constantinescu, Gh. Danga, Gh. Dumitrescu, Radu Paladi, 
Florin Comișel, Ioan Danielescu, Alexandru Pașcanu, Zaha-
ria Popescu, Mircea Neagu, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Nicolae 
Ghiţă etc.

Trecerea în eternitate, prematură și fulgerătoare, în 1993, 
a compozitorului și dirijorului Nicolae Ghiţă, a întrerupt fi rul 
bogatei și remarcabilei sale activităţi muzicale în judeţul Prahova.

După o pauză – fi rească pentru cinstirea memoriei sale –, 
conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor a solicitat un alt 
muzician, binecunoscut și demn urmaș al dirijorului Nicolae 
Ghiţă, respectiv pe compozitorul și dirijorul Valentin Gru-
escu, să preia bagheta acestei formaţii, unanim apreciată pe plan 
naţional.

În cei peste douăzeci de ani (1994–2003), maestrul Valen-
tin Gruescu, printr-o excepţională activitate de organizare și 
conducere artistică a formaţiei, reușește, rapid, să adauge noi 
cote valorice, astăzi Corala „Ioan Danielescu” fi ind, fără exage-
rare, cea mai reprezentativă formaţie de profi l din rândul coru-
rilor neprofesionoste din România.
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Prezenţa sa pe scenele de concert din judeţ (Casa de Cul-
tură, Filarmonica „Paul Constantinescu”, Casele de Cultură din 
Vălenii de Munte și Câmpina, Centrele Europene de Cultură 
din Sinaia și Bușteni etc.), ca și din marile orașe ale ţării: Bucu-
rești, Brașov, Iași, Cluj, Buzău, Constanța, Medgidia, Pitești 
etc., a însemnat tot atâtea evenimente muzicale încununate de 
reale succese.

Repertoriul abordat s-a îmbunătăţit simţitor cu lucrări de 
rezistenţă din creaţia muzicală românească, clasică și contem-
porană, precum și din cea universală, începând din perioada 
Renașterii. Astfel, în concertele din ultimii ani, publicul - din 
ce în ce mai numeros la reprezentaţiile artistice ale coralei - 
a aplaudat, pe bună dreptate, programe de înaltă ţinută artis-
tică. În turneele efectuate în ultimii ani, cu deosebit succes, în 
Ungaria, Germania, Italia, Austria și, mai ales, periodic în Elve-
ţia, Corala „Ioan Danielescu” a oferit publicului de peste hotare 
valoroase lucrări din creaţia compozitorilor: T. Teodorescu, 
Gh. Dima, G. Musicescu, Marţian Negrea, Paul Constanti-
nescu, Sigismund Toduţă, Gh. Cucu, Al. Pașcanu, Irina Odă-
gescu-Ţuţuianu, Florin Comișel, N. Brânduș, C. Dimitrescu, 
Constantin Arvinte, I. Cr. Danielescu, Doru Popovici, Adrian 
Pop, Gh. Danga, Pretorian Vlaiculescu, Radu Paladi și Valentin 
Gruescu etc, precum și din toate marile epoci ale muzicii uni-
versale. 

De un excepţional succes s-au bucurat, în Ploiești, concer-
tele realizate împreună cu Corul „Műnsterchor” al Catedralei 
„Műnster” din Berna – Elveţia, în ziua de 30 mai 1998, în sala 
de concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” 
din Ploiești.

Printre lucrările interpretate împreună cu Corul „Műn-
sterchor” al Catedralei „Műnster” din Berna – Elveţia, amin-
tim: Missa în Si bemol major de Franz Schubert, Magnifi cat de 
Franz Schubert, soliști: Desmond Wright, Olimpia Urs, Ana 

Harjoghi, Octavian Dobrotă, Ioan Claudiu Dimieru. A acom-
paniat Orchestra „Muzica” din București, dirijori: Desmond 
Right și Valentin Gruescu.

O splendidă evoluţie a cunoscut Corala „Ioan Danie-
lescu”, dirijată de Valentin Gruescu, și la fi nalul Festivalu-
lui Naţional(Internațional) Coral „D. G. Kiriac” din zilele de 
17–18 iulie 1999. Programul susţinut, în sala de spectacole a 
Teatrului „Al. Davilla”, a cuprins piesele: Kyrie Eleison de G. 
Puccini, Image de J. Mamie, I can tell the word de J. Hairston, 
Tatăl nostru de C. Porumbescu, Heruvic de Gh. Cucu, Fluture 
de Șt. Popescu, Dar de nuntă de Radu Paladi, iar reprezentaţia 
ce a avut loc a doua zi, 18 iulie 1999, la Catedrala din Pitești, 
a cuprins lucrările: Concert nr. 1, 2 de G. Musicescu, Stihira a 
II-a de N. Lungu, Psalm 123 de M. Negrea, Cămara ta de I. D. 
Chirescu, Alleluia de R. Th ompson, Tatăl nostru de V. Gruescu.

Un incontestabil succes a obţinut prestigioasa Corală „Ioan 
Cristu Danielescu” în concertul vocal-simfonic extraordinar ce 
a marcat închiderea, cu brio, a stagiunii muzicale 1998 – 1999 a 
Filarmonicii „Paul Constantinescu”, când, sub bagheta reputa-
tului șef de orchestră Ovidiu Bălan, orchestra simfonică și corul 
au interpretat, la cote artistice înalte, celebra creaţie beethove-
niană Fantezia pentru pian, cor și orchestră, solist, marele pianist 
Valentin Gheorghiu.

După turneele întreprinse în numeroase țări europene 
(Austria, Elveția, Ungaria și Italia), Corala „Ioan Danielescu” a 
continuat să prezinte  noi și excepționale concerte pe cele mai 
importante scene din Ploiești, din judeţ și în alte zone ale țării 
cu ocazia diferitelor evenimente și sărbători din timpul anului. 

Iată spre exemplu câteva dintre impresiile eminentului 
compozitor Radu Paladi după concertul susținut la Ateneul 
Român în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 
din septembrie 2009: Această corală din Ploiești cred că întrece 
cu mult așteptările, este chiar și peste coralele profesioniste, deși 
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sunt amatori. Dar sunt niște amatori minunați și realizarea lor 
din această minunată seară vorbește de la sine. E un cor extraor-
dinar , în frunte cu Valentin Gruescu - un dirijor împătimit după 
perfecțiune, după frumos și după idealuri minunate pe care, vedeți, 
muzica corală le are în ea. Prin corala din Ploiești se dovedește încă 
o dată că această artă are o viață fără sfârșit. A fost un regal coral.

Aprecieri elogioase a ținut să exprime și reputatul com-
pozitor Vasile Timiș: Concertul din această seară a fost unul de 
excepție, datorită, mai ales, coralei din Ploiești, care din păcate este 
foarte puțin cunoscută pentru valoarea ei. Ar trebui să apară mai 
des pe scenele din București. Valentin Gruescu este un dirijor de 
excepție iar membrii coralei au voci superbe, curate, cântă omogen și 
din sufl et. Felicitări.

Prezentă pe scenele berlineze – cu ocazia Zilelor culturii 
românești (Berlin, 5 dec. 2007) presa germană nota: În apla-
uzele a sute de spectatori în picioare, într-o atmosferă pătrunsă de 
emoție și de entuziasm s-au încheiat aseară, la Berlin, Zilele cul-
turii Românești. Timp de peste două ore, vocile superb armonizate 
ale Corului „Ioan Cristu Danielescu”, sub bagheta prof. Valentin 
Gruescu, într-o desfășurare repertorială care a acoperit toată gama 
muzicii corale, de la sonoritățile bizantine, madrigalurile renascen-
tiste, liturghia ortodoxă, marii clasici ai barocului până la capodo-
pere ale muzicii corale românești(compozitorii români au fost, nu 
întâmplător, cel mai bine reprezentanți: Ioan D.Chirescu, Gavriil 
Musicescu, Gh.Cucu, Gh.Danga, Mihail Barca, Al.Pascanu, Adrian 
Pop), gospeluri și colinde românești și internaționale. Fantastic, 
superb, bravo!

Începând din anul 2014 corala „Ioan Cr. Danielescu” își 
desfășoară activitatea în cadrul Centrului Județean de Cultură 
Prahova, unde sperăm să obțină același impresionant palmares 
artistic cu care municipiul și județul Prahova să se poată mân-
dri pe plan național și european.

Prof. dr. Al.I. Bădulescu

Corala „Amicii”, Târnăveni

Corala „Amicii”, înfi inţată pe lângă Asociaţia „Amiciţia” 
Târnăveni, asociaţie cu scop cultural și umanitar, în anul 2011 și 
înscrisă în ANCR din 2013, și-a continuat activitatea în 2014-
2015, obiective având îmbogăţirea repertoriului și cât mai multe 
apariţii în diverse ocazii. Este un cor mixt de amatori, compus 
din iubitori de cântec, oameni de diverse vârste, de la 30 la 70 
de ani și de diverse profesii, profesori, doctori, ingineri, funcţio-
nari publici etc., pe care i-a unit plăcerea de a cânta.

Corala se bucură de a avea un dirijor inimos, în persoana 
prof. Liviu Turcu, talentat și doritor de a duce acest grup de 
amatori spre performanţă și rezultatele de până acum au dove-
dit acest lucru, corala fi ind o voce tot mai prezentă nu numai în 
peisajul local dar și înafară sau peste hotare.

In anul 2014, pe lângă apariţiile în diverse ocazii, acţi-
uni culturale organizate de Primăria municipiului Târnăveni, a 
organizat și susţinut în nume propriu, două concerte pe scena 
Casei de Cultură Târnăveni, pentru cetăţenii urbei: în 12 iunie 
2014, spectacolul cu tema, „Poeţi români în muzica corală 
românească”, axat în special pe piese corale pe versurile lui 
Mihai Eminescu, poate cel mai bun spectacol al coralei ,Ami-
cii”, de-a lungul timpului, și apoi în 17 decembrie, obișnuitul 
concert de colinde de Crăciun.

Tot în iunie 2014, Corala „Amicii” a susţinut la Târnăveni 
un concert în comun cu Corala ,Adiemus” din Bressuire Franţa, 
fi ind interpretate în comun piese din repertoriul coral românesc 
și cel francez.

In octomdrie 2014, Corala , Amicii” a participat la o întâl-
nire a corurilor reunite din orașele înfrăţite cu orașul Ronchin-
Lille, respectiv Halle-Westfalia, Germania, Târnăveni, România, 
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Kirkby-in-Ashfi eld , Anglia și evident Ronchin, Franţa, cu oca-
zia sărbătoririi a 25 de ani de înfrăţire dintre Ronchin și Halle, 
evenimente la care, ca de fi ecare dată sunt invitate toate cele 4 
orașe din cercul înfrăţirii. Au interpretat în comun, toate cele 4 
coruri reunite, piese din repertoriul internaţional la festivitatea 
de deschidere a sărbătoririi celor 25 de ani de înfrăţire. A fost 
impresionant să auzi vocea unită a peste 130 de oameni, fran-
cezi, români, germani și englezi interpretând la unison, Imnul 
Europei, în limba germană sau cântecul „Sing” în limba engleză.

Au urmat apoi 3 apariţii a fi ecărei formaţii corale, în con-
certe comune: pe 3 octombrie la Catedrala din Lesquin, pe 4 
octombrie la seara festivă a sărbătoririi evenimentului și apoi 
în 5 octombrie, spectacol dat de cele 4 corale în Piaţa Primă-
riei din Ronchin, unde din nou Corala, Amicii” a avut interpre-
tări în comun în special cu corul din Kirkby-in-Ashfi eld, care a 
rezonat intens cu piesele din repertoriul românesc, vesele, pline 
de energie și antrenante.

Anul 2015 a culminat cu un spectacol de colinde de Cră-
ciun, unul din cele mai reușite ale Coralei,Amicii”, facându-se 

dovada creșterii valorii interpretării cu trecerea timpului, Corala 
,Amicii” demonstrând că 
poate interpreta piese de 
excepţie din repertoriul 
naţional și internaţional( 
ex.„Halellujah” și „Joy to 
the World”, etc).

Următoarea apariţie 
este planifi cată pentru 12 
mai 2016, în cadrul unui 
spectacol intitulat, „Cân-
tec pentru neam și inimă”, 
un spectacol care se 
do rește a fi  unul de româ-
nism autentic, de iubire 
de neam și de slăvire a lui, 
de evocare a istoriei noas-
tre, a luptei înaintașilor 
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noștri pentru păstrarea identităţii neamului și culturii lăsată 
moștenire.

Pentru anul 2016, Corala ,Amicii” și-a propus să aibă cât 
mai multe apariţii în slujba cântecului în folosul și spre încân-
tarea cetăţenilor urbei noastre și nu numai, așteptând să fi e pre-
zentă la mai multe întâlniri ale coralelor din România în cadrul 
evenimentelor organizate de ANCR.

Ne-am bucurat permanent de sprijinul ANCR și a compo-
nenţilor ei oridecâte ori am făcut apel la el și ţinem să mulţu-
mim pentru acest lucru și cu această ocazie.

Manager Corala „Amicii”, Ing. Ioan Munteanu

Corala “Fantasia”, premiul I la Olimpiada 

Natională Corală, faza zonală

FELICITÃRI… Corala “Fantasia”, coordonată de profeso-
rul dirijor Vasile Negură, a câstigat locul I la Olimpiada Nati-
onală Corală, faza zonală, desfăsurată sâmbătă, 19 martie, la 
Galati. Din păcate, nu a mers mai departe, la faza natională, 
juriul hotarand sa dea o sansa Corului Diamond de la Scoala 
Gimnazială “Constantin Erbiceanu” din Iasi, care a obtinut a 
obtinut acelasi punctaj cu Corala “Fantasia”.  Acesta va repre-
zenta întreaga Moldovă la faza natională a Olimpiadei Natio-
nale de Corală, ce va avea loc la Satu Mare.

Circa 400 de elevi din judetele Bacău, Botosani, Galati, 
Iasi, Neamt, Vaslui si Vrancea, au participat sâmbătă, 19 mar-
tie, la etapa zonală a Olimpiadei Nationale de Corală, desfă-
surată la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galati. Cu totii 
au purtat, în timpul evolutiei lor pe scenă, banderole albe cu 
cheia sol, în semn de protest fată de intentia de a se elimina 
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orele de muzică din noua programă scolară a clasei a VIII-a. 
Acelasi tip de banderolă au purtat si membrii juriului, prin-
tre care si Mădălin Guruianu, directorul programului national 
Cantus Mundi, o subdivizie a Corului National de Cameră 
Madrigal. “În momentul în care a început anul, Corul Natio-
nal de Cameră Madrigal a declansat campania “Da pentru ora 
de muzică!”. Nu stim ce va iesi. Ministerul Educatiei a pro-
mis că nu va scoate orele de muzică din scoli, dar în continuare 
suntem alături de orice demers care vrea să preseze în această 
directie”, a spus Mădălin Guruianu.

În această competitie, Vasluiul a fost reprezentat de Corala 
“Fantasia”, coordonată de profesorul Vasile Negură. Înainte de 
a performa pe scena Teatrului Muzical din Galati, profesorul 
Sorin Popoiu a făcut o scurtă caracterizare a Coralei Fantasia, 
cea considerată cartea de vizită a culturii vasluiene. “Dintr-un 
oras al cărui nume poartă pecetea de domn si rezonantă de tro-
pot la Podul Înalt, Corala Fantasia vine în fata dumneavoastră, 
în privinta mesajului muzicii, cu patima de-ai înlocui cu frumos 
pe cei din jur, cu truda si cu dăruirea celor 20 de ani de exis-
tentă. Pe scena sextagenară a Teatrului Liric si la 130 ani dis-
tantă de la nasterea printului operei românesti, copiii vasluieni 
nu au venit astăzi cu desaga goală, ci au îndesat în ea ce au avut 
mai bun: bucate alese pentru inimă, sufl et si juriu, încercând să 
aducă umil omagiu spiritelor alese ce au nemurit istoria încăr-
cată a acestor locuri”, a spus profesorul Sorin Popoiu. La fi na-
lul competitiei, elevii Coralei “Fantasia’ au obtinut 99 puncte, 
acelasi punctaj cu Corul Diamond  de la Scoala Gimnazială 
“Constantin Erbiceanu” din Iasi. Juriul a decis ca acet cor sa 
mearga mai departe, intrucat Corala Fantasia a reprezentat deja 
de sapte ori Moldova si a si castigat. Asadar, in acest an Corul 
Diamond va reprezenta întreaga Moldovă la faza natională a 
Olimpiadei Nationale de Corală, ce va avea loc la Satu Mare.

Sâmbătă seara, în fata Primăriei Vaslui, Corala “Fantasia” 

a deschis evenimentul dedicat sensibilizării utilizatorilor de 
energie electrică în fata problemei dioxidului de carbon emis în 
atmosferă la producerea acestui tip de energie – “Ora Pămân-
tului”. La sfârsitul reprezentatiei muzicale, dirjiorul Vasile 
Negură a vorbit despre ceea ce înseamnă programul national 
la care adera Corala Fantasia. “Cantus Mundi este un program 
national care încearcă să aducă alături de miscarea corală mii 
si mii de copii din toată tară. Este un proiect pe care Guver-
nul României l-a aprobat si fi nantat. Părintii spirituali ai aces-
tui proiect sunt cei de la Corul Madrigal si fi ul acestuia, Ion 
Marin, fi ul marelui si regretatului dirijor Marin Constantin. 
Toti copiii din tară trebuie să înteleagă efectul benefi c a aceea 
ce înseamnă miscarea corală: prietenie, amicitie, disciplină si 
toate celelalte care ar trebui să însemne educatia noastră în vii-
tor”, a spus Vasile Negură, dirijorul Coralei Fantasia. Alături 
de Corala “Fantasia”, la eveniment s-a afl at si Fanfara Rotaria, 
coordonată de profesorul Romeo Tălmaciu.
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Corala Feminina Camerata

Infi intata in mai 1997 din initiativa Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, 
sub bagheta dirijorala a profesoarei Paraschiva Moise, Corala 
Feminina Camerata se alatura formatiilor existente imbogatind 
traditia braileana de cant coral (cor de voci egale, cu variate ati-
butii: religios, cameral etc.).

Repertoriul acumulat in cei 19 ani de existenta, predomi-
nanta fi ind miniatura corala, cu o bogata si variata tematica, 
realizat la un nivel meritoriu de interpretare expresiva, cuprinde 
piese din creatia clasica universala si romaneasca, de inspiratie 
folclorica, prelucrari, cantece religioase, colinde,etc.

Corala Feminina Camerata este prezenta la intreaga viata 
cultural-artistica braileana, participa la manifestari corale locale 
si nationale cu rezultate exceptionale: Premiul I – Suceava 2008 
si 2010, Premiul I – Botosani - 2011, Diploma de Excelenta 
pentru Creatie Interpretativa Focsani: 2012 si 2013. A realizat 
si inregistrat un CD intitulat “Cantati cu noi” cu piese reprezen-
tative din repertoriul studiat .

Mentionam deasemenea o inregistrare Electrecord, la ince-
putul acestui an,2016, cuprinzand un program variat ca tema-
tica, sursa de inspiratie, conceptie componistica, mijloace de 
transmitere a mesajului artistic, un program bogat si variat care 
sa reprezinte formatia si sa justifi ce aportul benefi c al activitatii 
sale pentru sensibilizarea si educatia estetica a marelui public 
prin cantul coral.Am intitulat acest CD – Rezonante corale.

Ca o alta actuala realizarea Coralei Feminine Camerata 
mentionam Concertul pascal

„Camara Ta, Mantuitorule…” sustinut Joi, 21 aprilie 2016, 
la Sala “Pro Arte” a Centrului de Creatie Braila alaturi de Corul 
barbatesc “Armonia“ al Casei de Cultura Braila. Concertul 

a fost inregistrat si transmis pe postul Est TV.
Dirijorul Coralei, profesor Paraschiva Moise, in paralel cu 

activitatea la clasasi Director al Scolii de Arte – Braila a par-
ticipat la intreaga miscare corala locala si nationala. Din 1997 
si-a conturat si mai mult statutul dirijoral infi intand Corala 
Feminina “Camerata” care are o activitate permanenta si in pre-
zent cu rezultate demne de apreciat.

Aportul competent si valoros ca pianist acompaniator al 
celor doua profesoare: Adriana Burca si Geanina Ghionea cat 
si al celor doua soliste si coriste profesoarele Leonarda Ghet si 
Mariana Chirman impletit cu pasiunea celor 40 de coriste au 
condus la realizarile mentionate mai sus.

Mereu apreciata valoric Corala Feminina Camerata ras-
punde prin prezenta la evenimente cultural-artistice, concursuri 
si festivaluri nationale si internationale cu rezultate onorante si 
cu bucuria de a fi  un meritos mesager al cantului coral brailean.

Dirijor, Profesor Paraschiva Moise
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Corala „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, 

Câmpeni, Alba

Corala Universitarilor Clujeni

Corala Universitarilor Clujeni a desfasurat o activitate 
intensea atat in anul 2015 cat si in prima parte a anului 2016.

Dintre activitatile desfasurate de catre Corala Universitari-
lor Clujeni mentionam in principal:

1. “Eminescuetern”- concert care a avut loc in data de 
14.06.2015 de la orele 17.00 in sala “Auditorium Maximum” 
a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca, Corala Universitarilor 
Clujeni a prezentat un concert de exceptie dedicat marelui poet 
Mihai Eminescu. Au fost invitati sa participe in concert actori 
de la Teatrul National si solisti de la Opera Romana din Cluj-
Napoca. Concertul s-a bucurat de un mare succes.

2. ”Seara Colinzilor” Corala Universitarilor Clujeni a pre-
zentat un concert deosebit de colinzi, in data de 21.12.2015 
incepand cu orele 19,00 in sala “Auditorium Maximum” a Casei 

Universitarilor din Cluj-
Napoca. Pentru “Corala“ este 
deja o traditie ca in fi ecare 
an, sa prezinte un concert de 
colinde in ajunul Craciunului.

Magie, dăruire și vese-
lie  se aseaza  încet și  lin în 
luna decembrie în spiritele 
noastre.  Iisus se naște, iar noi 
sărbătorim  Crăciunul  prin 
colinde și cântece specifi ce 
Nașterii Domnului.

Au fost prezentate intr-o 
interpretare de exceptie colin-
zile traditionale: ”Astazi s-a 
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nascut Hristos”, “La Vittleem”, ”Domnulet si Domn din cer“, 
“Dimineata lui Craciun”, “Aseara pe-n serate”, “ Leru-i ler”, “O, 
ce veste minunata” etc.

3. ”Concert de Pasti” in 23.04.2016, orele 14,00 in sala 
“Auditorium Maximum” a Casei Universitarilor din Cluj-
Napoca. Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca impreuna cu 
Asociatia Trompetistilor din Romania au organizat un frumos 
concert de Pasti, in colaborare cu Asociatia “Humanitas” din 
Zalausi Asociatia cultural educativa “Iuliu Maniu” Zalau. Con-
certul a fost sustinut de:

-  Corala Universitarilor Clujeni, dirijata de prof. Doina 
Miclea;

-  Corala “Psalmodia Transylvanica”, dirijata de prof. univ. 
dr. Vasile Stanciu;

-  Corul “Lumina 
Lina” al C.E. 
“Inaltarea Dom-
nului” din Zalau;

- Liceul de Arta 
“IoanSima“ din Zalau.

In program au fost 
prezentate lucrari de: 
Henry Purcell, Johann 
Sebastian Bach, D.S. 
Bortnianski, Vasile 
Jianu, Tudor Jarda, 
Alexandru Podoleanu, 
Gavril Musicescu, 
Nicolae Lungu, L. 
Beethoven.

Concertul a reali-
zat un frumos moment 
de sărbătoare pentru 

creştinii-ortodocşi afl ati in numar foarte mare in sala.
4. ”Concert de Pasti” la Catedrala “Sfanta Vinere“ din 

Zalau in data de 02.05.2016
Pentru Corala Universitarilor Clujeni a fost o mare bucurie 

si o mare onoare sa revina si sa cante in Catedrala Episcopala 
Sfanta Vinere din Zalau a carui existenta se datoreaza fervoa-
rei si patimei de ziditor pentru neamul romanesc, parintelui 
Ghiurco Ioan, adevaratul sau ctitor.

In aceasta zi de mare sarbatoare a crestinatatii, Corala Uni-
versitarilor Clujeni, dirijată de prof. Doina Miclea, a interpre-
tat: Ridicat-am ochii mei la ceruri; Rugăciune; Lăudaţi-l pe 
Domnul; Glorie; Fiii lacrimilor Tale; Cat de  marit; Hristos a 
înviat–Podoleanu; Hristos a înviat - Muzicescu.

Concertul s-a bucurat de un real succes si la el a participat 
un numar foarte mare de enoriasi.

Dr. ing. Dionisie Mosoni
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Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia

- 28 ianuarie Din dragoste pentru EFREM. Asocia-
ţia „Din inimă pentru aproapele” și Protopopiatul Slobozia în 
parteneriat cu Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia și Școala 
Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia a organizat concertul carita-
bil „Din dragoste pentru EFREM”, având ca scop strângerea 
de fonduri pentru un copil de 3 ani diagnosticat cu leucemie. 
Casa de Cultură Municipală

- 2 februarie 21 de ani de la hirotonia întru arhiereu a 
Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu. Corala „Sfântul Mina” a par-
ticipat la evenimentele prilejuite de împlinirea a 21 de ani de 
la hirotonia întru arhiereu a Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu. 
Catedrala Episcopală din Slobozia

- 8 martie Din inimă pentru Mama. Asociaţia „Din inimă 
pentru aproapele” în colaborare cu Școala Gimnazială „Sfântul 
Andrei” Slobozia, Parohia Amara II, Parohia Ciulniţa și Corala 
„Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia a organizat cea de-a 
patra ediţie a spectacolului „Din inimă pentru Mama”. Casa de 
Cultură Municipală

- 15 martie Revigorarea vieţii duhovnicești în parohia 
Reviga. Corala „Sfântul Mina” a susţinut un  concert de muzică 
religioasă în Parohia Reviga în cadrul proiectului pastoral de 
revigorare a vieţii duhovnicești din această parohie greu încer-
cată.

- 25 martie Festivalul Naţional de muzică corală „Buna 
Vestire” Corala „Sfântul Mina” a participa t la Festivalul Naţional 
de muzică corală „Buna Vestire”, organizat de Asociaţia Naţi-
onală Corală din România la Palatul Copiilor din București. 
Palatul Copiilor din București

- 28 aprilie Veniţi să luaţi lumină! Corala „Sfântul Mina” 
a Protopopiatului Slobozia cu binecuvântarea și în prezenţa 

Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călă-
rașilor, a participat la prima ediţie a Concertului de Paști, la 
Catedrala „Înălţarea Domnului” din municipiul Slobozia. Cate-
drala Episcopală din Slobozia

- 14 mai Bucurii Muzicale de la copii pentru copii. Corala 
„Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia la Casa de Cultură 
Municipală Slobozia a participat la Concertul Caritabil „Bucu-
rii Muzicale de la copii pentru copii” pentru sprijinirea copiilor 
cu dizabilităţi. Casa de Cultură Municipală Slobozia

- 17 mai Festivalului Concurs de Lieduri Ionel Perlea 
Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia la Catedrala 
Episcopală din Slobozia a susţinut Concertul de Muzică Sacră 
în încheierea Festivalului Concurs de Lieduri Ionel Perlea ală-
turi de Corala Armonia din Constanţa. Catedrala Episcopală din 
Slobozia

- 29 iunie 6 de la întronizarea Preasfi nţitului Părinte 
Vincenţiu. Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia 
a participat la evenimentele prilejuite de împlinirea a 6 de la 
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întronizarea Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Slo-
boziei și Călărașilor.  Catedrala Episcopală din Slobozia

- 15 decembrie. Hristos se naște slăviţi-L! Corala „Sfân-
tul Mina” a Protopopiatului Slobozia a participat la concertul 
de colinde organizat de Episcopia Sloboziei și Călărașilor cu 
ocazia Praznicului Nașterii Domnului. Catedrala Episcopală din 
Slobozia

„Corul Academic Radio” - 

Concert A Cappella - Ciprian Ţuţu

Sub titlul Voci de primă-
vară, Corul Academic Radio 
prezintă primul său concert sub 
conducerea muzicală a nou-
lui său dirijor: Ciprian Țuțu. 
Din anul 2000, acesta este diri-
jor al Corului Gheorghe Dima 
din Brașov, ipostază în care 
a concertat în anul 2005 ală-
turi de orchestra Filarmonicii 
„Dmitri Șostakovici” din 
Sankt-Petersburg (în program 
oratoriul Matthäus Passion de 
Bach), iar în anul 2007 a pre-
zentat, alături de Filarmonica 
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din Roma, o lucrare  contemporană: Oratoriul San Camillo 
de Lellis de Collafranceschi. Din anul 2012 ocupă funcţia 
de maestru de cor la Opera Brașov și s-a afl at și la pupitrul 
orchestrei instituției, dirijând în perioada 2013-2015 un număr 
de 7 gale sau concerte de arii și coruri din opere. În anul 2011 a 
devenit membru al cvintetului vocal Anatoly. Evenimentul pro-
pune publicului bucureștean un repertoriu extrem de divers, de 
la epoca Renașterii și până la creații contemporane.

Asociatia ”Corala Catedralei Sfantul Nicolae”

CORUL „ANASTASIS” 

- Formatia Catedralei Episcopale din Deva

In perioada 13-17 august 2015 Corala noastra a benefi -
ciat de pelerinajul oferit de Episcopia Devei si Hunedoarei la 
MANASTIRILE din Moldova. Programul corului s-a derulat 
dupa cum urmeaza:

• VINERI 14 August 2015 vizita la Manastirea Piatra 
Fantanele, Voronet, Moldovita, Sucevita, Putna - puncte in care 
corul a cantat;

• SAMBATA l5 August 2015 la sarbatoarea Adormirea 
Maicii Domnului corul a dat raspunsurile la Sfanta Liturghie 
de HRAM la Parohia Bosanci-Suceava I;

DUMINICA 16 August 20l5 la Duminica Sfi ntilor Mar-
tiri Brancoveni, Corul a dat raspunsurile la Sfanta Liturghie in 
Catedrala Mitropolitana din Iasi;
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In toamna acestui an Corul nostru 
a primit invitatia Preasfi ntitului Parinte 
Episcop Siluan-Episcopul romanilor din 
Giula de a participa la Sfanta Liturghie 
in Catedrala Episcopala din Giula, pre-
cum si de a concerta pentru comunitatea 
de acolo.

Dorin Kladni, Dirijorul Corului 
Catedralei Episcopale 

cu hramurile „Sfantul lerarh Nicoale” 
si „Sfi ntii Apostoli Petru si Pavel” Deva

În cadrul manifestărilor desfășurate sub genericul „Zilele 
culturii și credinţei la Deva” (25-30 iunie 2015), a fost sărbăto-
rit și cel de-al doilea hram al Catedralei Episcopale din Deva, 
închinat Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel (29 iunie 2015).

Cu acest prilej, răspunzând invitaţiei adresate de Preasfi n-
ţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, la Sfânta 
Liturghie Arhierească săvârșită în Catedrala Episcopală din 
Deva, sub protia Înaltpreasfi nţitului Părinte Varsanufi e, Arhie-
piscopul Râmnicului, din soborul slujitor a făcut parte și Prea-
sfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, alături de Chiriarhul locului, de Preasfi nţitul 
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfi nţitul Părinte 
Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfi nţitul 
Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfi nţitul 
Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaţilor, Preasfi n-
ţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și Preasfi nţitul Părinte 
Emilian Lovigteanul, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Râm-
nicului, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de 

Corul „Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva, con-
dus de Pr.  Dorin Kladni, iar la slujbă au participat ofi cialităţi 
centrale, judeţene și locale și foarte mulţi credincioși. Aceștia, 
dar și numeroși copii, au fost împărtășiţi cu Sfi ntele Taine, la 
momentul potrivit.

Cuvântul de învăţătură al zilei a fost rostit de Înaltpreasfi n-
ţitul Părinte Varsanufi e, care a vorbit despre viaţa și rolul deter-
minant pe care l-au avut în istoria Bisericii cei doi mari Sfi nţi 
Apostoli, Petru și Pavel, Protocorifei ai Bisericii Creștine Pri-
mare, care sunt și Ocrotitorii Duhovnicești ai Catedralei Epi-
scopale din Giula, dar și ai Municipiului Deva. Iniţiativa de a 
deveni Ocrotitori ai orașului, dar și de a fi  cinstiţi prin organi-
zarea manifestării numite „Zilele culturii și credinţei la Deva”, 
ajunsă acum la cea de-a doua ediţie, a fost adoptată și de Con-
siliul Local al Primdriei Municipiului, in urma cererii adresate 
in decembrie 2013 de Preasfi nţitul Părinte Episcop Gurie și 
suslinute și de reprezentanţii Parohiilor Romano-Catolică și 
Greco-Catolică din Deva.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii de hram din acest an, Prea-
sfi nţitul Părinte Episcop Gurie a adus mulţumiri ierarhilor 
împreună-slujitori, ofi cialitaţilor prezente, colaboratorilor săi 
de la Centrul Eparhial și tuturor celor care s-au implicat în 
organizarea manifestărilor, numeroșilor credincioși prezenţi și 
membrilor Corului „Anastasis”, care și-a aniversat 15 ani de la 
infi inţare, a susţinut la fi nal un concert festiv in Catedrala și 
a primit o Diplomă de Excelenţă, din partea Asociaţiei Naţi-
onale Corale din România, cu sediul la București, condusă de 
Domnul Voicu Endchescu și o Diplomă Aniversară, din partea 
Corului „Armonia” de la Baia Mare, reprezentat de cștre Preșe-
dintele Corului, Domnul Alexandru Niculici.

În aceeași zi, in sala de festivităţi „Spiru Haret” a Inspecto-
ratului Școlar Judeţean Hunedoara, din Deva, a avut loc deschi-
derea Simpozionului lnternaţional cu tema „Postmodernismul 
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- o provocare pentru creșinismul contemporan”, la care au pre-
zentat referate mai mulţi ierarhi și au participat profesori uni-
versitari de la Facultăţile de Teologie din Sibiu, Cluj, Alba lulia, 
Arad, Timigoara, Târgoviște, Constanţa și Caransebeș, dar și 
invitaţi din ltalia: Domnul Michele Kassese, Profesor de isto-
rie la Universitatea din Trieste și Domnul Tiziano Salvaterra, 
Profesor de economie politică la Universitatea din Trieste și la 
Universitatea „Salesiana” din Roma. Au mai asistat numeroși 
preoţi, cadre didactice și locuitori din Deva, iar Simpozionul 
a continuat și a doua zi, in 30 iunie 2015, pe două secţiuni: 
„Postmodernismul și spiritualitatea ortodoxă” și „Exigenţele 
pastoral-misionare actuale”.

Zilele culturii și credinţei la Deva, care au fost foarte 
apreciate de către participanţii veniţi in număr de aproxima-
tiv 400-500 de persoane la fi ecare eveniment, au mai cuprins: 
o conferinţă susţinută de Domnul Profesor Andrei Plegu, fost 
Ministru de Externe, și Părintele Iustin Marchig, Duhovnicul 
Mânăstirii Stavropoleos din București, cu tema „Intelectua-
lii și Biserica”, susţinută joi, 25 iunie 2015, la casa de Cultură 
din Deva; o masă rotundă, despre „Identitatea românilor prin 
culturpă și Biserică, într-o lume globalizată”, la care au vorbit 
cei doi invitaţi menţionaţi mai sus, dar și alte personalităţi ale 
lumii culturale din Deva (vineri, 26 iunie); un minunat concert, 
susţinut de doi mari artiști: lon Bogdan Ștefănescu, la fl aut și 
Horia Mihail la pian (sâmbătă, 27 iunie 2015); și piesa de tea-
tru intitulată „intoarcerea zidarului”, care a pus in scenă legenda 
meșterului Manole și a fost jucată de membrii companiei de 
teatru „ClVlC ART CvM” din București (28 iunie).

În felul acesta, prin mai multe manifestări culturale, dar și 
prin slujiri religioase, pe de o parte au fost cinstiţi așa cum se 
cuvine Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel in orașul Deva, care ii are 
ca Ocrotitori și au fost oferite locuitorilor din acest municipiu 
diverse prilejuri de adevărată îndălţare spirituală.
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Corul ,,Apulum”, al Seminarului Teologic 

Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia

Muzica a fost, în istoria umanităţii, una dintre cele mai 
populare și mai apreciate arte. Prin natura ei, după cum afi rma 
și fi losoful antic Aristotel, muzica are rolul cathartic de a naște 
în om sentimente și stări care conduc sufl etul într-un univers 
de pace și de contemplaţie mistică. Muzica de cor surprinde în 
mod elocvent caracterul nobil și artistic al artei muzicale. Uniţi 
într-un cuget, printr-o idee, spre același ţel, zeci de voci se 
armonizează  într-o unică respiraţie care pătrunde tainele sufl e-
tului uman și deschide orizonturi celeste.

Corul „Apulum”  a fost înfi inţat în anul 1991 cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop 
al Alba Iuliei la vremea respectivă,  având dirijori pe prof. Iosif 
Fiţ până în anul 2000 și pe pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean din 
anul 2000, până în prezent. Corul se remarcă printr-o susţinută 
activitate pe parcursul celor 25 de ani de existenţă, repertoriul 
abordat fi ind preponderent liturgic, în paralel fi ind interpretate 

însă și lucrări corale ample, din repertoriul popular și univer-
sal, în vederea participării la numeroase festivaluri și concursuri 
corale, unde a obţinut rezultate meritorii.

Fiind format din elevi, corul presupune o schimbare per-
manentă de profi l vocal, omogenitatea și acurateţea ansamblului 
reprezentând unele dintre cele mai mari provocări ale interpre-
tării. Cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Irineu Pop, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, tinerii seminariști ai Corului ,,Apu-
lum” participă o dată pe lună la Sfânta Liturghie din Catedrala 
Arhiepiscopală, unde oferă răspunsurile liturgice, în armoni-
zarea mai multor compozitori români. An de an reprezentată 
cu succes la olimpiadele judeţene și naţionale, atât la discipli-
nele teologice, cât și la cele laice, școala sub egida căreia func-
ţionează corul oferă mereu susţinere valorilor care pot produce 
performanţa. Astfel a fost posibil parcursul difi cil, dar răsplătit 
din plin, al pregătirii Corului „Apulum” al Seminarul Teologic 
Ortodox Sfântul Simion Ștefan, din Alba Iulia, dirijat de Pr. prof. 
dr. Nicolae Topîrcean, pentru una dintre cele mai antrenante 
competiţii școlare organizate de Ministerul Educaţiei și Cerce-
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tării Știinţifi ce la disciplina Ansamblu coral: Olimpiada Naţi-
onală Corală.  În 27 martie 2015, la Arad s-a desfășurat etapa 
interjudeţeană a Concursului Naţional Coral, eveniment la care 
a participat și corul ,,Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox 
,,Sfântul Simion Ștefan”, din Alba Iulia, dirijat de către Prea-
cucernicul Părinte Prof. Dr. Nicolae Topîrcean. În faţa juriului 
prezidat de către Conf. Univ. Dr. Mircea Remus Buta, Corul 
,,Apulum” a prezentat impecabil următorul repertoriu: madri-
galul Vezi pe câmpii, de Leonhard Lechner, concertul religios 
Să se umple gurile noastre, de Sabin Drăgoi și cântecul popular 
Jieneasca, armonizat de Gheorghe Șoima, obţinând din partea 
juriului 100 de puncte, punctajul maxim acordat în acest gen 
de concurs. Competiţia a continuat, la nivel naţional, la Oradea, 
în perioada 7-9 mai,  având trei secţiuni: Secţiunea Licee de 
Arte, Secţiunea Licee Teoretice și Secţiunea Seminarii Teolo-
gice. Concursul a adus în scenă peste 700 de participanţi din 
întreaga ţară, califi caţi la etapa interjudeţeană din luna martie, 
2015. Corul „Apulum” al Seminarul Teologic Ortodox Sfân-
tul Simion Ștefan, din Alba Iulia, dirijat de Pr. prof. dr. Nicolae 

Topîrcean a concurat la secţiunea Seminarii Teologice, în cadrul 
căreia a obţinut Premiul I, interpretând patru piese corale din 
repertoriul românesc și internaţional: Vezi pe câmpii, de Leon-
hard Lechner, Florilegiu Bizantin de Sfi ntele Paști, de Stelian 
Ionașcu, Să se umple gurile noastre, de Sabin Drăgoi și Jieneasca, 
de Gheorghe Șoima. Formaţiunea corală a obţinut Premiul I la 
secţiunea în cadrul căreia a concurat. 

În 10 mai 2015, Corul Apulum, în parteneriat cu Corul 
Codex Apulum și Corul Timotei Popovici al Catedralei Mitro-
politane din Sibiu au fost gazde primitoare ale Orchestrei 
Filarmonice il mosaico, din Wattwil, Elveţia. Acest parteneriat 
internaţional a făcut posibilă promovarea capodoperei muzicale 
vocal-simfonice Patimile și Învierea Domnului,  Oratoriu Bizan-
tin de Paști, de Paul Constantinescu. Premiera acestei lucrări 
ample la Alba Iulia și Sibiu a atras un numeros public și s-a 
concretizat în imprimarea unui CD.

În 2015, în perioada 8 
-15 iulie, corul a partici-
pat la Festivalul Choralp, 
de la Briancon, Franţa. 
Obiectivul principal l-a 
constituit participarea la 
atelierul coral muzical 
dedicat lucrării vocal-sim-
fonice Te Deum, de Georg 
Friederich Händel, HWV 
283. Lucrarea, scrisă cu 
ocazia victoriei armatei 
engleze conduse de împă-
ratul Georg al II-lea asupra 
francezilor, la Dettingen, a 
constiuit o provocare și o 
experienţă inedită pentru 
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tinerii seminariști. În acest interval, membrii corului au partici-
pat zilnic la un program intens de repetiţii, încununat de pune-
rea în scenă, sub bagheta dirijorală a lui Jean Marie Puisard și 
au susţinut două concerte, la St Chaff rey și la Montgenèvre.

Urmând tradiţia statornicită, an de an corul susţine con-
certe cu ocazia marilor sărbători în Catedrala Reîntregirii din 
Alba Iulia. În 2015, Concertul tradiţional de Crăciun a oferit 
publicului următoarele piese: Leagăn verde luminos, de Vasile 
Popovici; Sculaţi, sculaţi, mari boieriu, de Iosif Fiţ; Condacul 
Nașterii Fecioara astăzi, de Paul Constantinescu; Hristos se naște, 
de Paul Constantinescu; Colindul Sfântului Andrei, de Stelian 
Ionașcu; Sorcova, de Stelian Ionașcu. De asemenea, Corul Apu-
lum și Corul Reîntregirea al Protopopiatului Ortodox de Alba 
Iulia au susţinut în data de 21 aprilie 2016 concertul prepas-
cal intitulat sugestiv Miluiește-mă, Dumnezeule!  Interpretarea 

cântărilor corale inspirate 
din textele liturgice spe-
cifi ce Postului Mare au 
creat o atmosferă duhov-
nicească de liniște, recu-
legere și interiorizare.

În 15 mai 2016, 
Corul „Apulum”, în par-
teneriat cu Asociaţia 
corală „Codex Apulum”, 
dirijată prof. Iosif Fiţ, 
alături de  Corul „Timo-
tei Popovici” al Cate-
dralei Mitropolitane din 
Sibiu, dirijat de diac. 
prof. dr. Dan-Alexandru 
Streza și de Orchestra 
Filarmonicii de Stat din 

Sibiu, dirijată de Matei Pop a participat la punerea în scenă 
a Oratoriului Bizantin de Paști „Patimile și Învierea Domnu-
lui”, de Paul Constantinescu, lucrare vocal-simfonică pentru 
cor,  soliști și orchestră. Demersul, răsplătit de Î.P.S. Streza 
Laurenţiu cu o serie de distincţii acordate dirijorilor, soliștilor 
și co-repetitorului,  se înscrie în seria festivităţilor care au mar-
cat împlinirea a  110 ani de la înfi inţarea Corului Catedralei 
Mitropolitane din Sibiu.

Toate aceste activităţi menţionate mai sus sunt rezulta-
tul interesului manifestat de elevi în afara cursurilor, dat fi ind 
faptul că programul de repetiţii pregătitoare ale concertelor și 
atelierelor de studiu presupun ore preluate din timpul liber al 
acestora. Răsplata îndelungatelor ore de muncă susţinută este 
bucuria muzicii ce se naște din legătura specială stabilită în 
membrii corului și dirijor, uniţi în admiraţia pentru această artă.

În calitate de cor al unui seminar teologic, format fi ind 
prin excelenţă din voci tinere, această formaţie propune ado-
lescenţilor experienţe artisitice menite să cultive în sufl et simţul 
frumosului ca dimensiune esenţială în dezvoltarea lor personală 
și profesională.  

Prof. Dr. Natalia-Asinefta Topîrcean
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Corul de Cameră “Caedonia”, Sibiu

Corul de Cameră “Caedonia” al Casei de Cultură a Sin-
dicatelor din Sibiu s-a infi inţat in anul 1968, la iniţiativa unor 
absolvenţi ai Conservatorului de Muzică ”Gh. Dima” din Cluj-
Napoca, stabiliţi la Sibiu.

Profesorul Florin Soare a preluat conducerea Corului in 
1980. Este absolvent al Conservatorului de Muzică „Gh. Dima” 
din Cluj-Napoca, iar din anul 1997 este vicepreședinte al Aso-
ciaţiei Naţionale Corale din România.

„Caedonia” a participat la numeroase festivaluri naţio-
nale printre care se numără „D.G. Kiriac” – Pitești, „Gheorghe 
Dima” – Brașov, „Iacob Mureșanu”–Blaj, „I.D. Chirescu”– Con-
stanţa, „Ciprian Porumbescu” – Suceava, Festivalul de Muzică 
Sacră „Pe Tine Te Lăudăm” – Orăștie, „Ion Danielescu” – Plo-
iești, obţinând mai multe premii care i-au atestat valoarea. A 
susţinut concerte la București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Brăila, 
Slatina ș.a.

Repertoriul corului cuprinde lucrări „a capella” din lite-
ratura muzicală universală preclasică, renascentistă, clasicism, 
romantică, contemporană dar și din literatura corală româ-
nească clasică, prelucrări folclorice, repertoriu contemporan, laic 
și religios.

Corul a abordat și lucrări vocal simfonice ca „Missa in Do 
major” de L.v. Beethoven, „Requiem” și „Missa in Do major” de 
W.A. Mozart, „Requiem” de G. Faure, „Missa super osculetur 
me” de Orlando di Lassus sau „Gloria” de Vivaldi.

După 1990, corul a stabilit mai multe parteneriate cu for-
maţii corale din Austria, Germania și Franţa. A susţinut con-
certe la Klagenfurt, Klein St. Paul, St. Veit, Maria Saal, in 
compania corului dirijat de profesor Arno Artner, devenind 
membru onorifi c al „Karnter Sangerbund”. În Germania a 
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susţinut concerte la Dortmund și Landshut, iar in Franţa la 
Paris, Colmar, Nancy, Bordeaux, Lyon, Lyon, Strassbourg, Mul-
house ș.a.

În decembrie 2007 și 2008, Corul de Cameră „Caedonia” a 
efectuat două turnee pe coasta de Est și cea de Vest a Statelor 
Unite ale Americii, impărtășind bucuria colindelor și a tradiţi-
ilor strămoșești precum și onoarea pe care a avut-o Sibiul de a 
fi  desemnat „Capitală Culturală Europeană 2007”. La invita-
ţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America, „Caedonia” 
a concertat in Washington D.C., New York City, Youngstown, 
Detroit, Chicago, Los Angeles, San Francisco și Las Vegas. În 
octombrie 2010, membrii corului pun bazele pentru infi intarea 
Asociatiei Corul de Cameră Caedonia, dobândind astfel perso-
nalitate juridică.

Florin Soare, de 35 de ani dirijorul corului 

„Caedonia” – „Le-am zis de la început: 

punctualitate şi disciplină”

Este un om modest, iar în privire i se citește pasiunea pen-
tru ceea ce face, neașteptând ceva în schimb. Pentru Corul de 
Cameră „Caedonia”, „Soare” strălucește de 35 de ani. Ne refe-
rim aici la dirijorul Florin Soare care, de trei decenii și jumă-
tate, se afl ă la cârma corului și umple sufl etele de bucurie celor 
care îl ascultă, la cele mai importante sărbători. Pentru Florin 
Soare, muzica este totul. De mic, se visa cântăreţ sau profesor 
de muzică. „Eram la actualul Colegiu Octavian Goga, la real. 
Ne-a întrebat, într-o zi, diriginta, ce carieră vrem să urmăm. 
Eu am zis că vreau să devin profesor de muzică. M-a întrebat 
care e legătura cu matematica, adică cu ceea ce vreau să urmez?! 
Am zis că muzica e la fel de matematică, ca și matematica în 
sine”, povestește Florin Soare. Astăzi, Corul de Cameră Ceado-
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nia sărbătorește la Biblioteca Judeţeană ASTRA, începând cu 
ora 18.

Prof. Florin Soare a descoperit dragostea pentru muzică 
datorită părinţilor săi învăţători, care, la rândul lor, iubeau por-
tativele și muzica. „Am făcut vioară de la o vârstă fragedă. Am 
fost elevul școlii Populare de Arte și Meserii «Ilie Micu», era o 
altă structură pe atunci, fi ind continuatoarea fostului Conser-
vator Muncitoresc care se înfi inţase la Sibiu prin 1948 și era o 
școală de artă, unde se lucra la un nivel profesional foarte înalt. 
Erau clase de instrumente, de sufl at, corzi, pian, arte plastice”, 
povestește Florin Soare. Deși știa că drumul său, în viaţă, este 
muzica, a ales să urmeze Colegiul Naţional „Octavian Goga” - 
așa cum se numește astăzi -, profi lul real, pentru că - spunea el 
- muzica este, în sine, matematică. Odată ce a terminat liceul, 
s-a îndreptat către Conservatorul de la Cluj. „Am fost admis. 
Acolo nu am făcut decât să îmi îmbogăţesc cultura muzicală”, 
spune Florin Soare.

Profesor de muzică, la Săliște
După ce a absolvit și Conservatorul, a venit vremea să se 

așeze profesional. Așa că a fost repartizat ca profesor de muzică, 
la Săliște. I-a plăcut mult acea perioadă, pentru că era un mediu 
propice pentru orele corale. „Întâmplarea a făcut să mă întâlnesc 
cu colegi care au terminat Conservatorul în perioada în care am 
absolvit și eu. și ei erau repartizaţi în judeţul Sibiu. Ne-am gân-
dit să punem bazele unui cor semiprofesionist. Era <<Caedo-
nia>>”, își amintește Florin Soare. Acesta nu a fost, însă, primul 
care a condus grupul muzical. Doru Constantiniu i-a învăţat 
primele taine pe cei care aveau să facă parte din „Caedonia”. 
Despre el, Florin Soare își amintește că era un om extraordi-
nar, un talent înnăscut și pasionat, care păstra vie fl acăra pentru 
cântatul coral. În 1980, a venit vremea ca Florin Soare să treacă 
la cârma corului, pentru că, între timp, primul dirijor murise.

Prima repetiţie: zece minute
Prima repetiţie, în calitate de dirijor, a fost scurtă. Zece 

minute de cântat, spune el, pentru că restul timpului a fost 
dedicat socializării. Totuși, a acceptat această funcţie cu două 
condiţii. „Le-am zis de la început. Pe atunci, 99% dintre tineri 
erau studenţi la facultăţile sibiene, la drept, mecanică, litere, 
medicină. Le-am zis: punctualitate și disciplină. Asta voiam. 
Stiam de la Doru că îi învăţase așa”, mai spune Florin Soare.   
Din 1980, Corul de Cameră a trecut din subordinea Casei de 
Cultură a Studenţilor, sub auspiciile Casei de Cultură a Sindi-
catelor Sibiu.

De la medici, la profesori sau ingineri
Astăzi, corul „Caedonia” numără circa 30 de membri, iar 

media de vârstă a lor este 33-34 de ani. Au diverse profesii, de 
la medici, la profesori, ingineri, electricieni sau ofi ţeri, iar Florin 
Soare speră ca grupul să se îmbogăţească. „În continuare, tre-
buie să ne împrospătăm un pic forţele, pentru că, acum, acești 
coriști  care acum 15-20 de ani erau tineri, fără probleme, acum 
sunt familiști, au copii, serviciu, și nu prea mai pot să participe 
la toate repetiţiile și ieșirile noastre. Trebuie să ne reîmpros-
pătăm forţele. Mi-aș dori să văd participând la cor, în primul 
rând, studenţii din universitatea sibiană. Cred că le-ar face bine. 
Decât să iasă de la cursuri și să piardă vremea la o terasă, poate 
ar fi  mai benefi c pentru ei să vină și să cânte la noi în cor. S-ar 
relaxa”, este de părere dirijorul, care, recunoaște, este și un pic 
perfecţionist. Nu iese din sala de repetiţii până nu totul este 
cântat ca la carte. „Le-am spus întotdeauna elevilor mei: nu 
putem sări peste cele trei note, dacă nu le cântaţi bine”, poves-
tește Florin Soare, care, pe lângă activitatea din cor, mai predă și 
ore de ansamblu coral la Liceul de Artă din Sibiu și are o cola-
borare strânsă cu școala de Arte și Meserii „Ilie Micu” - Sibiu.
Din Corul „Caedonia” nu fac parte numai oameni talentaţi, cu 



130 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 25-26 131Din activitatea unor forma ii

voce. Florin Soare povestește că sunt și tineri care vor să se ală-
ture echipei, deși nu au ureche muzicală. Așa că lor a trebuit să 
le găsească de lucru. Unul aduce acordeonul, altul strigă „cata-
logul” corului, iar altul descuie dulapul, ca să ia partiturile și să 
dea drumul cântatului.

Lansarea monografi ei Corului „Caedonia”
În această seară, cei care vor să cunoască Corul de Cameră 

„Caedonia” sunt așteptaţi în Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene 
ASTRA, corpul A. Aici va debuta proiectul „O comunitate, un 
cor, un dirijor”, program  cofi nanţat de Primăria Sibiu. Acţiunea 
va fi  aniversară și va celebra cei 35 de ani de activitate neîntre-
ruptă a dirijorului Florin Soare, la conducerea corului. Totodată, 
va fi  lansată și monografi a corului, care fi inţează de 47 de ani.
În această seară, 30 de persoane care s-au implicat în viaţa 
corului și a comunităţii sibiene vor primi diplome de excelenţă.

Corul de Copii Radio, în concert de muzică 

barocă la Sala Radio

Corul de Copii Radio, ansamblul Radio România care a 
aniversat în anul 2015 nu mai puţin de 70 de ani de activitate, 
vă invită  sâmbătă, 16 aprilie (19.00), în așteptarea sărbătorii 
Paștelui, la un frumos concert de muzică barocă sacră.

Sub bagheta dirijorului ansamblului,  Voicu Popescu, veţi 
asculta partituri semnate de Bach, Pergolesi,  Albinoni  ș.a. 
Evenimentul va avea loc cu participarea a două soliste vocale 
– Florina Ilie și Andreea Iftimescu, foste membre ale corului 
care își construiesc în prezent o frumoasă carieră internaţională. 

La pian o veţi aprecia 
pe  Magdalena Faur, 
iar la orgă peSimona 
Săndulescu. Pe afi -
șul concertului se afl ă 
și grupul instrumen-
tal de muzică barocă 
condus de Mihail 
Ghiga: “Collegio stra-
vagante“, formaţie pe 
care o veţi aplauda în 
lucrarea lui Pergolesi 
– Stabat Mater.

Despre acest eve-
niment prezentat 
de Corul de Copii 
Radio, dirijorul Voicu 
Popescu declară:

“Am considerat 
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că pentru membrii Corului de Copii Radio parcurgerea unor 
repertorii cu arii stilistice cât mai diferite ajută unei cunoașteri 
mai profunde a fenomenului muzical. De aceea, după întâlnirea 
cu Lumea lui Walt Disney, a cântecelor pionierești sau a piese-
lor din istoria celor 70 de ani ai formaţiei, abordarea unui pro-
gram exclusiv baroc va fi  o provocare fără precedent în evoluţia 
corului nostru.”

Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee artistice și 
concursuri internaţionale în aproape toate statele Europei, Japo-
nia, SUA și Canada, au adus tinerilor artiști preţioase distincţii 
și premii și au contribuit la acordarea, în 2004, de către Federa-
ţia Corurilor din Uniunea Europeană, a titlului de AMBASA-
DOR CULTURAL AL UNIUNII EUROPENE.

Anul precedent, Corul de Copii Radio a cântat pe 26 mar-
tie în Grecia, la Volos, în concertul de deschidere al Festivalului 
Internaţional de Muzică Evmelia, unul dintre cele mai cunos-
cute evenimente muzicale din Grecia, deosebit de apreciat și 
pe plan european. Sub conducerea lui Voicu Popescu, corul s-a 
bucurat de 100% exclusivitate în programul de deschidere al 
festivalului, fi ind singurul ansamblu invitat să inaugureze ediţia 
a IV-a a evenimentului.
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În toamna 2015, în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Fes-
tivalului Enescu, Corul de Copii Radio a avut o participare 
importantă. Ansamblul s-a prezentat în faţa publicului inter-
naţional pe scena festivalului chiar în concertul de deschidere al 
evenimentului, la Sala Palatului, alături de Orchestra Română 
de Tineret, în celebra lucrare „Carmina Burana” (de Carl Orff ), 
interpretată sub bagheta dirijorului KRISTJAN JÄRVI. Pe 2 
septembrie, corul a evoluat în celebra Simfonie nr. VIII, creaţie a 
lui MAHLER, una dintre lucrările „monumentale” ale reperto-
riului simfonic, alături de Orchestra Naţională Radio, Orches-
tra de Cameră Radio și Corul Academic Radio, sub bagheta 
dirijorului german CORNELIUS MEISTER.

În octombrie 2015, Corul de Copii Radio s-a califi cat 
alături de alte 8 ansambluri din întreaga lume, în fi nala de la 
MUNCHEN a uneia dintre cele mai prestigioase  competi-
ţii  corale  internaţionale:  LET THE PEOPLES SING.  Con-
cursul este un apreciat eveniment din circuitul muzicii 
vocale, afl at sub auspiciile Uniunii Europene de Radio și Tele-
viziune (European Broadcasting Union).

Concert de Crăciun al Corului „Ion Vidu”, 

Lugoj

Ca în fi ecare an, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, corul 
“Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat 
de prof. dr. Lucian Oniţa, va prezenta duminică, 20 decem-
brie 2015, de la ora 18.oo, în impozantul Hol al Universităţii 
Europene Drăgan Lugoj, cu prilejul Sărbătorii nașterii Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos și al Zilei Lugojului, tradiţio-
nalul Concert de Crăciun. Cu un repertoriu deosebit și extrem 
de variat, cuprinzând colinde și cântece de Crăciun din muzica 
românească și universală, concertul nostru dorește să aducă, ca 
de fi ecare dată, atmosfera magică a Crăciunului în inimile tutu-
ror celor prezenți la eveniment.

Soliștii concertului vor fi  sopranele Ioana Mia Iuga și 
Maria Virginia Onița, tenorul  Daniel Zah și baritonul Bogdan 
Sărăcin.

Pentru întregirea spectacolului sunt invitați să participe, 
alături de corul lugojean, Formația de Muzică de Cameră a 
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Concert al Corului “Ion Vidu” 

al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj 

la Academia Română – Filiala Timișoara

La invitația acad. prof. dr. Păun Ion Otiman, președintele 
Filialei Timișoara a Academiei Române, Corul „Ion Vidu” 
al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de prof.dr. 
Lucian Oniţa, va prezenta vineri, 15 ianuarie 2016, de la ora 
17.oo, un concert de muzică laică și religioasă românească, în 
Aula Academiei Române – Filiala Timișoara. 

Concertul va avea loc în cadrul manifestării dedicate Zilei 
Culturii Naționale și aniversării unui secol și jumătate de 
existență a Academiei Române.

Soliștii concertului vor fi  tenorul Daniel Zah și baritonul 
Cristian Ardelean.

 
Tudor Trăilă,

Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj

Facultății de Muzică din Timișoara, precum și actrițele Tea-
trului Municipal ,,Traian Grozăvescu” Lugoj, Maria Voronca și 
Ileana Căprariu. 

Intrarea va fi  liberă.
Vă așteptăm cu drag!

Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului “Ion Vidu” Lugoj

Corul regal, Concert Aniversar, 

trei ani de la înfi inţarea ansamblului

Corul Regal, ansamblu cameral de tineret afl at sub Înaltul 
Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, 
format din tineri muzicieni, studenţi ai Universităţii Naţio-
nale de Muzică din București, vă invită vineri, 3 iulie 2015, ora 
19:00, în Salonul Cerchez alMuzeului Naţional Cotroceni din 
București, la un concert aniversar, dedicat celor 3 ani deexis-
tenţă ai ansamblului.

Tânărul ansamblu, în cei 3 ani de activitate, a reușit să se 
facă remarcat în peisajul muzical românesc, prin calitatea și 
originalitatea apariţiilor sale scenice, dar și prin înalta ţinută 

morală și profesională 
pe care tânărul colectiv 
și le-a propus ca etalon, 
încă de la înfi inţare.

Corul Regal are 
ca scop principal pro-
movarea muzicii culte 
românești, atât prin 
abordarea creaţiei com-
pozitorilor consacraţi, 
cât și prin prezenta-
rea în primă audiţie 
a lucrărilor muzicale 
contemporane. De 
asemenea, acesta sus-
ţine și repertorii vari-
ate ce cuprind lucrări 
din întreaga istorie a 
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muzicii universale. În plus, ansamblul dorește să promoveze 
arta corală în rândul publicului românescși urmărește crește-
rea vizibilităţii artei corale românești la nivel european și mon-
dial. 

Concertul inaugural al Corului Regal a avut loc în data de 
6 iulie 2012, în Sala Regilor din incinta Palatului Elisabeta, în 
prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moștenitoare Marga-
reta a României și Principele Radu al României.

Alături de Corul Regal și dirijorul Eduard Dinu veţi avea 
plăcerea de a asculta prestaţia unor tineri și foarte talentaţi 
muzicieni români, precum soprana Diana Alexe, mezzo-soprana 
Th eodora Baloșin, baritonul Andrei Stănculescu, chitaris-
tul Lucian Manciu și percuţionistul George Iacob. La pian va 
acompania Răzvan Apetrei.Repertoriul ales este unul aniversar 

– o paletă multicoloră 
de stiluri și sonorităţi

Parteneri - Casa 
Regală a României, 
Asociaţia Studenţească 
a Universităţii Naţio-
nale de Muzică Bucu-
rești, Muzeul Naţional 
Cotroceni, Asociaţia 
Naţională Corală din 
România, Centrul 
Naţional de Artă 
„Tinerimea Română”, 
Fundaţia Calea Victo-
riei.

Corul Academic „Divina Armonie” 

· 15 Ianuarie - Concert in cadrul Galei Premiilor in Civism 
“Om intre oameni” – organizata de Fundatia Nationala pen-
tru Stiinta si Arta (afl ata sub patronajul Academiei Romane) 
si Primaria sectorului 2, desfasurata la Sala Studio a Teatrului 
National Bucuresti.

· 10 Februarie - Inregistrari audio - studioul Jolt Keres-
tely - piesa “Veniti la Bucuresti”, in colaborare cu Margareta 
Paslaru;

· 12 Februarie - Inregistrari video pentru emisiunea “Focus 
din inima Romaniei”- televiziunea Prima TV;

· 8 Martie - Participarea la Sfanta Liturghie arhiereasca de 
la Catedrala Patriarhala impreuna cu un important sobor de 
preoti in frunte cu P.S. Timotei Prahoveanul;

· 18 Martie – Concert pascal organizat la Ateneul Roman 
la invitatia maestrului Marcel Spinei;

· 20 Martie - Participarea la Concursul de interpretare si 
creatie muzicala alaturi de Margareta Paslaru cu piesa “Veniti 
la Bucuresti” – organizat la Studioul Muzicii Reprezentative a 
M.Ap.N;

· 23 Martie - Participarea alaturi de Margareta Paslaru cu 
piesa “Veniti la Bucuresti” in cadrul galei UNITER – organi-
zata la Teatrul National din Bucuresti;

· 11 Aprilie – Concert pascal organizat in cadrul Targului 
de Paste - CreArt – Bucuresti - Parcul Cismigiu; 

· 25 Aprilie – Participarea la Festivalul Coral International 
de Musical - Th essalonik, Grecia;

· 12 Mai - Concert “seara muzicala romano-americana” sus-
tinut alaturi de Orchestra Reprezentativa a M.Ap.N la Sala 
Radio - invitat Alteta Sa Regala - Principele Radu al Roma-
niei;
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· 1 Iunie -13 septembrie - 2 concerte alaturi de orches-
tra “Angely’s” in Parcul Coltea “Visul unor simfonii de vara” – 
organizat de Primaria sectorului 3.

· 4 Iulie – Participarea la Festivalul Coral International - 
Pastorala - sala Teatrului Municipal “Maior Gheorghe Pastia” 
- Focsani;

· 16 August - (Sf. Martiri Brancoveni) - O parte din mem-
brii corului au participat la Sfanta Liturghie arhiereasca alaturi 
de un important sobor de preoti si ierarhi - Biserica Manastirii 
Horezu - ctitorie Brancoveneasca;

· 16 August – (Sf. Martiri Brancoveni) - O alta parte din 
membrii corului au participat la Sfanta Liturghie arhiereasca la 
biserica “Sf. Gheorghe – Nou “(ctitorie brancoveneasca) alaturi 
de I.P.S. Iosif, Mitropolitul Ortodox Roman Europei Occiden-
tale si Meridionale, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi

· 17 August – Participarea la funeraliile presedintelui PRM 
– Corneliu Vadim - Tudor;

· 8 Octombrie –1 Noiembrie – Inregistrarea un album 
– CD – “18 Colinde Traditionale Romanesti”- cu ocazia 
implinirii a 18 ani de existenta a Corului Academic “Divina 
Armonie”- CLUB UNESCO;

· 14 Noiembrie – Concert de arii si coruri din opere susti-
nut cu ocazia implinirii a 18 ani de existenta a corului - Caste-
lul Pelisor – Sinaia;

· 27 Noiembrie – Concert de colinde sustinut pe scena 
Targului de Craciun – Piata Universitatii – Organizat de Cre-
Art - Bucuresti.

· 29 Noiembrie – Concert realizat la ceremonia de deschi-
dere (restaurare) a Palatului Brancovenesc de la Potlogi;

· 3 – 7 Decembrie – Concerte de colinde - sala Teatrelli – 
organizate de CreArt – Bucuresti.

· 7 Decembrie – Concert de colinde - Aula Universitatii 
“Titu Maiorescu” - Bucuresti;
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· 12 Decembrie - Concert de colinde si lansarea CD-
ului de 18 Colinde Traditionale Romanesti – Castelul Peles – 
Sinaia.

· 20 Decembrie – Sfanta Liturghie – biserica “Sf. Gheor-
ghe - Nou” si Traditionalul concert de colinde;

· 20 Decembrie - Concert de colinde - Parcul Crangasi.

In perioada 01.01.- 31.12.2015 Corul Academic DIVINA 
ARMONIE a sustinut un numar de 27 concerte in Bucuresti si 
in tara, precum si un numar de 50 liturghii la biserica St. Ghe-
orghe Nou, a inregistrat un CD de colinde traditionale roman-
esti si a participat la festivalul coral international de Musical de 
la Th essalonick din Grecia.

Cristian Marius Firca

U N I V E R S I T A T E A    N A Ţ I O N A L Ă   D E    M U Z I C Ă     B U C U R E Ş T I  
FACULTATEA  DE  COMPOZIŢIE,  MUZICOLOGIE,  PEDAGOGI E  MUZICALĂ 

 

 
Joi   21  martie  2013,   ora   19,00 

                              Sala  de  Concerte "George Enescu" 
 

 

„AABSOLVENT” 
    CONCERT CORAL 

 

 

   susţinut de Studenții anilor de studiu 
 
I 

COMPOZIŢIE  CLASICĂ 
M U Z I C O L O G I E  

DIRIJAT ORCHESTRĂ 
 

III 
 

PEDAGOGIE MUZICALĂ 

DIRIJAT COR ACADEMIC 
 

ȘI DINTRE CEI MAI APROPIAȚI 
ȘI EMINENȚI FOȘTI COLEGI   

 
 
 
 

Clasa de DIRIJAT ȘI ANSAMBLU CORAL  
Conf. univ. dr. VALENTIN GRUESCU 

Corul „Juventus Academica”
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Corul de Cameră „Pastorala”, Focşani Asociatia Culturala „Plai Intorsurean”

1.-Festival Coral „George Sbarcea” editia a-IV-a 18 aprilie 
2015 Sf. Gheorghe. 

2.-Festival Coral „Doamne auzi glasul meu” 27.03.2015. 
Casa Armatei Brasov. 

3.-Festival Coral „La poale de Ciucas de Sf. Marie 08 
august 2015 Int. Buzaului. (invitati la festival” Corul Voci 
Transilvane”din Cluj, corurile reunite au cantat si la Manstirea 
Sf. Ioan Botezatorul Valea Mare.” Liturghie Dumnezeiasca”, 
afi rmatie facuta de Pr. Staret Ilie (raspunsuri de la Sf. Strana).

4.-La invitatia corului „Semanatorul” din localitatea Biesti, 
raion Orhei, Republica Moldova, Corul „Plai Intorsurean”, la 
sfarsitul lunii octombrie 2015, sustine mai multe concerte in 
tara vecina, printre care si la Manastirea „CURCHI” manas-
tire din sec. IXX, inchisa in perioada ocupatiei rusesti in acea 
perioada a functionat ca spital de recuperare mintala, reabilitata 
dupa 1990.

Corul „Plai Intorsurean” doreste sa mentina acest statut de 
colaborare cu formatiile corale din: Cluj, Cernavoda, Topolo-
veni, Biesti - Republica Moldova; ne exprimam dorinta de a 
cunoaste si a colabora chiar si cu alte formatii corale. Solicitam 
in acest caz sprijinul dumneavoastra.

Zarnescu Gheorghe
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 Corul de cameră „Preludiu”, 

concert extraordinar de colinde şi cântece 

de Crăciun la Ateneul Român

Corul de cameră „Preludiu”, dirijat de maestrul Voicu Enă-
chescu, va susţine un concert extraordinar de colinde și cântece 
de Crăciun la Ateneul Român, duminică 20 decembrie 2015, 
de la ora 19:00.

Atmosfera plină de liniște și pace a Crăciunului ne va 
pătrunde în sufl et, ca în fi ecare an, la concertele de Corului „Pre-

ludiu”  al Centru-
lui Naţional de 
Artă „Tinerimea 
Română”,  care au 
devenit deja o tra-
diţie. Rafi namen-
tul interpretării, 
frumuseţea reper-
toriului abordat, 
carisma  dirijorului 
Voicu Enăchescu, 
care de multe ori 
renunţă la postura 
sobră a conducă-
torului tradiţional 
de cor, în favoarea 
uneia mai relaxată 
și mai apropiată de 
public – iată „ingre-
dientele” unui con-
cert de succes, gata 
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să recreeze magia Crăciunului, de neratat pentru iubitorii artei 
autentice de cea mai înaltă calitate.

În cei peste 43 de ani de activitate, „Preludiu” a realizat 350 
de înregistrări radio și TV, un disc „Electrecord” și trei C.D. 
(Colinde și cântece de Crăciun, Muzica bizantină în cultura 
românească, Maeștri ai artei corale românești).

De la apariţia sa, formaţia a prezentat mai mult de 2.500 
de concerte pe marile scene din România și din străinătate, 
în cursul celor peste 90 de turnee efectuate în 30 de ţări din 
Europa, America și Asia, fi ind laureată la mai multe festiva-
luri internaţionale (Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje). Corul 
de cameră „Preludiu” și dirijorul Voicu Enăchescu au primit, 
cu ocazia ediţiei a XIII-a a Festivalului Internaţional „George 
Enescu” (1995), „Premiul pentru excepţionalul program prezen-
tat”, distincţie acordată de Uniunea Interpreţilor, Coregrafi lor 
și Criticilor Muzicali din România. 

Anul 2012, a însemnat înca o dată confi rmarea internaţio-
nală a Corului de cameră „Preludiu”: Premiul I la Festivalul de 
muzică ortodoxă de la Bialystok-Polonia, Medalia de aur acor-
dată corului „Preludiu” și premiul pentru cel mai bun dirijor 
primit de maestrul Voicu Enăchescu la Festivalul Coral Inter-
naţional de la Beijing-China.

În toamna anului 2014, „Preludiu” a fost invitat de onoare în 
Grecia pentru a susţine trei concerte la Atena, Pireu și Nafplio.

Ca o recunoaștere a activităţii artistice deosebite, dirijorul 
Voicu Enăchescu a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” 
în Grad de Comandor pentru promovarea culturii.

Rapsodie de primăvară

De câte ori simt că stau să cadă peste noi semnele venirii 
și plecării unui An Nou, mă apucă mai mult ca oricând dorul 
de Voicu Enăchescu. Are cu el leacuri pentru păreri de rău, bal-
samul de spus a binevenire pentru ce ne așteaptă. Sunt decenii 
de când aștept să intre Moș Crăciun în casa noastră cu copiii 
mici, din ce în ce mai puţin mici, invitat de sunetele dalbe ale 
colindelor spuse de el și ai lui. Tot de pe-atunci datează plăce-
rea așteptării în prag a Anului cel Nou, adus de salvele undu-
ioase ale fermecătorului „Preludiu”.

Fiul de preot târgoviștean putea să aleagă orice alt semnal 
ademenitor. L-am fi  putut descoperi la catedră, ascultând șoap-
tele bobului de grâu la ora încolţirii ori sonoritatea merelor de 
Voinești la ora datului în pârg. O vioară pusă la dispoziţie de 
tată a dezamorţit pachetul de note afl ate la purtător. Un stupid 
accident la braţul stâng i-a smuls instrumentul, devenit astfel 
piesă din muzeul familiei. A trecut în prim plan ghiersul.

Bucureștiul îi fi xează cele două creuzete formative: 
liceul  „Matei Basarab” și Corul de copii radio, platforma de lan-
sare a atâtor talente. Unii spre canto. Alţii spre corurile adul-
ţilor. Voicu Enăchescu a prins turnanta câștigătoare pentru 
dirijorat. Ion Vanica, maestrul desăvârșit în materie, l-a săge-
tat cu priviri aprobatoare. Confi rmările s-au produs. Conducea 
formaţia corală a Universităţii de pe când era student.  „Prelu-
diu”  s-a născut la începutul anilor ’70. Cu el la pupitru. Cât e 
anul de mare, zilnic, în palatul  „Tinerimea Română”,  șlefuit cu 
migală și drag de util și frumos, au loc repetiţii. Câte 2-3 ore 
de fi ecare dată. O mână de entuziaști, circa 30, fete și băieţi, cu 
har și ceva studii în materie, asigură continuitatea unei activităţi 
de ţinută. Un repertoriu în permanentă extensie – de la crea-
ţia maeștrilor români în domeniu la repertoriu internaţional de 
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răsunet, de la muzica preclasică la muzica contemporană, de la 
repertoriul religios la cel înfl orat de motivul folcloric. Voci ele-
gante, sonorizări inconfundabile, spectacole de înaltă ţinută.

Voicu Enăchescu și-a făcut din palatul de la Izvor tem-
plul unde își încrustează cu tinereţe neprefăcută patima pentru 
muzică. Este, de ani, președintele Asociaţiei Naţionale Corale 
din România.

Nu-l găsești acolo? Caută-l la festivalurile corale pe care 
le organizează cu gândul la înaintași:  „Gheorghe Cucu”  la Sla-
tina,  „Dumitru Chiriac”   la Pitești,  „Ion D. Chirescu”  la Cer-
navodă,  „Pastorala”  la Focșani. Ori în juriul  „Crizantemei de 
Aur” în Târgoviștea natală. Dacă nu, pe drumuri depărtate prin 
Europa, China, America.

Cel mai profi tabil:să-l întâlnești la Ateneu ori în Sala de 
concerte Radio.Acolo este el in integrum.

Dar câtă răbdare să ai pentru a fi  în stare să tot aștepți? 
Drept care măsluiesc din când în când ocazii care să mi-l 
aducă aproape. Avem norocul de a frecventa evenimente care 
ne descoperă sub aceeași acoladă de preferințe. Când și când ne 
întersectăm pașii pe aceleași ulicioare. Dar cel mai adesea,când 
nerăbdarea dă peste răscol, mă las ca din întâmplare sedus să iau 
loc în cabinetul său de la etajul trei al Casei-monument  unde 
își face veacul, cum spuneam, de ani și ani, sediul companiei 
„Tinerimea Română”. Fotoliul situat între un birou asasinat 
de cărți - multe cu autograf, albume, partituri, agende, pliante, 
afi șe, însemnări frugale pe te miri ce colț de hârtie încă neaco-
perită de scrisu-i precipitat și un frigider prietenos și sensibil, 
ei bine acel fotoliu odihnitor rămâne martorul atâtor reprize de 
binevenite clipe devorate împreună.

Într-o astfel de conversație prelungită s-a născut ideea 
de a ne găsi împreună la Cartojani, satul meu natal, purtător 
de nume ce vine demult și de departe. Marcăm împlinirea a 
480 de ani de când găsim denumirea într-un hrisov domnesc 

semnat la Târgoviște de voievodul Radu Paisie. Am parcurs cu 
emoție rândurile acelui document medieval, amestecat atunci în 
gesturile domnitorului afl at în jilț de gospodar suprem. Poartă 
pecețile doveditoare și o dată clară: 7 iulie 7044. Adică 1536. 
Am sugerat consătenilor mei să facem ceva pentru a ține minte 
evenimentul. Nu ne obligă nimeni. Dar noi asta vrem. Așa s-a 
născut proiectul CARTOJANI 480 scuturat de întâmplări ce 
le-am găsit nimerite să caligrafi eze în mintea localnicilor niște 
zile anume. Happening-uri gândite cu pioșenie și deplin res-
pect pentru data de calendar ce ne convoacă aproape.

Un concert de muzică religioasă în incinta bisericii din 
Cartojani? Ooo, ce frumos, cum doar în vis când și când 
se arată. Maestrul Voicu Enăchescu n-a ezitat o clipă în a 
accepta această mișcare în spațiul vlăscean, cam la marginea lui. 
Circumstanțialul de timp a fost găsit pe dată. Ziua de 23 apri-
lie este hramul bisericii construite sub Știrbei Vodă la 1852. A 
hotărât ca programul coral susținut de corul „Preludiu” să aibă 
loc în ziua de ajun, premergător slujbei de seară.

Autocarul ansamblului muzical a ajuns în fața bisericii, 
condus de un pilot de Formula Unu-Nea Marin – cu exactitate 
de metronom, după ce a parcurs porțiunea de autostradă până 
la kilometrul 33, privind cu dezinteres spre Ciorogârla lui Pam-
fi l Șeicaru și mai apoi Bolintin-Deal unde s-a născut  Emanoil 
Bucuța, redactor știut mai ales pentru gazeta „Boabe de grâu”,a 
plonjat direct   în epicentrul   orașului Bolintin-Vale, satul unde 
s-a născut macedoneanul, prin tată, Dimitrie Bolintineanu, a 
trecut Argeșul către localitatea Malu-Spart, a traversat frea-
mătul pădurii Căscioreanca, un petic neagresat de veacuri al 
Codrului Vlăsiei, a lăsat în dreapta comuna natală a trubadu-
rului Nicolae Crevedia, a călcat falnic fără păs podul de peste 
Neajlov, ce de acum încolo se gândește doar la ce-l așteaptă 
de povestit, mai încolo, la Călugăreni. Comuna Roata de Jos 
urmează, iar în capătul dinspre Teleorman, localitatea-țintă a 
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descinderii pe malul Dâmbovnicului: Cartojani pământ cu fl ori, 
de-ar fi  să ne însușim lirica rapsodului popular.

Au intrat în scenă cei doi preoți, părintele paroh Ionel 
Andrei și consăteanul său și al nostru, preot Marian Antone. 
Gazde princiare.

Am asistat la una din cele mai frumoase clipe din viața 
mea. Sub privirile Pantocratorului, în iluminarea catapeteasmei, 
în fața ușilor împărătești, în perimetrul unde cândva, într-un 
început de aprilie, cu ceva, cu multe decenii în urmă, nu mă 
întrebați câte, într-un aghiazmatar de sezon, primeam botezul 
focului la întâlnirea cu surprizele vieții. În acel spațiu perime-
tral evlavios nu a răsunat niciodată ceva asemănător.

În numele alor mei din Cartojani, tineri ori mai puțin 
tineri, oricum și al grupului de școlari înveșmântați în cos-
tume populare nou-nouțe, abia procurate pentru ei de la ate-
lierele Mânăstirii Tismana și înoite cu această ocazie-fericită 
întâmplare: de Sf. Gheorghe dar și de Floriile ce așteptau la 
ușă! – mulțumesc Maestre Voicu Enăchescu, dumneavoastră și 
fi ecăruia dintre artiștii care v-au ajutat să nu vă uităm niciodată. 
Credeți-mă!

Udroiu Neagu

Un wekeend muzical la Bucureşti

Un eveniment important din activitatea mea, avea să-mi 
prilejuiască  un weekend muzical, în Bucureștiul afl at la fi nal de 
2015, în straie de sărbătoare, generos în  concerte și spectacole 
care m-au pus în  difi cultatea de a alege. 

În 12 decembrie, a avut loc în Foierul Sălii de Concerte a   
Radiodofuziunii Române, lansarea volumului meu: Ion Vanica 
– Magia Corului de Copii Radio care a văzut lumina tiparului 
la Editura Muzicală, sub egida Asociaţiei Naţionale Corale din 
România, Președinte – Voicu Enăchescu, un vechi membru al 
Corului de Copii Radio,  în perioada Ion Vanica. 

A fost un moment încărcat de emoţie, prin faptul  că lansa-
rea a avut loc în clădirea în care Maestrul Ion Vanica – fonda-
torul Corului de Copii Radio și-a desfășurat activitatea dirijorală, 
și prin  prezenţa unui număr mare de coriști din diferite gene-
raţii ale Corului de Copii Radio (inclusiv – Florin Enăceanu, 
celebrul interpret al șlagărului– Nea Alecu!)  

Volumul s-a născut din dorinţa de a-l omagia pe Ion 
Vanica, la împlinirea a 70 de ani de la înfi inţarea Corului de 
Copii Radio  care a constituit nu doar un cor performant, ci 
și o școală muzicală, o adevărată pepinieră a vocilor care aveau 
să împânzească  corurile profesioniste sau distribuţiile de operă 
din ţară și din străinătate: Ileana Cotrubaș, Gheorghe Crăs-
naru, Cornelia Angelescu, Elena Grigorescu, Silvia Voinea, 
Liliana Pagu; în alte domenii ale muzicii: Voicu Enăchescu – 
dirijor,  Petre Geambașu solist și compozitor de muzica ușoară; 
în diverse  domenii ale artei sau în media  actorii: Ștefan 
Bănică Senior, Ion Dichiseanu, Emil Hossu; balerinul Victor 
Vlase; ilustratorul muzical – radio Mihai Roman; în televizi-
une: Beatrice Drugă, Marin Traian, Lucia Catană,  Irina Bora 
Iordăchescu,  etc.
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După lansare, ca o încununare a anului aniversar, Corul de 
Copii Radio cu vocile sale cristaline, dirijat de Voicu Popescu,  
acompaniat la pian de Magdalena Faur, a  susţinut  un con-
cert în două părţi,  prima parte cuprinzând  minunatele colinde 
românești semnate de compozitorii: Vasile Timiș, Gheorghe 
Cucu, Nicolae Lungu, Vasile Popovici, Ioan D. Chirescu, Ale-
xandru Pașcanu, Paul Constantinescu, Emil Monţia. În partea a 
II-a, au fost interpretate lucrări moderne de John Rutter: Per-
sonent Hodie, Tomorow Shall Be My Dancing Day și Benjamin 
Britten: A Ceremony of Carols (op.28), Iuliana Roșca la harpă, 
lucrare în zece părţi, interpretată pentru prima oară în Româ-
nia, în varianta integrală, 

În pauza concertului, a avut loc lansarea compact – discului 
omagial Corul de Copii Radio – 70, dedicat  sărbătoririi celor 70 
de ani de existenţă ai Corului de Copii Radio, în care regăsim 
interpretări memorabile ale Maestrului  Ion Vanica și ale diri-
jorilor care i-au urmat: Elena Vicică, Teodor Carţiș, Eugenia 
Văcărescu. 

În dimineaţa zilei de 13 decembrie 2015, am participat 
la un Concert – lecţie  susţinut de Orchestra Colegiului de Arte 

„Dinu Lipatti” din București, dirijori Nicolae Racu și Andrei 
Ștefan Racu, concertul înscriindu-se  într-un proiect îndrăzneţ, 
dedicat spectacolelor pentru copii, purtând un nume sugestiv:  
Clasic e fantastic!  Este un lucru mai rar întâlnit să vezi pe ace-
eași scenă – tatăl și fi ul – muziceni de rafi nament, realizând cu 
atâta pasiune momente interpretative de mare emoţie, reunind 
pe scenă instrumentiști - elevi ai Colegiului Naţional Dinu 
Lipatti  și  colaboratori ai unor orchestre profesioniste. 

Iniţiat în anul 2010, acest proiect constituie  un mijloc de 
educaţie inimaginabil pentru copiii din București. Sala Ateneu-
lui, arhiplină,  vibra de emoţia copiilor de toate vârstele, însoţiţi 
de părinţi sau bunici. 

Muzicologul Cristina Sârbu,  cu un talent rar întâlnit, a 
dialogat  cu sala, instruindu-i pe micii spectatori, pornind de 
la punctualitate și  la modul de comportare în sala de concert.  
Fiecare lucrare a fost  explicată  pe înţelesul copiilor, orches-
tra interpretând mai întâi temele principale, fi ind prezentate 
instrumentele, date despre compozitori, despre structura lucră-
rii, fi ind indicat momentul când spectatorul trebuie să apla-
ude.  Un alt moment inedit l-a constituit  invitarea pe rând, a 
câte unui grup de copii pe scenă, pentru a urmări concertul din 
„inima” orchestrei. 

Fără să vreau, mi-am amintit de copilăria mea, când dumi-
nica, urmăream cu mare interes la televizor,  celebrele concerte 
– lecţii  ale  dirijorului american Leonard Berstein. 

Aș putea spune, că la Ateneu, am urmărit concertul pe două 
planuri: manifestarea muzicală de pe scenă și atmosfera fasci-
nantă  a sălii predominată de copii. Citeai pe chipul lor bucuria 
de a asculta muzică, vedeai trăirile intense care se manifestau 
prin modul în care micii spectattori reacţionau la melodiile rit-
mate,  ridicându-se  subit de pe scaune și gesticulând  fără a se 
manifesta zgomotos. 

Programul concertului a cuprins o paletă repertorială 
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îndrăzneaţă și în același timp bine gândită care a necesitat un 
număr mare de ore de repetiţii  din partea celor doi dirijori:  
George Enescu – Rapsodia  nr. 2, în re major, op. 11, Gioachino 
Rossini – Uvertura operei  „Wilhelm Tell”, Antonio Vivaldi – 
Iarna din ciclul „Anotimpurile” (solistă Adriana Gabrian), Piotr 
Ilici Ceaikowski – Dansul zânei dulciurilor din baletul „Spărgă-
torul de nuci”, Iosif Ivanovici – Valurile Dunării, Joseph Strauss 
– Polka franceză  Focuri de artifi cii,    op. 269,   Adolphe Adam 
– Noël (solistă Andreea Blidariu), Johann Strauss – Marșul 
Radetzky.

La fi nalul concertului, copiii care își serbau ziua de naștere 
au fost invitaţi pe scenă unde au primit mici cadouri, pe fun-
dalul - Mulţi ani trăiască, intonat de orchestră și vocile specta-
torilor. 

Am plecat profund impresionată de această minunată 
demonstraţie care poate constitui un model de educaţie pentru 
copiii din întreaga ţară, în orașele care benefi ciază de o orches-
tră simfonică.  
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Seara zilei de 13 decembrie, avea să se încheie cu un con-
cert coral aniversar,  la împlinirea a 25 de ani de existenţă a  
coralei feminine Euterpe, dirijată de prof. Georgeta Aldea, la 
pian prof. Camelia Pavlenco, soliste: Lenuţa Baciu, Mihaela 
Drăgoi, Mirela Dumitrăchescu.

Înfi inţată în anul 1991, în cadrul Liceului Pedagogic din 
București, corala Euterpe a căpătat continuitate prin partici-
parea absolventelor care au devenit studente sau au îmbrăţișat 
diverse  profesiuni. 

Formaţia a fost permanent prezentă la viaţa muzicală bucu-
reșteană, concertând pe marile scene, fi ind premiată la manifes-
tări naţionale și internaţionale: Festivalul coral - Nantes, Franţa, 
1995; Festivalul - Miedzezdroje, Polonia, 1996; Vocal Tour - 
Graz, Austria, 2000; Concursul Coral Internaţional de Muzică 
Religioasă - Preveza, Grecia, 2004; Festivalul Coral Internaţio-
nal - Cantonigros, Spania, 2006; Festivalul și Concursul Coral 
Internaţional de Muzică de Crăciun și Advent Praga, 2007; 
Festivalul de Muzică Corală - Larissa, Grecia, 2009. 

Din anul 2006, corala  a căpătat statut de formaţie inde-
pendentă. 

Pasiunea dirijoarei Georgeta Aldea s-a transmis colabo-
ratorelor sale care au încântat publicul interpretând cu patos 
și sensibilitate lucrări corale de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Tudor Jarda, Constantin Drăgușin, Sabin Păutza.

Sala Conservatorului bucureștean  a fost arhiplină cu un 
public receptiv, iubitor de muzică. 

Din păcate,  asistăm la o perioadă în care muzica nu este 
sufi cient de promovată și stimulată de către instituţiile de învă-
ţământ și de cele culturale, neglijându-se o latură importantă în 
formarea personalităţii care  contribuie la  sensibilizarea, înno-
bilarea sufl etului uman, la lărgirea orizontului spiritual atât de 
necesară omului modern.       

Mariana Popescu

Vă prezentăm
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Un prestigios concurs naţional de muzică 

bisericească „Lăudaţi pe Domnul” 

– ediţia a VIII-a, 2015

În contextul amplelor activităţi organizate în Capitala ţării, 
în perioada 23-28 octombrie 2015, de către Patriarhia Română 
cu prilejul sărbătoririi „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, 
ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de marţi, 27 octombrie 
2015, în superbul Studio de Concerte „Mihail Jora” a avut loc 
etapa fi nală a celei de a VIII-a ediţii a Concursului Naţional de 
Muzică Bisericească, sugestiv intitulat „Lăudaţi pe Domnul”. 

Prestigiosul concurs a fost iniţiat încă din primele zile de la 
întronizarea întâiului stătător al Bisericii noastre strămoșești – 
Biserica Ortodoxă Română, PF Daniel. 

Organizat cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR de către 
Sectorul Teologic – Educaţional al Administraţiei Patriarhale, 
din 2014 concursul a benefi ciat – în cadrul unui parteneriat de 
un real sprijin din partea Societăţii Română de Radiodifuziune.

Încă de la prima ediţie, concursul și-a propus să contribuie 
la cunoașterea aprofundată a lui Dumnezeu și la cultivarea comu-
niunii frăţești; să susţină și să promoveze interpretarea autentică 
a muzicii bisericești – deopotrivă a cântării psaltice și a cântării 
armonice, să îmbogăţească repertoriul liturgic românesc prin stimu-
larea creativităţii compozitorilor de muzică bisericească din ţara 
noastră.

După cum se știe, un asemenea concurs a existat -începând 
după 1990, sub genericul „Tineri, lăudaţi pe Domnul”, la care 
au participat, în primul rând, corurile seminariilor și facultăţilor 
de teologie, precum și ansamblurile corale din liceele de muzică 
din România.

De-a lungul istoriei noastre naţionale, muzica bisericească a 
cunoscut o evidentă afi rmare, cu deosebire în mănăstiri și trep-
tat, începând din secolul XVIII și în cadrul bisericilor de mir, 
atât la orașe dar și în unele localităţi rurale. În acest sens, remar-
căm excepţionala activitate de creaţie a multor muzicieni români 
de renume, printre care: Gavriil Musicescu, Gheorghe Dima, 
Ion Vidu, D.G. Kiriac, Gheorghe Cucu, Ioan D. Chirescu, Paul 
Constantinescu, Sabin Drăgoi, Ion Popescu-Pasărea, Ioan Cr. 
Danielescu, Gheorghe Dumitrescu, Gheorghe Danga, Nicolae 
Lungu etc, care au scris o seamă de reprezentative cântări pen-
tru slujbele specifi ce ofi ciate în biserica noastră strămoșească: 
Vecernie, Utrenie, Sfânta Liturghie etc.Remarcăm deasemenea 
preocuparea unor vestiţi ierarhi ai bisericii naționale, pentru 
promovarea muzicii psaltice românești,printre care s-au impus 
mitropoliţii: Veniamin Costache (1768-1846), Iosif Naniescu 
(1818-1902), episcopii: Chesarie (Buzău -1784-1846), Melchi-
sedech (1823-1892), Nifon Ploieșteanu (1860-1923) ș.a.

Actuala ediţie a VIII-a, a fost dedicată Muzicii psaltice din 
cadrul mănăstirilor de pe teritoriul României.

Întrucât anul 2015 a fost declarat de către Sf. Sinod al 
BOR, în întreaga Patriarhie: An omagial a misiunii parohiei și 
al mănăstirii astăzi și deopotrivă, An comemorativ al Sf. Ioan 
Gură de Aur și al marilor păstori de sufl ete din eparhii,concursul 
s-a desfășurat începând de la 1 martie 2015 și a avut – ca și 
la ediţiile precedente, două secţiuni: Interpretare și Compoziţie 
muzicală.

La secţia Interpretare au participat formaţii corale din 
mânăstirile ţării.  Cele promovate la etapa pe eparhii, au susţi-
nut în cursul primei jumătăţi a lunii octombrie probele de con-
curs la etapa Mitropolitană, iar formaţiile câștigătoare din cele 
șase Mitropolii ale ţării au participat la etapa fi nală ce a avut 
loc în seara zilei de 27 octombrie 2015, în Studioul de Con-
certe „Mihail Jora”. 
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Evenimentul a fost onorat de PF Patriarh Daniel, de mitro-
poliţi, arhiepiscopi și episcopi, preoţi, precum și de un numeros 
public din București și din alte centre eparhiale și culturale.

Fiecare formaţie corală promovată în etapa fi nală din cele 
șase mitropolii ale României, au prezentat, câte trei cântări 
monodice din programul slujbelor pentru Vecernie, Utrenie și 
Sfânta Liturghie, potrivit specifi cului mânăstirii de provenienţă. 

Juriul de specialitate - alcătuit din cunoscute personalităţi 
ale creației și muzicii psaltice românești, reprezentând toate cele 
șase mitropolii, a stabilit premiile prevăzute de Regulament. 
Marele Premiu la Secţiunea interpretare (4.000 lei), a fost câș-
tigat de Grupul psaltic al Mânăstirii Nera, Episcopia Caran-
sebeșului – Mitropolia Banatului, dirijat de monahia Nectaria 
Pruteanu.

Celelalte cinci formaţii corale din mitropoliile: Muntenia 
și Dobrogea, Moldova și Bucovina, Ardealul, Clujul, Maramu-
reșul și Sălajul și Oltenia, au primit premii speciale, fi ecare în 
valoare de 3.000 lei.

La Secţia de Compoziţie muzicală, Premiul I – în valoare 
de 2.500 lei a fost acordat tânărului compozitor Victor Sto-
ica din București; Premiul al II-lea (2.000 lei), arhidiaconului 
Constantin Răzvan-Ștefan, Premiul III – 1.000 lei, compozi-
torilor Alexandru Ștefan Murariu – din judeţul Cluj și Horaţiu 
Alexandrescu din judeţul Constanţa. O Menţiune în valoare de 
500 de lei a primit concurentul Cătălin Scărlătescu din capitală.

La concertul etapei fi nale și-au dat concursul – în calitate 
de invitaţi speciali, actriţa Ana Calciu și excelentul Cor de copii 
Radio- dirijat de maestrul Voicu Popescu, care a susţinut un 
splendid recital vocal.

Premiile au fost înmânate de PF Daniel - Patriarhul 
României.

În partea fi nală a manifestării, întâiul stătător al Bisericii 
Ortodoxe Române – PF Daniel a evocat rolul și locul acestui 

concurs în viaţa spirituală a ţării, dar și în promovarea muzicii 
bisericești pe multiple, planuri în societatea românească actuală. 

Toţi premianţii și invitaţii speciali au primit din partea 
Patriarhiei Române și Diploma Omagială „Sf. Ioan Gură de 
Aur”.

Sperăm ca în acest an 2016, declarat de Sfântul Sinod - An 
omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox, să cunoască 
noi dimensiuni din punct de vedere al participării și al perfor-
manţelor artistice, astfel încât, muzica bisericească românească 
să devină un incontestabil bun cultural național pentru întreaga 
sufl are în această ţară, dar și în context european.

Tuturor, sincere și călduroase felicitări.
Prof. dr. Al. I. Bădulescu
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Corala Bărbătească Ortodoxă 

Te Deum Laudamus

Constituită în anul 1990 la iniţiativa câtorva preoţi orto-
docşi, Te Deum Laudamus este o cunoscută formaţie corală de 
muzică sacră din Bucureşti, care îşi propune drept scop pro-
movarea valorilor şi frumuseţilor spiritual-artistice ale muzi-
cii religioase româneşti şi universale, precum şi promovarea 
concertistică a acestora în ţară şi în străinătate. 

 În componenţa acestui valoros ansamblu se afl ă în prezent 
30 de membri – preoţi ,diaconi, studenţi ai Facultăţii de Teolo-
gie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” din București și absolvenţi 
ai Universităţii Naţionale de Muzică din București – toţi fi ind 
iubitori ai cântului coral religios. 

 Deși are recunoaștere juridică, având statut de asociație 
corală, corala își desfășoară activitatea artistică cu binecuvânta-
rea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 Repertoriul formaţiei cuprinde cântări liturgice ortodoxe, 
creaţii culte de inspiraţie religioasă, monodii de tradiţie bizan-
tină, colinde românești tradiţionale, unele prelucrări folclorice 
și diverse creaţii de gen din muzica universală.

 Corala Bărbătească Ortodoxă Te Deum Laudamus a susţi-
nut peste 400 de concerte în ţară și peste hotare, a participat la 
festivaluri de renume între care menţionăm Festivalul Interna-
ţional “George Enescu”, Festivalul „Dumitru G. Kiriac”, Festi-
valul „Ioan D. Chirescu”, Festivalul „Nicolae Oancea”, Festivalul 
„Muzica Balcanilor” și totodată, a participat la toate festivităţile 
desfășurate sub înaltul patronaj al Patriarhiei Române. A între-
prins turnee artistice în Franţa (1992, 1999, 2003), Ungaria 
(1993), Elveţia (1995), Germania (1996), Olanda (1999, 2001, 
2007), Suedia (2006), Spania (2014), realizând fi lmări pentru 
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televiziunile din România, Franţa, Elveţia și înregistrări pe 
CD-uri, discuri LP şi casete audio. În perioada 1990-1996, la 
pupitrul coralei s-au succedat dirijorii, profesorii şi compozito-
rii: Petru Simionescu, Valentin Gruescu și Pr. Prof. Constantin 
Drăgușin, membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România. 

Din luna februarie a anului 1997 și până la data de 1 
octombrie 2009, la conducerea artistică a coralei s-a afl at profe-
sorul și dirijorul Dan Mihai Goia, membru al Uniunii Compo-
zitorilor și Muzicologilor din România, fost membru al Corului 
de Cameră “Madrigal”, dirijor adjunct și director artistic (1971-
1995) al acestei prestigioase formaţii corale din ţara noastră. 
Între anii 1990-2003 a fost profesor de Dirijat şi Ansamblu 
Coral la Universitatea Naţională de Muzică din București, 
iar, între anii 2000-2015 a fost dirijorul Corului Academic 
Radio. Corala Te Deum Laudamus a realizat 5 CD-uri, după 
cum urmează: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, 
Colinde de Crăciun, Cântări religioase românești, Muzică reli-

gioasă românească și universală și Creatori români de muzică 
religioasă. La aceste CD-uri se adaugă cel de-al 6-lea reali-
zat în decembrie 2009 și intitulat După datini colindăm, care 
cuprinde un fl orilegiu alcătuit din cele mai alese colinde și cîn-
tece de Crăciun din repertoriul românesc și universal.

La data de 1 octombrie 2009, Adunarea Generală a Aso-
ciaţiei Te Deum Laudamus, întrunită în ședinţă de lucru, în 
data de 15 octombrie 2009, a desemnat ca dirijor al coralei 
pe preotul Zaharia Matei, lector dr. la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” din București, absolvent al 
Facultății de Teologie Ortodoxă „ Justinian Patriarhul” (1996) 
și al Universității Naționale de Muzică din București (2004), 
Secția Muzică Religioasă, el însuși, membru al acestei forma-
ţii corale (din anul 1995). Împreună cu Te Deum Laudamus a 
susţinut până în prezent 50 de concerte, în numeroase biserici 
din capitală, la Banca Națională, la Palatul Parlamentului, la 
invitația Grupului Ecumenic de Rugăciune din cadrul Parlamen-
tului României (aprilie 2011) și la Palatul Patriarhiei Române 
(2009, 2010), cu prilejul Concertului tradiţional de Colinde 
organizat de Patriarhia Română. 

Dirijor preot Zaharia Matei
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Un important jubileu: 60 de ani 

de la concertul inaugural 

al Coralei „Paul Constantinescu” 

la Palatului Culturii din Ploieşti

În seara zilei de luni, 20 iulie a.c., s-au împlinit 60 de ani, 
de când pe scena fostului Teatru de Vară din Ploiești – impor-
tant edifi ciu inaugurat la 29 aprilie 1953, a cărui sală de specta-
cole în aer liber avea aproape 2000 de locuri, a avut loc primul 
spectacol al Ansamblului de Cântece și Dansuri al Sfatului 
Popular al Orașului Ploiești.

Conducerea muzicală a celor două colective artistice – 
corul mixt și echipe de dansuri, a revenit renumitului profesor 
de muzică Gheorghe C. Ionescu, de la Liceul „I.L. Caragiale” 
din Ploiești. 

Alcătuit din cele mai bune voci din oraș, corul a primit 
ulterior denumirea „Corul Palatului Culturii din Ploiești”, iar 
din 1971, a devenit vestita Corală „Paul Constantinescu” a 
Palatului Culturii.

În anii ce au trecut de la  20 iulie 1955, sub autoritara 
baghetă a eminentului profesor și dirijor Gheorghe C. Ionescu 
(1955-1978) și a colaboratorilor săi: profesorii Eugen Bleo-
ţiu (1978-1979), Mazilu Georgeta (1980-1984 și 1998-2000), 
Corneliu Irimia (1985-1998) etc, a devenit în acea perioadă 
una dintre formaţiile de elită ale mișcării corale românești con-
temporane. 

Mărturie în acest sens, stau cele șase premii naţionale și 
titlul de laureat la ediţiile concursurilor republicane din anii 
1961-1977 și apoi, sub conducerea profesorului Corneliu Iri-
mia, la ediţiile Festivalului Naţional Cântarea României (1985, 

1987, 1989), a obţinut același incontestabil palmares.
Principalul obiectiv al dirijorului Gheorghe Ionescu – pre-

cum și a valoroșilor săi colaboratori, a fost promovarea celor 
mai importante  lucrări corale din creaţia românească – clasică 
și contemporană, precum și din literatura universală a genului 
– începând cu epoca Renașterii, realizarea unui repertoriu per-
formant și echilibrat, din toate marile epoci ale muzicii, școli, 
stiluri, genuri.

O interesantă statistică, publicată de profesorul Gheorghe 
C. Ionescu, relevă că numai între anii 1955-1986, Corala „Paul 
Constantinescu” a Palatului Culturii din Ploiești a pregătit și 
prezentat în zeci și zeci de concerte organizate în municipiul 
Ploiești, în judeţ dar și în numeroase alte centre de cultură ale 
ţării, 196 de lucrări corale semnate de 103 compozitori, din 
care 54 din România.

Remarcată pe plan naţional pentru repertoriul și nivelul 
artistic performant al interpretării, Corala „Paul Constanti-
nescu” a fost invitată să concerteze – în mai multe rânduri pe 
cele mai prestigioase scene bucureștene: Ateneul Român, Stu-
dioul de concerte „Mihail Jora” al Societăţii Române de Radi-
odifuziune, Aula Palatului Cantacuzino, la postul naţional TV 
etc.

Iată spre exemplu ce a notat în caietul său la pagina rezer-
vată Coralei „Paul Constantinescu ” din Ploiești ilustrul com-
pozitor și dirijor Dinu Stelian, Artist al poporului, președintele 
juriului republican la etapa fi nală a celei de-a IX-a ediții al 
Concursului Național dedicat formațiilor muzicale, în ziua de 
15 august 1969. Cor omogen în toate compartimentele.Altistul 
foarte cald și omogen. Dicție bună;emisie egală pe toată întinderea.
Promtitudine în atacul notelor.Frazare bună, cu înțelegerea stiluri-
lor.Repertoriul variat.Un cor mai bun ca multe coruri profesioniste.
Nai ce reproșa. Foarte bine.

Ulterior, reputatul  maestru Ioan D.Chirescu-compozi-
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tor, dirijor, prof.univ.emerit , artist al poporului, în ziua de 10 
ianuarie 1974, după ce a ascultat –propria sa creație în primă 
audiție Cântare Țării menționa în scrisoarea adresată reputa-
tului dirijor prof. Gh.C.Ionescu:Am luat act cu multă bucurie că 
minunatul ansamblu cu care a-ți obținut succese mari, intonează cu 
însufl ețire unele dintre modestele mele creații(!)…Fermecătoare voci 
ale bravilor dumneavoastră colaboratori

Un loc important în ansamblul activităţii Coralei „Paul 
Constantinescu”, îl reprezintă deplasările și turneele artistice 
întreprinse în majoritatea județelor ţării din Moldova, Ardeal, 
Banat, Dobrogea, precum și la cele patru mari festivaluri naţi-
onale corale, unde a fost distins cu trofeul acestor prestigi-
oase manifestări muzicale de rezonanță: D.G. Kiriac (Pitești), 
Ciprian Porumbescu (Suceava), Ion Vidu (Lugoj), Gh. Dima 
(Brașov), trofee ce strălucesc și astăzi, împreună cu medaliile și 
cele 15 premii I și titlul de laureat primite în ţară și străinătate.

În acest context, se înscriu și concertele corale prezentate 
de Corala „Paul Constantinescu” cu ocazia  vizitelor ofi ciale 
întreprinse în municipiul Ploiești și judeţ în anii 1973, 1975, 
1980, 1995 etc, de către conducerea Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, sau cu ocazia manifestărilor oma-
giale dedicate sărbătoririi a 80 de ani de la nașterea reputatului 
compozitor, dirijor și profesor Ion Croitoru (1964), Ion Danie-
lescu (1965), Paul Constantinescu (1984) ș.a.

Din amplul program de activitate al Coralei „Paul Con-
stantinescu” nu au lipsit concertele vocal-simfonice organizate 
periodic împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii de 
Stat Ploiești, precum și participările la cele mai reprezentative 
festivaluri și manifestări corale internaţionale din țările euro-
pene.

Prima deplasare peste hotarele ţării a avut loc în luna 
august 1968, la Festivalul Coral Internaţional de la Veszprem 
din Ungaria, organizat sub genericul „Săptămâna Internaţională 

a Cântecului” de către Societatea Culturală „Europa Cantat” – 
cu sediul la Geneva – afi liată la UNESCO.

În anul următor 1969, Corala „Paul Constantinescu” a rea-
lizat un important schimb cultural cu remarcabilul cor băr-
bătesc „Caval” din Sofi a, colaborare reluată în anul 1977, cu 
ocazia Concursului Coral Internaţional – ediţia a X-a de la 
Varna (Bulgaria)

Ulterior, Corala „Paul Constantinescu” din Palatul Culturii 
a reprezentat muzica românească la vestitele concursuri corale 
internaţionale la care a obținut importante premii și titluri de 
laureat, printre care: Concursul Internaţional Tallin (Estonia), 
unde a obţinut Premiul III; Concursul Polifonic Internaţional 
„Guido D’Arezzo din Italia – ediţia a XXI-a, august 1973- pre-
miul IV;Festivalul „Cork” din Irlanda – ediţia a XXII-a (1975)- 
premiul II etc. 

Prezenţa constantă a Coralei „Paul Constantinescu” a Pala-
tului Culturii la numeroase și prestigioase festivaluri corale 
interjudeţene, naţionale și internaţionale, a fost de bun augur, 
pentru afi rmarea valorilor perene ale muzicii corale românești - 
în context naţional și internaţional.

Apreciind excepţionala sa activitate și performanţele incon-
testabile remarcate pe plan naţional și internaţional, în ziua 
de 29 decembrie 1968, cu ocazia sărbătoririi unui secol de la 
prima atestare documentară a activităţii corale în Municipiul 
Ploiești (1868-1968), conducerea statului român a decis să 
acorde acestui excelent ansamblu coral, Ordinul „Meritul Cul-
tural cl. I-a”.O seamă de distincţii – ordine și medalii au primit 
cei mai valoroși membri ai coralei,precum și  profesorul și diri-
jorul Gh.C.Ionescu.

La împlinirea a 40 de ani de la înfi inţarea acestui excepţi-
onal ansamblu coral, în luna decembrie 1995, în superba Sală 
a Coloanelor din Palatul Culturii, a avut loc un concert extra-
ordinar - dirijor prof. Corneliu Irimia, la care și-au dat con-
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cursul și un ansamblu coral din Botevgrad-Bulgaria , cu care 
Corala „Paul Constantinescu” a avut o rodnică colaborare, timp 
de câteva decenii.

Cu acest prilej, dirijorii Gh. C. Ionescu și Corneliu Irimia 
au fost distinși cu Diplome de Onoare ale Uniunii Compozi-
torilor și Muzicologilor din România, a Asociației Naționale 
Corale precum și cu Medalia Jubiliară a Consiliului Judeţean 
Prahova „Art Long Vita Brevis”.

Din nefericire, activitatea acestui ansamblu din elita mișcării  
corale românești, după anul 2000 a cunoscut un evident regres, 
cu toate eforturile conducerii Casei de cultură „I.L.Caragiale” 
și a unor dirijori pentru  a continua prodigioasa  activitate din 
perioada 1955-2000. Regret.

Prof. dr. Al. I. Bădulescu

Corala „Pro Musica Gheorghe  Dimancea”, 

Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Anul 1873 marchează o activitate intensă în domeniul cul-
tural-artistic, prin abordarea muzicii corale laice și religioase și 
ia fi ință primul cor din Târgoviște legat și de înfi inţarea Gim-
naziului „Ienăchiţă Văcărescu”. 

Printre dirijori amintim: 
- Între anii 1892 – 1943 sub bagheta maestrului Gh. Rusu 

își desfășoară activitatea formația corală „Reuniunea muzicală a 
cântării”. În 1919 se adoptă denumirea „Cântarea României”, 
nume purtat până în anul 1990;

- 1945 – 1980 profesor Valeriu Dumitrescu.
Din anul 1919 si pana in anul 1990 corala apartinatoare Sin-

dicatului Invatamant Targoviste, s-a numit “Cantarea Romaniei”.
Corala are o activitate intensa, repetitiile avand loc odata 

pe saptamana, iar in perioada premergatoare spectacolelor sau 
participarii la concursuri si festivaluri nationale si international, 
repetitiile au loc de 2-3 ori pe saptamana, uneori si in fi ecare zi.

Am participat la toate editiile Festivalului national “Can-
tarea Romaniei”, Corala fi ind laureat al festivalului, obtinand 
premiul al III-lea la prima editie, premiul al II-lea la editia a 
doua si premiul I la cea de-a treia editie.

Am participat la numeroase festivaluri interjudetene, obti-
nand premii la fi ecare participare: locul I la concursul interjude-
tean “Ciprian Porumbescu” Suceava 1983, Diploma de onoare 
la festivalul coral interjudetean “ D.G. Kiriac” Pitesti, editia a 
X-a jubiliara etc.

 Am sustinut concerte la Bucuresti: 1983 sala Dalles, sala 
de spectacole a Conservatorului “Ciprian Porumbescu”, Casa 
Armatei sala “Ciocarlia”, am inregistrat pe banda magnetica si 
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pe pelicula in Studioul Radioteleviziunii Romane. Au fost difu-
zate trei piese corale in data de 26.X.1984, iar in seara zilelor 
de 04 Decembrie 1984 si 03 Ianuarie 1985 pe programul I al 
TVR au fost difuzate aspecte sonore cu imagini din inregistra-
rile recente ale coralei.

Toate aceste impliniri ale Coralei “Cantarea Romaniei” 
au fost posibile datorita unei mari dorinti de afi rmare si unei 
colaborari fructuase cu mari personalitati artistice de exceptie: 
solisti lirici Emilia Petrescu, Eleonora Enachescu, Constanta 
Campeanu, Elvira Carje, David Ohanesian, Pompei Haras-
teanu, Lucian Marinescu, Emil Iurascu si altii.

O serie de compozitori au scris piese corale pentru Corala 
“Cantarea Romaniei”, au participat la o serie de repetitii si au 
dirijat Corala la piesele proprii. 

Dintre compozitori amintim pe: D.D. Botez, Radu Palady, 
Doru Popovici, Constantin Romascanu, Felicia Donceanu.

Pe plan local am participat la toate actiunile culturale la 
care am fost solicitati. Am sustinut concerte de muzica laica, 
religioasa si de colinde la Mitropolia Targoviste, la sala de fes-
tivitati a Arhiepiscopiei Targoviste, la diferite biserici, in sala de 
spectacole a Teatrului municipal, Casa de Cultura a Sindicate-
lor, Consiliul Judetean, Primaria Municipiului Targoviste si alte 
diferite localitati. 

Impreuna cu Corala “Cantarea Romaniei” am sustinut con-
certe in Bulgaria, U.R.S.S., Cehoslovacia, R.D.G.

In anul 1990 corul se restructureaza schimbandu-si toto-
data si denumirea in “Pro Musica”.

Cu un repertoriu schimbat, in anul 1991 efectuam un 
schimb cultural cu formatia artistica din localitatea Covurlui, 
Republica Moldova.

Anul 1992 aduce pentru corala “Pro Musica” primul turneu 
in occident, in Italia cu sustinerea concertelor in regiunea Por-
denone.

17 Iunie – 15 Iulie 1993 mergem in primul turneu artis-
tic, in Franta, la invitatia Coralei “Plaisir de Chanter” in depar-
tamentul Sarthe-Loire cu sase concerte de muzica preclasica, 
clasica si moderna din repertoriul international cu piese sem-
nate de G. Verdi, G. Gerschwin, J. Strauss, dar si cu prelucrari 
corale din muzica romaneasca, in localitatile: Le Lude, Roudin, 
Ivre L’Eveque, Saint-Maixent, Le Mans, Arnge.

O mentiune cu totul speciala se impune a fi  facuta si anume 
ca “Pro Musica”, la toate concertele din regiunea Sarthe, a fost 
insotita permanent de 10 coruri, 4 solisti si Orchestra simfo-
nica a municipiului Le Mans, condusa de dirijorul Bernard 
Boushard, care, in fi nalul tuturor spectacolelor se canta compo-
zitia “Roumanie” pentru cor si orchestra, cu solisti vocali, piesa 
compusa de compozitorul francez Cloude La Louze, inspirit de 
revolutia romana din Decembrie 1989 si dedicate coralei noas-
tre. In continuarea turneului am sustinut un concerte: la cele-
bra Catedrala din Chartres, cu muzica ortodoxa si catolica, la 
Consiliul Europei de la Strasburg, la Catredala “Notre Damme” 
din Strasburg concert de muzica religioasa. Ultimul concert din 
acest turneu l-am sustinut la catedrala din Salzburg – Austria.

1993, 16 – 31 August, din nou in Italia, la invitatia asoci-
atiei Coralei “Polifonica” din Montereale Vacellina (Pondeone) 
cu patru concerte in zona Venetia.

1994, 11 – 15 Mai Targoviste, 120 de ani de la infi inta-
rea corului, cu participarea formatiei corale “Claye Vocale” din 
Claye Souilly – Franta, la pupitru avand pe Marie Hellene 
Caspar, alaturi de formatia aniversara “ Pro Musica”, solisti 
David Ohanesian, Monica Teodorescu, Ion Vatasescu, Diana 
Istrate – Republica Moldova, si formatiile corale “ Buchet” 
Targoviste dirijor Pacienta Poschina, Corul Casei de Cultura a 
Sindicatelor Targoviste dirijor  Constantin Soare.

1994, luna Iunie “Pro Musica” participa la prima editie 
a festivalului coral “Timotei Popovici” – Sibiu unde obtinem 
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Premiul I si Marele Trofeu.
1995, Corala “Pro Musica” efectueaza un turneu in Franta 

la invitatia formatiei corale “Claye Vocale”. Sustine concerte 
la biserica ortodoxa romana din Paris, la Disneyland si in alte 
localitati din jurul oraselor Paris, Le Mans si Bordeaux.

Urmare succesului artistic, in anul 1996 “Pro Musica” este 
invitata sa sustina concerte la Paris de “Ziua Muzicii” si in alte 
localitati din zona pariziana, precum si in orase din Norman-
dia: Rouen, Dieppe.

Tot in acest an la Bucuresti locatia “Sofi tel” in prezenta ata-
satilor culturali ai ambasadelor europene in Romania, are loc un 
concert dat de “Pro Musica” in organizarea “Muzeului Satului”.

1997 - la invitatia a doua personalitati a muzicii corale din 
Franta – Marie Hellene Caspar si Marie Agnes Desserre – se 
desfasoara un turneu in Franta, la Vaires, langa Paris, Coupvray, 
La Rochelle, Toulliuse, apoi Spania – Gerona, Coasta Brava si 
Italia – Genova, Milano, Verona, Venetia.

In ajunul sarbatorilor de Craciun si Anul Nou au loc la 
Targoviste si Pitesti spectacole de colinde si muzica religioasa, 
avand ca prezentator pe inegalabila Natasa Rabb, cu partici-
parea Coralei “Pro Musica”, Corina Chiriac, Paula Seling si 
Dorin Teodorescu.

1998 – turneu in Franta – concerte in localitatile: Reims, 
Nogent, Paris (concert in Auditoriul Bazilicii “ Sacre Coeur”), 
Rosny Sous Bois, Cognac. Traversand Andora, am ajuns in 
Spania, cu spectacole la Costa Brava si Barcelona.

1999 – 16 Decembrie – concert extraordinar prilejuit de 
aniversarea a 125 de ani de la infi intarea Coralei “Pro Musica”, 
organizat in premiera la Mitropolia Targoviste, avand binecu-
vantarea Arhiepiscopului Vasile Targovisteanu. La aniversare, 
Consiliul Local Municipal Targoviste, prin persoana primarului 
Teodor Bite, a inmanat formatiei sarbatorite “Diploma de exce-
lenta” pentru activitate indelungata. Aceeasi dinstinctie a fost 

acordata si din partea Inspectoratului Judetean pentru Cultura.
Anii 2000, 2001, 2002 – concerte pe plan local prilejuite de 

diferite evenimente si cu prilejul sarbatorilor.
2003 – debuteaza in viata Coralei cu repetitii de includere 

in repertoriu a unor piese musicale noi, modern, care vor imbo-
gatii in viitor programele artistice.

Personal anul 2003 coincide cu participarea mea la repe-
titiile formatiei corale “Prietenii Muzicii” a Casei de Cul-
tura “Dumitru Stanciu” din orasul Gaesti, judetul Dambovita, 
la solicitarea expresa a dirijorului Gh. Dimancea, dirijor si la 
aceasta corala.

In perioada 2003 – 2008, Corala “Pro Musica” isi continua 
activitatea desfasurand repetitii saptamanale la Colegiul Eco-
nomic “Ion Ghica” din Targoviste, sustinand concerte la dife-
rite evenimente din viata localitatii si cu prilejul sarbatorilor de 
iarna si pascale.

2008 – Septembrie - prilejuieste participarea mea alaturi de 
corala “Prietenii Muzicii” la festivalul International de Muzica 
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Sacra de la Barselona, unde am obtinut locul II din 21 de coruri 
participante.

2009 – 13 August este ziua in care pentru Corala “Pro 
Musica” si Corala “Prietenii Muzicii” timpul s-a oprit prin 
moartea neasteptata a celui care le-a condus la atatea succese 
interne si international, timp de aproape trei decenii, DIRIJOR 
cu reala vocative, profesor Gheorghe Dimancea.

Indurerati, dar respectand ultima dorinta a celui ce a fost 
prietenul, colegul, fratele nostru mai mare, omul, Gheorghe 
Dimancea, dirijorul cu care am pregatit pana in luna Iunie 
2009, repertoriul in vederea participarii cu “Pro Musica” (corala 
de sufl et a maestrului), la festivalul – concurs “Europa si can-
tecele sale”, ne-am deplasat la Barcelona – locul de desfasurare 
al festivalului-concurs, in perioada 19-30 Septembrie 2009. Sub 
bagheta noului dirijor, colegul nostru de la partida de bas – 
prof. univ. dr. Nicolae Florin Badea, am obtinut Premiul II, ca o 
recunoastere a valorii interpretative a coralei, care si in conditiile 

deosebite in care a concurat, a 
obtinut un premiu.

2009 – este anul in care 
am inceput cursurile Scolii 
Populare de Arte si Meserii 
“Octav Enigarescu” din Tar-
goviste, specializarea canto 
popular.

2010 – La propunerea 
membrilor fondatori Corala 
“Pro Musica” isi va schimba 
denumirea in Corala “Pro 
Musica – Gheorghe Diman-
cea”  Targoviste. 

Sub aceasta noua denu-
mire, in luna Septembrie par-
ticipam la Festivalul International de Muzica Corala “D.G. 
Kiriac”, Editia XXVIII-a, alaturi de coruri prestigioase: Corul 
de camera “Divina Armonie”- Bucuresti, dirijor Marius Firea, 
Corul Facultatii de Muzica din Tg. Mures, dirijor Valentin 
Miereanu, Corul “Preludiu” – Bucutesti, dirijor Voicu Ena-
chescu. Concertul sustinut a avut un real success primind din 
partea organizatorilor o Diploma.

Pentru fomatia corala “Prietenii Muzicii” a Casei de Cul-
tura Gaesti, anul 2010 debuteaza cu preluarea baghetei dirijo-
rale de catre prof. Heliana Munteanu.

Acomodarea cu noul stil dirijoral este greoaie si de mai 
lunga durata. Repetitiile se desfasoara saptamanal, se incearca 
si imbogatirea repertoriului cu noi piese musicale. Participam la 
evenimentele la care suntem solicitati de catre edilii comunitatii.

2011- in perioada 29 – 31 Iulie “Pro Musica – Gheorghe 
Dimancea” participa la “Toscana Music Festival” – Comune 
di Montecatini Terme in organizarea MRF MusikReisen
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Faszination. Sustinem mai multe concerte, apreciate de cei pre-
zenti cat si de masmedia locala care a refl ectat pe larg desfa-
surarea festivalului. Corala este recompensata cu DIPLOMA 
“Choral Arts”.

2012 – este in principal un an de acumulari pentru ambele 
corale, repetitii saptamanale, concerte pe plan local.

2013 – Evenimentul principal pentru Corala “Prietenii 
Muzicii” il constituie numirea prof. univ. dr. Nicolae Florin 
Badea ca dirijor. Primaria Orasului Gaesti ofera Coralei 
“Diploma de Excelenta pentru contributia de exceptie care a 
condus la dezvoltarea si afi rmarea orasului Gaesti”. In peri-
oada 18 – 19 Octombrie Corala “Prietenii Muzicii” participa la 
Music Festival – Lago di Garda – Italia unde sustine un con-
cert la Palazzo di Congressi din Limone sul Garda si in Piata 
centrala a localitatii.

2013 – Corala “Pro Musica – Gheorghe Dimancea” parti-
cipa la Festivalul International de Muzica Corala de la Cracovia 
– Polonia unde sustine o serie de concerte in diferite locatii in 
perioada 04-06 Octombrie. Concertele sustinute au fost apreci-
ate elogios de directorul festivalului MD Peter Laskowski.

2014 – Prilejuieste Coralei “Pro Musica – Gheorghe 
Dimancea” revederea cu inegalabilul Paris, invitata fi ind de a 
participa la Festivalul Muzicii in perioada 21-23 August. In 
compania unor prestigioase formatii corale din mai multe tari, 
am sustinut concerte apreciate in mod deosebit de cei prezenti 
cat si de conducatorii foematiilor participante la festival.

In data de 03 Octombrie -2014, Corala este invitata sa par-
ticiple la un concert caritabil cu ocazia “Zilei Educatiei” concert 
organizat in amfi teatrul Liceului de arte “ Balasa Doamna” din 
Targoviste sub patronajul tenorului Florin Georgescu. Concer-
tul sustinut in fata unei sali arhipline s-a bucurat de un real 
succes.

2014-09 Noiembrie - impreuna cu Corala “Prietenii Muzi-

cii”, am participat la Festivalul Muzicii sustinand un concert in 
sala de concerte a Conservatorului de Muzica din Viena.

2015 – Impreuna cu ambele corale, dirijate de prof. univ. dr. 
Nicolae Florin Badea, pregatim noi piese si punem la punct un 
repertoriu in vederea participarii la noi concursuri, festivaluri, 
pe plan local, national si international, ducand mai departe prin 
muzica corla, prestigiul celor doua corale “Pro Musica Gheor-
ghe Dimancea” si “Prietenii Muzicii”. 

2015 – 30 Septembrie – 2 Octombrie – impreuna cu 
Corala “Prietenii Muzicii” sustinem la Cracovia in Polonia, 
concerte in diferite lacatii printre care concertul de gala in sala 
“Muzeum Manggha” ca participanta la festivalul international 
de muzica. Aplauzele primate de la cei prezenti, ne-a bucurat 
nespus avand satisfactia ca eforturile depuse pe parcursul unui 
an, au fost rasplatite pe deplin.

2015 – 09 Octombrie-  impreuna cu Corala “Promusica 
Gheorghe Dimancea” sustinem un concert in amfi teatrul Lice-
ului “Balasa Doamna” din Targoviste. Concertul este apreciat 
de cei prezenti.

2015 – 16-18 Octombrie- impreuna cu Corala “Promusica 
Gheorghe Dimancea” am participat la Lago di Garda Muzic 
Festival in Italia. Concertul sustinut in seara zilei de 16 Octom-
brie in Palazzo dei Congressi in Limone sul Garda, a fost apre-
ciat de spectatorii si de specialistii prezenti in sala.

In present impreuna cu ambele corale, pregatim concertele 
de colinde cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Din Ianuarie 2016 vom incepe pregatirea repertoriului pen-
tru participarea  la noi concursuri, festivaluri, concerte, ducand 
mai departe pasiunea pentru muzica, in special pentru muzica 
corala, ce ma anima de peste 32 de ani.

Danut Sandu
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Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi 

(SIMN) – Ediţia 2016

Miercuri, 25 mai 2016, la Sala Radio a vut loc primul eve-
niment special din „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi”, 
ediţia a XXVI-a. Orchestra de Cameră Radio, sub bagheta 
dirijorului Cristian Oroșanu – dirijor șef permanent al Filar-
monicii din Brașov, fondatorul și dirijorul orchestrei Kamerata 
Kronstadt – a interpretat patru lucrări semnate de compozitori 
români: Dan Buciu – „Cristiane” pentru orchestră, Liviu Dăn-
ceanu – „SymConcertPhony”, pentru trompetă și orchestră, Livia 
Teodorescu-Ciocănea – „Mysterium tremendum” pentru mezzo-
soprană și orchestră de cameră și Ulpiu Vlad – „Sonorităţi și 
anemone III”  – concert pentru vioară, violoncel și orchestră 
de coarde – toate în primă audiţie absolută.

Trei dintre formaţiile muzicale Radio România – Orches-
tra Naţională Radio, Orchestra de Cameră Radio și Corul Aca-
demic Radio participă și în acest an la Ediţia din acest an a 
„Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi” (SIMN) se deru-
lează sub titlul „Limits… and Beyond!” (Limite… și dincolo de 
ele!).   Organizată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, SIMN este cel mai important festival din ţară 
dedicat creaţiilor recente și ocupă deja un loc semnifi cativ în 
viaţa muzicală internaţională. Director artistic al festivalului 
este compozitorul Dan Dediu.

„După douăzeci și cinci de ediţii ale festivalului , Săptă-
mâna Internaţională a Muzicii Noi, timp în care s-au succe-
dat diferite opinii și mentalităţi de structurare ale programului 
artistic, cedând fi e unor impulsuri reformatoare, fi e unora con-
servatoare, aducând în prim-plan atât experimentalismul, 
cât și recuperarea tradiţiei muzicii contemporane, iată că este 

momentul realizării unei sinteze care să cuprindă, pe de o parte, 
cele mai importante și de succes tendinţe ale concepţiilor de   
până acum, iar pe de altă parte – nevoia asumării unei iniţiative 
inovatoare în plan internaţional.” – afi rmă organizatorii despre 
ediţia 2016 a evenimentului.

Cel de-al doilea concert programat este programat 
astăzi,vineri,    27 mai 2016, ora 19.00, la Sala Radio în cadrul 
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„Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi” și   este   prezentat 
de Orchestra Naţională Radio și de Corul Academic Radio 
(pregătit de Ciprian Ţuţu), sub conducerea muzicală a lui Ghe-
orghe Costin, dirijor al Filarmonicii „Banatul” – Timișioara. 
Alături de două partituri semnate de doi apreciaţi compozitori 
români – Anatol Vieru (Simfonia a 5-a pentru cor și orchestră pe 
versuri de Eminescu) și Adrian Iorgulescu (Ipostaze Ipentru pian 
și orchestră) – veţi asculta în primă audiţie românească creaţia 
Doinei Rotaru: Fragile II pentru clarinet și orchestră.

Ediţia 2016 a evenimentului îi aduce în prim plan pe 
compozitorii români Anatol Vieru și Pascal Bentoiu, prin 
recuperarea unor capodopere ce se cuvin redimensionate și 
reinterpretate, așa cum afi rmă organizatorii evenimentului.

Un festival este emanaţia unei concepţii despre viaţă. 
SIMN este deja purtătoarea unui mesaj atitudinal și a câtorva 
idei centrale în contextul cultural actual. Semnifi caţia festivalu-
lui este dată de o demarcaţie clară faţă de zona entertainment 
și de piaţa acesteia.

Pe urmele lui Enescu...

La sfârșitul lunii august 2015, cu două zile înainte de 
începerea celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 
George Enescu, mă afl am la Cumpătul – Sinaia, la întâlnirea 
tradiţională „de sufl et”, cu colegii mei de Conservator. Și pen-
tru că eram cazaţi la Cumpătul, nu am rezistat tentaţiei de a 
vizita Vila Luminiș care pare încă să păstreze în zidurile sale 
zgomotele pașilor, vorba molcomă a lui Enescu, sunetele vio-
rii și pianului – instrumente dragi ale marelui muzician. Deși 
am vizitat-o de nenumărate ori, participând la mai multe edi-
ţii ale Simpozionului Naţional Coral, susţinute chiar în incinta 
vilei, am pășit și de această dată în acest „sanctuar”, cu aceeași 
emoţie. 

Vila Luminiș este emblematică pentru Enescu: un exemplu 
de modestie și rafi nament ca și viaţa ilustrului muzician. 

Pentru Enescu, Sinaia a însemnat un loc cu totul special, 
legat de numele Reginei Elisabeta – regina poetă (cunoscută 
sub pseudonimul Carmen Sylva) care a fost o adevărată pro-
tectoare a artelor. În saloanele Peleșului, erau frecvent prezenţi 
Vasile Alecsandri, George Enescu și pictorul Nicolae Grigo-
rescu. Pe Alecsandri, Regina îl considera cel mai important 
cu legător de poezie popu lară și prototipul poetului naţional. 
În scrisoarea din februarie 1900, adresată lui Enescu, Regina 
afi rma: „Grigo rescu a expus niște tablouri minunate. I-am spus 
că trei ro mâni au înţeles această mi nunată ţară: el, Alec sandri... 
și al treilea e încă foarte tânăr și se numește George Enescu”.

În anul 1910, Regina îi oferă lui Enescu un portret de-al 
său, având o dedicaţie cu litere de aur, în limba germană: 
„Doresc co pilului meu sufl etesc, George Enescu, ca un artist pe 
măsură, să îl cânte peste o sută de ani, cu aceeași evlavie cu care 
l-a cântat el astăzi, pe Beethoven!” 
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În castelul Peleș, Regina a dispus să fi e amenajate camere 
pentru cei trei artiști de seamă: Alecsandri, Grigorescu și 
Enescu. Din păcate, acestea nu sunt la dispoziţia vizitatorilor.

În formarea sa ca muzician, Enescu a fost suţinut material 
de către Regina Elisabeta care i-a oferit un dar deosebit de pre-
ţios: o vioară construită de celebrul lutier italian - Amati. 

În castelul Peleș, tânărul muzician a găsit atmosfera ide-
ală pentru a compune, susţinând recitaluri în salonul de muzică, 
decorat cu mobilierul primit de familia regală, de la maharaja-
hul de Kapurtala. 

În această ambianţă specială, a terminat partea a doua a 
Simfoniei în Mi bemol major, opus 14 și a compus prima parte a 
Cvartetului cu pian în Re major, opus 16.

Enescu era tratat ca un membru de familie, participând la 
mesele de prânz și de seară împreună cu Regina si Regele, pre-
cum și cu persoane din suita familiei regale.

Enescu avea să evoce cu nostalgie, popasurile sale de la 
Sinaia, în amintirile sale: „Pentru mine, Car-

men Sylva este o reîncarnare a 
Sfi ntei Elisabeta. …Astfel a 

fost și Regina Elisabeta a 
României, care dăruia tot 
ce avea, despuindu-se de 
toate bunurile și săvâr-
șind toate mărinimiile. 
Și eu am benefi ciat de 
această dărnicie și bună-
tate. Printre altele, mi-a 

dăruit partitura autografă 
a mai multor compoziţii 

pentru orgă ale lui Jacob Fro-
hberger, din epoca lui Johann 

Sebastian Bach. De ase-

menea, colecţia în șaizeci de volume a operei lui Johann Sebas-
tian Bach, ce apărea treptat în vremea Carmen Sylvei și la care 
Ea se abonase. Păstrez aceste lucrări în casa mea de la Doro-
hoi. De asemenea, scriitoarea mi-a dedicat cartea Ei : Soare 
și Evanghelu, adresând-o copilului sufl etesc al Ei, adică mie, cel 
prea nevrednic. ... 

Regina m-a adoptat sufl eteşte, când s-a înapoiat din 
Germania, în 1898, după o îndelungă absenţă. … Când 
m-am înapoiat în ţară … mi s-au deschis porţile Palatului. 
Era în 1898. Regele Carol I binevoia să se intereseze de 
mine, ca de un om care munceşte temeinic, iar Carmen 
SyIva de producţia mea, în numele căreia m-a adoptat 
sufl eteşte…

Castelul Peleș -  Sala veche de muzicăRegina Elisabeta - Carmen Sylva
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În fi ecare vară eram invitat la Castelul Peleş. Făceam 
muzică dimineţile de la 11 la 1, iar după-mesele de la 5 
la 7. Pianistă şi organistă, Regina Elisabeta cânta împre-
ună cu violoncelistul D. Dinicu, cu fratele acestuia violo-
nistul G. Dinicu, cu violistul Loebel, cu Dall’Orso, violonist 
şi cântareţ, şi cu mine.

Cântam mai ales quartete şi în genere muzică de 
ansamblu.… Uneori, în timp ce noi cântam, ea scria, 
citindu-ne apoi poeziile, poveştile şi cugetările. Muzica o 
inspira. Multe din poemele Ei le-am pus pe muzică. Une-
ori şi picta în salonul de muzică, dar de obicei lucra în 
atelier faimoasele-i Evanghelii, împodobite cu atâta devo-
ţiune şi migală. M-a pictat şi pe mine, sub chipul unui 
înger, într-una din Evanghelii. Capetele le lua după cei 
din jurul Ei”.

La Peleș, George Enescu a desfășurat o activitate concer-
tistică remarcabilă, colaborând cu pianistul Léon Moreau și cu 

orchestra Ministerului Instrucţiunii Publice dirijată de Dimi-
trie Dinicu, interpretând Concertul în sol minor de Max Bruch.

Legătura strânsă cu Casa Regală a României a început cu 
anul 1898, după succesul de la Paris al Poemei Române, opus 
nr.1, care se încheia maiestuos cu Imnul Regal. 

În anul 1906, la Peleș a fost amenajată la etajul I, o sală de 
concerte dotată cu un clavecin, un pian de concert Blüthner și 
o orgă Rieger, cu două manuale. 

După anul 1907, avea s-o cunoască la Peleș pe prinţesa 
Maruca Cantacuzino, o apropiată a Reginei Maria, care va 
deveni iubirea vieţii sale – pe care avea s-o numească la Prin-
cesse aimée.

Fascinat de frumuseţea peisajului, Enescu s-a hotărât să-și 
construiască la Sinaia, propria sa locuinţă. Realizarea primului 
turneu din America (în care s-a deplasat cu vaporul, având o 
mare frică de avion) îi va asigura partea materială necesară con-
strucţiei ce va fi  cunoscută cu numele de Vila Luminiș, situată la 
poalele munţilor Bucegi. A realizat singur planurile, fi ind cunos-
cut talentul său de desenator. Cu ajutorul arhitectului Radu 
Dudescu, construcţia avea să fi e realizată între anii 1923-1926.

Salonul vilei era locul de inspiraţie în care Enescu avea să 
compună, la pianul său – Ilbach: Concertul pentru pian, vioara, 
violă și violoncel nr. 1 în Re Major, opus 16, muzică pe versurile 
Reginei Elisabeta, Poema Română, dar și o mare parte a operei 
Oedip. Același salon era locul audiţiilor în cerc restrâns, pentru 
familie și prieteni. 

La etaj, se afl ă o mică încăpere de studiu, unde-și susţi-
nea orele de vioară cu elevul său cel mai iubit: Yehudi Menu-
hin. Dormitorul lui Enescu, de dimensiuni mici, are ceva din 
modestia și austeritatea unei chilii de mânăstire, având un pat 
îngust, un șifonier mic, o laiţă și un jilţ, fi ind decorată cu două 
covoare (pe perete un covor moldovensec, iar pe pat – un covor 
oltenesc). 
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 Vila în ansamblu este mobilată cu rafi nament și sobrietate, 
îmbinând stilurile românesc, oriental și Biedermayer. 

La Luminiș, Enescu primea mulţi musafi ri, intelectuali de 
marcă și muzicieni. Dimineaţa, obișnuia să facă plimbări prin 
împrejurimile pline de pitoresc. La ora 1, se întorcea la vilă, 
dedicându-se compoziţiei sau studiului la vioară, până la orele 
16. După servirea ceaiului, urmau audiţii care se prelungeau 
până noaptea, târziu.

În Vila Luminiș, avea să se lege una dintre cele mai fru-
moase prietenii dintre profesor și discipol: George Enescu și 
Yehudi Menuhin, cel care avea să devină unul dintre cei mai 
renumiţi muzicieni ai sec XX, cu o carieră de o longevitate 
remarcabilă - de 70 de ani, ca violonist, dirijor, profesor. 

La vârsta de 7 ani, Yehudi a încântat publicul, interpre-
tând concertul nr. 1 de Felix Mendelssohn – Bartholdy. În 
anul 1924, micul interpret avea să fi e fermecat de măiestria lui 
Enescu, ascultându-l în concertul de la San Francisco (în cea 
de-a doua serie de concerte în America): ”Voiam să alerg în 
culise și să stau în apropierea lui. Mi se părea că ar fi  fost sufi -
cient, pentru ca fericirea mea din seara aceea să fi e deplină, dar 
știam că părinţii nu-mi vor permite o asemenea îndrăzneală și 
nu am spus nimic. Nu l-am uitat însă niciodată pe Enescu”.

Vila Luminiș

George Enescu și Zehudi Menuhin, la Vila Luminiș
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În anul 1926, Menuhin se va întâlni cu Enescu la Paris, 
părinţii insistând ca Enescu să devină profesorul fi ului lor. 
Prima reacţie a lui Enescu a fost aceea de a refuza, dar impresi-
onat de talentul copilului, va invita familia Menuhin la Sinaia, 
la Vila Luminiș, pentru a-l îndruma pe micul Yehudi în tainele 
viorii.

 Enescu declara: „La zece ani cânta Poemul lui Chausson ca 
și când ar fi  avut treizeci, și nu numai ca un tehnician remarca-
bil, dar ca poet cu o pasiune care-l împingea până aproape de 
transă”.

Pentru Yehudi, Enescu a avea să devină profesorul, mento-
rul și prietenul care „i-a ghidat întreaga sa existenţă” și de care 
nu s-a despărţit decât în momentul în care Enescu a trecut la 
cele veșnice.    

În anul 1927, Enescu îi va recomanda lui Menuhin să-și 
continue studiile cu Alfred Busch, pentru a-și putea însuși teh-
nica și stilul interpretativ al școlii violonistice germane. 

În anul 1931, cei doi muzicieni se vor reîntâlni, Yehudi 
Menuhin fi ind în permanenţă copleșit de personalitatea muzi-
cianului care i-a infl uenţat cariera: „Am contractat o imensă 
datorie de recunoștinţă faţă de omul de caracter și marele muzi-
cian care e George Enescu și care mi-a transmis concepţia sa și 
sentimentul său faţă de artă, sentiment profund și rebel faţă de 
orice compromis”. 

Rămân memorabile colaborăririle cu Yehudi Menuhin în 
recitaluri și concerte, cu Enescu în calitate de pianist sau diri-
jor, sau magistrala înregistrare într-un duo violonistic celebru, a 
Dublului Concert de Bach, din anul 1933. 

La maturitate, Yehudi Menuhin descria importanţa lui 
Enescu în formarea sa ca muzician: 

“Enescu va fi  una dintre marile descoperiri ale secolu-
lui al XXI-lea. Enescu a fost cel care mi-a aprins imaginaţia, 
deschizându-mi o perspectivă în tumultul şi măreţia lui 

Bach.  Enescu va rămâne pentru mine absolutul prin care eu îi 
judec pe alţii”.

 Destinul avea să-l îndepărteze, în mod nemilos de ţară și 
de locurile pe care le-a iubit atât ce mult. 

 În anul 1947, Enescu a donat vila Luminiș statului român, 
spre folosul artiștilor. În anul 1995, a devenit Casa Memorială 
George Enescu, din anul 2007, funcţionând ca secţie a Muzeului 
Naţional George Enescu.

 Sculptorul moldovean Ion Irimescu, un mare admirator al 
lui Enescu, avea să realizeze bustul în marmură care se afl ă la 
intrarea în vilă. 

 Prima ediţie a Festivalului Enescu a avut loc în anul 1958, 
rămânând emblematică interpretarea Dublului Concert pentru 
vioară de Bach, de către doi dintre cei mai mari violoniști ai 
lumii: David Oistrach și Yehudi Menuhin. 

 Ajuns în 2015, la cea de-a XXII-a ediţie, Festivalul Enescu, 
desfășurat în anul în care s-au împlinit 134 de ani de nașterea 
lui Enescu și 60 de ani de la moartea sa, avea să cuprindă 70 de 
concerte pe parcursul a 22 de zile, prin participarea a celor mai 
bune 7 orchestre ale lumii (din top 20), a peste 2500 de artiști 
străini și a 500 de români: Orchestra Filarmonicii din Berlin, 
London Symphony Orchestra, Sankt Petersburg Philharmo-
nic Orchestra, celebrii violoniști: Anne Sophie Mutter, Janine 
Jansen și David Garrett, dirijorul israelian Zubin Mehta, diri-
jorul de origine română Ion Marin, pianiștii: Murray Perahia, 
Maria João Pires. De asemenea, în cadrul festivalului au fost 
prezenţi și câștigători ai concursului George Enescu: Alexandru 
Tomescu, Valery Sokolov, Ștefan Tarara, Vlad Stănculeasa, ală-
turi de Agnes Baltsa și pianista Elisabeta Leonskaja.

 A fost o adevărată bucurie și pentru toţi iubitorii de muzică 
ce nu au putut fi  prezenţi în sălile de concert, prin transmiterea 
online live tvr, a majorităţii concertelor. 

 Numele lui George Enescu este legat de înfi inţarea 
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Societăţii Compozitorilor Români, în 2 noiembrie 2015, împlinin-
du-se 95 de ani de la constituirea acestei organism profesio-
nal al cărui prim Președinte a fost celebrul muzician, alături de 
muzicieni de marcă: Ion Nonna Ottescu, Alfred Alessandrescu, 
Constantin Brăiloiu, Mihail Andricu, Dumitru – Georgescu 
Kiriac, Mihail Jora, Filip Lazăr, Dumitrie Cuclin, Constantin 
Nottara, Mihail Andricu, Th eodor Rogalski, Gheorghe Dima, 
Ion Vidu. 

Enescu a ridicat muzica românească la rang de universa-
litate. George Enescu trăiește prin muzica sa. Nu întâmplător, 
celebrul violoncelist Pablo Casals avea să-l numească pe Enescu 
– „cel mai mare fenomen artistic, de la Mozart încoace”. 

Prof. univ. dr. Mariana Popescu

Note

Emanoil Ciomac, Enescu, Editura Muzicală, 1968
Silvia Irina Zimmerman, O regină poetă de neuitat – Carmen Sylva, lite-

ratura în serviciul coroanei, 2013
htpps-sylvaregina.wordpress.com/2015/05/02/
Mircea Dumitriu, Un castel pentru eternitate, România Liberă, 18 sep-

tembrie 2008
jurnalul.ro/calendar/yehudi-menuhin-aproape-roman-638909.html 
adevarul.ro/...enescu/...enescu...yehudi-menuhin-1.../index.html 
www.fundatiaenescu.ro

Prezenţe româneşti peste hotare
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Corul bărbătesc „Cantus Domini”

În perioada 30.07 – 06.08.2015, corul bărbătesc Can-
tus Domini, afi liat Asociaţiei Studenţilor Teologi Ortodocși 
(A.S.T.O.), a participat la ediția a XI-a a Concursului Inter-
național Coral, organizat în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a 
Festivalului de Muzică Corală Th e Singing World, desfășurat în 
orașul Sankt Petersburg, Federația Rusă. 

Această participare a fost posibilă:
 - cu sprijinul fi nanciar al Institutului Cultural Român, prin 

implicarea directă a Secretarului General- părintele Dragoș 
NIŢĂ 

 -cu sprijinul fi nanciar al Universității București, prin 
implicarea doamnei Maria VOINEA, prorector al Universităţii 

București și a doamnei Valentina SPÂNU, manager a Facultăţii 
de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. 

Corul a fost condus de către Arhid. prof. Răzvan-Con-
stantin Ștefan, în calitate de dirijor, iar din delegația însoţitoare 
au mai făcut parte: Pr. Lect. Dr. Aurel Mihai, Vicar adminis-
trativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și studentul Alin Stoica, 
președintele Asociaţiei Studenţilor Teologi Ortodocși.

Prima zi (31.07.2015) 
A fost rezervată înregistrării tuturor celor 40 de coruri par-

ticipante la sediul Comitetului Organizatoric afl at în incinta 
bisericii Suedeze din strada Malaya Konyushennaya nr. 1 și 
ceremoniei inaugurale. 

Ceremonia inaugurală, organizată în Catedrala Sfi nții Petru 
și Pavel- bulevardul Nevsky nr. 22/24, s-a desfășurat în prezența 
ofi cialităților locale, precum și a reprezentanţilor diplomatici ai 
mai multor țări (participante la concurs), printre care s-a afl at și 
Consulul General al României la Sankt Petersburg, domnul Ghe-
orghe Nicolae Pahonea. Domnia Sa a adresat un cuvânt de bun 
venit si de apreciere delegației române, subliniind importanța 
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misiunii pe care corul Cantus Domini o desfășoară în afara 
granițelor țării, promovând cultura, valorile și tradiţiile popo-
rului român.

A doua zi (01.08.2015)
 La iniţiativa organizatorilor, a fost realizat un tur de zi al 

metropolei de pe râul Neva, urmat, după-amiaza, de repetiții 
și de susţinerea de către corul CANTUS DOMINI, alături 
de alte 5 coruri, a unui concert în sala de festivități a Lavrei 
Alexander Nevsky. Concertul a fost alcătuit din lucrări corale 
religioase românești și universale (Tatăl nostru de Ioan D. CHI-
RESCU, Axion de Dragoș ALEXANDRESCU; Cerurile spun 
de DAVÎDOV; Priidite poklonymsia de Serghej RACHMAN-
NINOV; Th ere is a quiet place de Ralph CARLMICHAEL), dar 
și din creaţii corale de factură populară (Sârba de C-tin BRĂ-
ILOIU; Doina și hora cu strigături de Nicolae LUNGU; Suita 
corală din Ţara Oașului de Dariu Pop).

A treia zi (02.08.2015)
S-a desfășurat prima rundă a competiției, în Sala de Con-

certe a Colegiului de Muzică din Sankt Petersburg, situat pe 
strada Bukharetskaya, nr. 35. Aici, corul nostru a participat, în 
cadrul primei etape a concursului, la secțiunea a 5-a – „Coruri 
de cameră” și, respectiv a 2-a – „Coruri pe voci egale femeiești 
și bărbătești”, alături de numeroase formaţii corale din Rusia 
(Corul de cameră mixt al Conservatorului din Moscova, Corul 
mixt Conservatorului din Sankt Petersburg și Corul academic 
mixt din Bratislava-Slovacia și altele).

La prima secţiune la care a concurat, (Coruri de cameră), 
corul a susţinut un program de 3 lucrări corale: (Te slăvesc 
pe Tine de Pascal BENTOIU- aranjament de Victor STOICA; 
De coelo veniet de Jacobus GALLUS- sec. 15; O fortuna de Ivo 
ANTOGNINI- lucrare contemporană).

La cealaltă secţiune, (Coruri pe voci egale), a fost prezentat 
un program alcătuit tot din 3 lucrări: (Th ere is a quiet place de 
Ralph CARLMICHAEL- aranjament de Victor STOICA; Sârba 
pe scaun de Alexandru PAȘCANU- aranjament de pr. Constan-
tin DRĂGUȘIN; Suita corală din Ţara Oașului de Dariu POP- 
aranjament de Dragoș ALEXANDRESCU)

Rezultatele au fost dintre cele mai bune: 
- cu un total de 181 de puncte din 200- cel mai mare din 

cadrul acestei secţiuni, corul a luat medalie de aur la secţiunea 
„Coruri pe voci egale femeiești și bărbătești” 

- cu un total de 171 de puncte din 200, al doilea din cadrul 
acestei secţiuni, a obţinut medalie de argint la secţiunea „Coruri 
de cameră”

A patra zi (03.08.2015) 
A fost marcată de participarea la un Masterclass de muzică 

corală rusă, susținut la Biserica Suedeză de către un profesor de 
dirijat cor academic, de la Conservatorul din Sankt Petersburg. 
Acest masterclass a însemnat acumularea unor noi experienţe 
profesionale, împărtășindu-ni-se viziunea dirijorală rusească 
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asupra interpretării unei partituri corale, dar și tehnici caracte-
ristice ale școlii rusești de dirijat. 

Seara, corul Cantus Domini a susținut un concert în Cate-
drala catolică Adormirea Maicii Domnului – Krasnoarmeyskaya, 
nr. 11. Programul a conţinut cântări religioase din repertoriul 
naţional și internaţional, precum și cântări din folclorul româ-
nesc și rusesc: (Tatăl nostru de Ioan D. CHIRESCU, Aliluia de 
Paul CONSTANTINESCU; Amin de Doru POPOVICI; Răs-
punsurile mari- nr. 2 de Gheorghe DANGA; Bunădimineaţa la 
Moș Ajun de Gheorghe DANGA; Priidite poklonymsia de 
Serghej RACHMANNINOV; Th ere is a quiet place de Ralph 
CARLMICHAEL), dar și din creaţii corale de factură populară 
(Early in the morning de A. MICHAILOVA; Suita corală din 
Ţara Oașului de Dariu Pop). La concert a fost prezent și consu-
lul general al României la Sankt Petersburg.

A cincea zi (04.08.2015) 
Conducerea delegației și membrii corului s-au întâlnit cu 

conducerea Academiei Duhovnicești din Sankt Petersburg 

reprezentată prin părintele prorector, ieromonahul Mark Svia-
togorov. Cu acest prilej, părintele vicar Aurel Mihai a transmis 
conducerii Academiei Duhovnicești binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Patriarh Daniel și mesajul Pr. Prof. Dr. Ștefan 
Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” 
din București, între cele două instituţii teologice existând un 
protocol de colaborare. Astfel, s-a semnat în cartea de onoarea 
a instituţiei și au fost purtate discuţii cu privire la schimbul de 
studenţi, atât în perioada anului universitar cât și în perioada 
vacanţei de vară, pe baza protocolului de colaborare încheiat 
între conducerile celor două instituţii de învăţământ. 

Pe parcursul întâlnirii, în semn de prietenie și de recunoș-
tinţă, a avut loc un schimb de daruri, membrii corului Cantus 
Domini oferind și un dar muzical celor prezenţi. Apoi, delegaţia 
română a vizitat corpul de clădiri al Academiei, printre obiec-
tivele vizate numărându-se paraclisul, biblioteca, sala de lectură 
și alte săli în care se desfășoară activităţile studenţilor.

În după-amiaza aceleiași zile, a avut loc decernarea diplo-
melor și premiilor pentru toți participanții, în incinta sălii de 
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concerte a Filarmonicii de Stat din Sankt Petersburg. La acest 
moment a participat și domnul Consul General al României la 
Sankt Petersburg, Nicolae Pahonea, care a fost menţionat și apla-
udat la scenă deschisă, în momentul în care corul Cantus Domini 
a fost medaliat și apoi premiat în cadrul rundei Grand Prix-ului.

Corul bărbătesc „Cantus Domini” a obţinut:
-Premiul I (aur) și trofeu la secţiunea a 2-a – „Coruri pe 

voci egale femeiești și bărbătești”
-Premiul al II-lea (argint) la secţiunea a 5-a – „Coruri de 

cameră”
În etapa „Grand Prix” a concursului (la care au participat 

doar corurile medaliate cu aur- 12 coruri-), desfășurată imediat 
după ceremonia de decernare a premiilor, dintre cele trei premii 
puse în concurs (Grand Prix, Premiul afectivităţii publicului și 
Premiul pentru cel mai bun dirijor), a obţinut 

-Premiul special al publicului, acordat prin vot secret chiar 
de către publicul din sală. 

A șasea zi (05.08.2015)
A fost consacrată, în prima parte, vizitării Muzeului Ermi-

taj din Sankt Petersburg. După-amiaza au avut loc repetițiile 
și a fost susținut 
concertul din 
cadrul ceremoniei 
de fi nal a festi-
valului. Plecarea 
spre țară corului a 
avut loc în decur-
sul zilei urmă-
toare.

Corala Fantasia Vaslui, câștigătoarea unui 

festival internațional în Republica Moldova

Corala „Fantasia”, de la Palatul Copiilor din Vaslui, a 
câștigat marele premiu al unui festival-concurs internațional de 
muzică pentru cor desfășurat în Republica Moldova, îndrumă-
torul celor 31 de eleve, profesorul Vasile Negură, primind, la 
rândul său, distincția de „cel mai bun dirijor”.

Cea mai titrată corală din județul Vaslui și una dintre cele 
mai bune din țară și-a îmbogățit zestrea cu un nou trofeu 
obținut în cadrul unui festival-concurs internațional desfășurat 
în perioada 26-29 octombrie în Republica Moldova. După ce 
a concurat împotriva altor 15 coruri din patru țări din estul 
Europei, Corala „Fantasia” de la Palatul Copiilor din Vaslui a 
primit din partea juriului medalia de aur a competiției „A rugi-
nit frunza din vii”, organizată în capitala Republicii Moldova, 
municipiul Chișinău, și ajunsă în acest an la ediția a VIII-a.
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Mai mult decât atât, ca succesul să fi e pe deplin, îndrumă-
torul grupului celor 31 de eleve care au urcat pe scenă, profe-
sorul Vasile Negură, a fost răsplătit cu titlul de „cel mai bun 
dirijor”.

„Fetele au reușit din nouă să se impună, ceea ce este o 
mare bucurie, mai ales că am reușit să ducem din nou numele 
Vasluiului în Europa. Trofeul, pe de o parte, și titlul pe care 
l-am primit personal, pe de altă parte, înseamnă satisfacția unei 
munci pe care o desfășurăm cu abnegație. Sincer, ne bucurăm 
de această plăcere de a fi  mereu în frunte”, a declarat profesorul 
Vasile Negură în cadrul unei conferințe de presă organizată joi, 
la Palatul Copiilor Vaslui.

Pe lângă participarea efectivă la concurs, Corala „Fanta-
sia” a încântat inimile a sute de basarabeni, după ce a prezentat 
un program special atât în biserici și mănăstiri din Republica 
Moldova, precum și în sălile de la Palatul Republicii, Teatrul de 
revistă „Ginta latină” și Sala cu Orgă, toate din Chișinău. 

Ionuț PREDA

Corul ARS NOVA din România va concerta 

la EXPO Milano 2015

Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate grupuri de 
muzică corală din România, Corul ARS Nova dirijat de prof. 
Gheorghe Gomoiu, cu o activitate muzicală de peste 40 de ani, 
va susține două concerte în ziua de 27 august 2015 la Pavilio-
nul României, orele: 17 00 și 19 30 transmite Violeta Popescu 
pentru Romanian Global News.

Un eveniment afl at sub semnul prieteniei româno-itali-
ene, organizat de Corul ARS Nova din Pitesti, având sprijinul 
Consiliului Judetean Arges și colaborarea Centrului Cultural 
Italo Roman din Milano si a Pavilionului României din cadrul 
EXPO 2015.

Nu este pentru prima oară când reputatul cor ARS NOVA 
se afl ă în Italia, reprezentând prin mesajul muzical, profesio-
nalismul și dăruirea artistică de excepție, valorile culturale și 
muzicale românești, adevărați ambasadori ai Țării și ai creației 
naționale.

Corul de cameră ARS NOVA a luat fi ință în anul 1970, 
la inițiativa profesorului Gheorghe Gomoiu, reunind un grup 
de tineri absolvenți ai institutelor muzicale din țară, profesori 
de muzică în Municipiul Pitești, la care s-au adăugat proaspeți 
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absolvenți ai diferitelor facultăți, care au cântat în coruri 
studențești și au fost repartizați în județul Argeș.

Această primă „formulă corală” a benefi ciat de spriji-
nul directorului Casei Tineretului, Dorel Ștefănescu, iar corul 
a purtat denumirea “Corul Tineretului-Pitești”, până în anul 
1972, când dirijorul a propus restructurarea acestui ansamblu 
coral care cuprindea peste 70 de personae și transformarea în 
Corul de Cameră “Ars Nova” - Pitești. Ani de-a rândul, corul a 
funcționat pe lângă instituții de cultură din Pitești care la vre-
mea respectivă au avut posibilități fi nanciare și spațiu pentru 
pregatirea corului, costumația necesară, participând la sute de 
spectacole în țară și străinătate. Începând cu 1985, Corul “Ars 
Nova” trece sub îndrumarea Centrului Creatiei Populare Arges, 
director prof. Costin Alexandrescu.

De la înfi ințare și până în anul 1990, corul obține, în con-
fruntările naționale și internaționale, numeroase premii, trofee 
și medalii din care amintim: 1977-1979-premiul al III-lea si 
titlul de laureat; 1980 – premiul al III-lea - Festivalul Coral 
Ciprian Porumbescu – Suceava; 1981, 1983, 1985, 1987 - 
Premiul I si titlul de laureat; 1982 - Medalia Festivalului 
Internațional din Barcelona - Spania; 1986 - Premiul I la Con-
cursul Interjudețean al Corurilor de Camera “Gheorghe Dima”; 
- 1986 - Marele Premiu, Trofeul Festivalului D.G. Kiriac și 
Cupa Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România; 
1986 - Trofeul Festivalului Ioan D. Chirescu; 1987 - Punctaj 
Maxim (nota 10) - emisiunea concurs televizată “Columnele 
Independenței”; 2002 – ITALIA concert la Catedrala din Cas-
tellana Grotte - Bari Concert la biserica ortodoxa “Tre Fontana” 
din Roma; - 2003 – Primul CD “Noi umblam și colindăm”- 
TARGOVISTE- Festival National Romante “CRIZAN-
TEMA DE AUR “ editia XXXVI-a, Romania, prezența pentru 
prima data a unui cor la sectiunea creatie cu romanta “De 
cate ori am vrut sa-ti spun”compozitor Gheorghe GOMOIU 

-Premiul Televiziunii Alfa; 2004 - GRECIA – 19-20 iunie 
- Festivalul International Balcanic de la Argos Orestik; 2005 
– TARGOVISTE Festival National de Romante “CRIZAN-
TEMA DE AUR” editia XXXVIII-a,-Romania (participare 
la sectiunea creatie cu romanta “Romanta mea” compozitor 
Gheorghe GOMOIU -premiul II); 2005 – PITESTI –Teatru 
Al.Davila - Concert aniversar - 35 ani de la infi intarea coru-
lui ARS NOVA; 2007 – SIBIU –capitala cultural europeana 
,Festivalul International Coral “Timotei Popovici” desfasurat 
in sala Th alia a Filarmonicii din Sibiu; GRECIA – PATRAS 
21-29 iulie Zilele orasului, spectacole musicale; 2010 - Con-
cert Biserica Sf.Andrei; 2011 – GRECIA – ERMIONI 17-31 
iulie Festivalul Coral International –editia V-a; 2011 – GRE-
CIA - EPIDAVROS –Teatrul antic-concert; 2012 - GRECIA 
19-26 iulie Festival Coral HALKIDIKI – Nea MUNTANIA; 
2013 – GRECIA 18-25 IULIE Festival International Muzica 
Corala în orasul ERETRIA –HALKIDA sub egida Prese-
dintelui UNESCO PIREU si INSULE –Ioanis Maronitis; 
2014 - ELVETIA, Lugano; 2014 - ITALIA Milano; 2014 - 
GRECIA – Corfu Corul “Ars Nova” își reia activitatea în luna 
martie 1990, pregătind concerte care s-au bucurat de aprecieri 
elogioase atât în țară cât și în străinătate.

Pe plan internațional, Corul “Ars Nova” a prezentat con-
certe in Germania (1990-1991), Franța (1990-1991), Sue-
dia (1992), Grecia (1991, 1994-1996, 2001, 2006-2014), Italia 
(2002), Turcia (1997-1998) și Elveția (2014).
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Corul de copii „Meloritm”, la EXPO Milano Corul „Vlăstarele Orăştiei”
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Festivalul Coral Internaţional 
EUROPA CANTAT ed.XIX–Pecs

Sâmbătă, 1 august 2015, ora 15.00

Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE - înfi inţatîn 1945

Invitate:
DANA CIUCA–MATEI – mezzosoprană

NATALIA CONSTANTIN – pian
dirijor: ADRIAN COROJAN

REPERTORIU 

1. Szant a babam  BARTÒK Béla - 
  arm. Nicolae BOBOC

2. Mândruliţă pui, pui, pui  Augustin BENA
3. Sârba pe loc  Gheorghe DANGA
4. Kolozsvaros  HÁLMOS László”
5. Vapensiero din opera Nabucco  Giuseppe VERDI
6. Canţoneta napolitană  Piotr Ilici CEAIKOVSKY
7. Tiritomba  canţonetă napolitană  
8. Habanera din opera Carmen  Georges BIZET
9. Hava naghila/Hevenu shalom 

Aleichem  cântece tradiţionale evreieşti 
10. Katiuşa/Kalinka  cântece populare ruse 
11. Cântecul şampaniei/

Champagner Lied din opereta 
Liliacul/ Die Fledermaus  Johann STRAUSS-fi ul 

12. Polca italiană  Serghei RAHMANINOV  

ÎMPREUNĂ:  Canticorum jubilo  Georg Friedrich HAENDEL – n.1685

 BIS: Proč bychom se netěšili  din opera Mireasa vândută
Bedrich SMETANA

Ansamblul Coral „Voci Transilvane”
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Festivalul Coral Internaţional 
EUROPA CANTAT – Pécs
 Duminică, 2 august 2015, ora 10.00

Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE - înfi inţatîn 1945

Invitate:

DANA CIUCA–MATEI – mezzosoprană
NATALIA CONSTANTIN – pian

dirijor: ADRIAN COROJAN

REPERTORIU 

1. O, Szent Istvan    KALLOS Zóltán  
2. Heilig ist der Herr   Franz SCHUBERT 
3. Tebe poem    Dmitri BORTNIANSKY- n.1825
4. The Lord Bless You   Fred MORRIS 
5. Pre Tine Te lăudăm   Augustin BENA - n.1880
6. Ave Maria       Marius CUTEANU    
7. Signore delle cime     Giuseppe de MARZI – n.1935 
8. Agnus Dei    Marius CUTEANU 
9. Fuentecilla que corres
(A la nanita nana)    arm. E. CIFRE 
Vi’Yhuda le’olam teshev. 
Ioil 4:20    Y. JA’ACOBSON arm. Adrian POP 
(Iudeea însă fi -va locuită în veci)
10. Sfânt    Marius CUTEANU 
11. Aleluia    Emiliu DRAGEA   
12. Canticorum jubilo   Georg Friedrich HAENDEL – n. 1685
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Program Erasmus

In zilele de 17 si 18 martie a.c. a avut loc la Royal Con-
servatory din Haga o intalnire ofi ciala cu scopul implemen-
tarii unor programe univeristare Erasmus - studii de Master.
Aceste programe vizeaza trei discipline: teoria muzicii, impro-
vizatie si vox early muse - studiul muzicii vocale vechi, aceasta 
din urma fi ind si cea sustinuta de delegatia romana prezenta 
la intrunire. Din aceasta delegatie au gacut parte prof. univ. dr. 
Olguta Lupu-compozitoare decanul facultatii FCMPM din 
cadrul UNMB, Angela Sindeli- reorezentana a departamentu-
lui de relatii internationale a UNMB, artist liric si conf. univ. dr. 
Diana Voda Nuteanu, compozitoare, reprezentanta a ANCR.

Dupa deschiderea ofi ciala a intrunirii, cele trei discipline/
programe au fost dezbatute separat, in grupuri de lucru. Partea 
romana, ca initiatoare a programului VOX EARLY MUSE, a 
realizat o excelenta colaborare cu universitati de profi l din Aus-
tria, Italia si Olanda(universitatea gazda din Haga). In urma 
celor doua maxi-runde s-a stabilit amanarea implementarii 
unui program de master de tipul celui descris mai sus, pana la 
clarifi carea unor detalii organizatorice si legale, in schimb se va 
organiza in aceasta vara un curs intensiv, gazduit de UNMB si 
ANCR.

Delegatia romana a fost preocupata si de largirea reperto-
riului, dincolo de zona Barocului muzical. Concret, s-a realizat 
o selectie de piese din Codex Caioni, ca o alternativa la reper-
toriul consacrat.

Asteptam cu mare interes cursul VOX EARLY MUSE din 
aceasta vara de la Bucuresti si speram ca schimbul cultural pre-
conizat sa fi e spre folosul si spre bucuria tuturor partior impli-
cate.

conf. univ. dr. Diana Voda Nuteanu

Aniversări
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Constantin Arvinte – 90 de ani de la naştere 

Compozitor, dirijor și folclorist-personalitate marcantă a 
muzicii contemporane românești

(n.21.05.1926, com. Voinești, jud. Iași) 

Cu câteva zile în urmă, 
respectiv la 21 mai a.c., emi-
nentul compozitor, dirijor și 
folclorist Constantin Arvinte 
a împlinit venerabila vârstă de 
90 de ani.

A văzut lumina zilei în 
comuna Voinești, jud. Iași. 
După ce a absolvit școala pri-
mară în satul natal (1933-
1937) și Școala Normală 
„Vasile Lupu” din Iași (1937-
1945), dovedind o evidentă 
chemare pentru studiul artei 
sonore, în perioada 1945-1949 

urmează cursurile Conservatorului de Muzică din capitala 
Moldovei. Aici benefi ciază de îndrumarea cunoscuţilor maeștri 
ai creaţiei și pedagogiei muzicale: Constantin Georgescu, Con-
stantin Constantinescu, Antonim Ciolan, Emanuel Elenescu, 
Achim Stoia, George Pascu ș.a.

În anul școlar următor, tânărul muzician se numără printre 
elevii Școlii Militare de Muzică – Secţia Dirijor de Fanfară. 

În anii 1954-1957, Constantin Arvinte continuă studi-
ile muzicale de perfecționare la prestigiosul Conservator de 
Muzică din București, cu reputaţie maeștri: Zeno Vancea, Con-
stantin Bugeanu, Dimitrie Cuclin, Iosif Cire ș.a. În anul 1974, 

susţine examenul de diplomă, cu teza: Folclorul muzical românesc 
în creaţie cultă (corală) și în spectacolul scenic – conducător știinţi-
fi c prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma. 

Timp de aproape șapte decenii, distinsul muzician Con-
stantin Avrinte s-a afi rmat constant în viaţa muzicală din cea 
de-a doua jumătate a secolului XX și în primele două decenii 
ale veacului XXI, în primul rând în calitate de dirijor – iniţial 
la corul căminului cultural din comuna natală, iar după 1950 la 
cele mai reprezentative ansambluri folclorice profesioniste din 
România – Rapsodia Română și Ciocârlia – al Ministerului de 
Interne (1965-1976 și director artistic), cu care a susţinut în 
ţară anual zeci și zeci de spectacole și concerte, unanim apreci-
ate de public și presa de specialitate, dar și în turnee întreprinse 
peste hotare – în cadrul schimburilor culturale cu străinătatea, 
în ţări cu evidente tradiţii artistice: Ungaria, Polonia, URSS, 
Elveţia, Grecia, Iugoslavia, Germania, Franţa, Austria, Bulga-
ria, SUA, Canada, Mexic, Cuba, Belgia, Algeria ș.a. În perioada 
1960-1965 a lucrat în calitate de consilier la Direcţia Muzicii 
din Ministarul Culturii, iar între anii 1976-1979 a fost angajat 
în calitate de cercetător știinţifi c la Institutul de Etnografi e și 
Folclor.

De-a lungul importantei sale cariere artistice s-a bucurat de 
sprijin profesional din partea vestiţilor maeștri ai muzicii româ-
nești: D.D. Botez, Mircea Chiriac, Viorel Doboș, Victor Giu-
leanu, Dinu Stelian, Florin Comișel, Victor Predescu, Marin 
Constantin, Ionel Budișteanu, Iacob Ciortea, a coregrafi lor de 
renume național Gheorghe Baciu, Floria Capsali, Gheorghe 
Popescu – Judeţ, Tamara Carp, precum și a distinsei etnomuzi-
colog Emilia Comișel – prof. univ. la Conservatorul de Muzică 
din București.

În paralel cu activitatea de șef de orchestră, maestrul Con-
stantin Arvinte s-a remarcat – cu deosebit succes în dome-
niul compoziţiei muzicale. Mărturie sunt zecile de opusuri 
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din domeniul muzicii de scenă pentru cele mai importante 
ansambluri profesioniste din România, muzicii vocal-simfo-
nice, muzicii simfonice, muzicii de cameră, muzicii de fanfară 
și în mod deosebit, pentru arta cea mai intim legată de viaţa 
umană – muzica corală. Iată spre exemplu numai o parte dintre 
cele mai reprezentative lucrări ce au făcut parte din reperto-
riul instituțiilor muzicale de spectacole și concerte,ansambluri 
folclorice profesioniste și numeroase formații corale mixte, 
camerale și grupuri vocal instrumentale din sistemul mișcă-
rii artistice de amatori din ţara noastră: Fantezii și spectacole 
muzzical-coregrafi ce (La bâlci, Obiceiuri de iarnă din Moldova, 
Dansul fetelor din Căpâlna, Artizanat moldovenesc, Drăgaica, De 
la Dorna până în Vrancea, Sărbătoarea liliacului, Florile Bihorului, 
Ciuleandra,  Peplaiurile Mioriţei, Pe aripile rapsodiei, Cântă cio-
cârlia, Nunta Zamfi rei ș.a.); muzică vocal simfonică (Balada lui 
Pintea Viteazul, Poem maramureșan, Te cântăm stravechi pământ, 
Balada unui popor viteaz, Baladă despre Tudor Vladimirescu, Soa-
rele libertăţii etc); muzică simfonică (Simfonietta pentru orches-
tră de coarde, Suită simfonică, Fantezie concertantă românească, Joc 
din Oaș – dans simfonic, Coloana infi nită etc); muzică de cameră 
(Triptic românesc, Cântări străbune – suită pe teme de colinde 
pentru cvartet de coarde etc); muzică corală (Hăulita oltenească, 
Cununa spicelor, Triptic maramureșan, Odă eroilor săi, Suntem 
tineri militari, La Mărășești, Balada gornistului de la Plevna, În 
frumoasa Românie, Cqnd te cheamă ţara, Diptic buzoian ș.a.).

În acest context, o seamă de culegeri de folclor din 
toate zonele etnofolclorice ale ţării – pe care, cu o măies-
trie greu de exprimat în cuvinte - le-a pus în valoare, în pri-
mul rând în spectacolele  ansamblurilor profesioniste de profi l 
din România:Rapsodia Română, Ciocârlia, Doina al Armatei, 
Ciprian Porumbescu - Suceava, Maramureș - Baia Mare, Târgu 
Mureș, Craiova ș.a.Culegerile de folclor – din toate zonele 
etnofolclorice românești realizate începând din anul 1959 prin-

tre care: Argeș, Maramureș,Oltenia, Dobrogea,Moldova (volum 
apărut în anul 2008 cuprinzând 523 de melodii, ediţie îngrijită 
de prof. Adrian Ardeleanu, cu o prefaţă de prof. univ. Emilia 
Comișel), Banat ș.a. au văzut lumina tiparului, constituind fără 
echivoc, incontestabile documente sonore – de real interes pen-
tru cercetarea științifi că a moștenirii noastre artistice- din cele 
mai vechi timpuri,parte integrantă a  tezaurului culturii noastre 
populare cu care ne putem mândri în lume,după cum afi rma 
genialul George Enescu.

Maestrul Constantin Arvinte este puternic legat și de viaţa 
muzicală din judeţul Prahova, în calitate de membru de onoare 
al Cenaclului Muzical „Paul Constantinescu”,înfi ințat în ianu-
arie 1977.

O seamă dintre culegerile sale de folclor  din județul Pra-
hova au fost transcrise, armonizate și prelucrate pentru vestita 
Orchestră Populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”, prestigioasele ansambluri folclorice „Prahova” 
a Palatului Culturii, „Chindia” al Casei de Cultură a Sindica-
telor, „Salba Prahovei”- orașul Plopeni ș.a. În prezent, se afl ă 
sub tipar prin grija și eforturile Centrului Judeţean pentru Cul-
tură – Prahova, un impresionant volum de melodii populare 
instrumentale culese din judeţul Prahova (peste 50) și alte circa 
trei-patru sute din celelalte judeţe din zona Munteniei. După 
cuvântul autorului, muzicologii Ștefan Cărăpănceanu și prof. dr. 
Al.I. Bădulescu semnează prefaţa acestei noi apariţii editoriale 
îngrijită de conf. univ. dr. Dragoș Grigorescu – directorul Cen-
trului de Cultură Prahova.

Pentru întreaga sa activitate a fost distins cu importante 
premii de creaţie din partea Uniunii Compozitorilor și Muzi-
cologilor din România, cu ordine și medalii ale statului român, 
da r și pe plan internațional - Premiul II la Concursul Internaţi-
onal de Compoziţie Corală de la Tours – Franţa (1976).

Compozitorul, dirijorul și folcloristul Constantin Arvinte, 
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fără echivoc, de-alungul întregii sale vieţi, a realizat o impor-
tantă operă de largă diversitate și complexitate, care îi asi-
gură în timp un loc binemeritat în domeniul știinţei muzicale 
românești contemporane. Maestrul Constantin Arvinte, după 
cum afi rmă eminentul compozitor, muzicolog prof. univ. Doru 
Popovici face parte dintre ultimii compozitori care au preluat cu 
măiestrie cântecele și dansurile noastre înfl ăcărate și a reliefat spiri-
tul inovator în contextul muzicii mondiale în materie de melos, de 
game, de ritmuri și de aspecte timbrale.

De ziua aniversării nașterii sale - prilej cu care Primăria și 
Consiliul local al comunei natale i-a acordat în ziua de 22 mai 
a.c. prețiosul titlu de Cetățean de Onoare, îi dorim ilustru-
lui muzician din toată inima sănătate deplină, multă putere de 
muncă  și noi împliniri în nobila și importanta sa activitate de 
creație și de promovare a comorilor creaţiei noastre populare în 
context național și european.

La mulţi ani, stimate maestre, Constantin Arvinte!
Prof. dr. Al.I. Bădulescu

Gânduri despre Constantin Arvinte

L-am cunoscut pe Constantin Arvinte după anul 1970. 
M-a impresionat talentul său spontan și reavăn. Acesta, dublat 
de o solidă tehnică de compoziţie, a creat lucrări aproape în 
toate genurile muzicale, înveșmântate în cele mai potrivite 
„haine” inspirate de muzica, dansul și portul popular, ele suge-
rând perenitatea și stabilitatea copacilor ale căror rădăcini, 
adânc înfi pte în solul fertil, rezistă peste timp. 

Absolvent al Conservatorului din Iași (1945 – 1949), Con-
stantin Arvinte a avut parte de mari dascăli care i-au îndrumat 
pașii artistici pe drumul ascendent și difi cil al creaţiei muzicale, 
devenind un compozitor valoros și prolifi c. 

Cred că una dintre calităţile acestei vocaţii este naturale-
ţea exprimării conţinutului și, mai apoi, a stilului, care, de fapt, 
reprezintă „omul” Constantin Arvinte. Este acel om care a tre-
cut prin istoria timpului său cu zâmbetul pe buze și cu o ușoară 
nuanţă de umor, cu acel zâmbet care ieșea dintr-un sufl et cău-
tător, dăruit binelui artistic, în special.

Autorul unei cantităţi imense de compoziţii – muzică de 
scenă pentru ansambluri artistice, muzică vocal-simfonică, 
muzică simfonică, de fanfară, de cameră, muzică corală, cule-
geri, transcrieri, armonizări și prelucrări de folclor –, Con-
stantin Arvinte este un muzician creator care lasă o amprentă 
benefi că și stabilă pe tot ce intră în vizorul aspiraţiilor sale. Are 
un tip de talent care se răsfrânge asupra structurii sale sufl etești, 
eliberând potenţe spirituale particulare. 

Activitatea sa artistică, de compozitor și dirijor, s-a concre-
tizat prin nenumărate turnee și manifestări cultural-muzicale 
de rezonanţă naţională și internaţională, mă refer la acele con-
certe-spectacol în care a dus pe alte meleaguri valoroasa tra-
diţie a muzicii corale românești, a folclorului autohton. Este 
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artistul-creator cu premii de creaţie și distincţii de referinţă, 
precum: Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a „pentru merite 
deosebite și îndelungată activitate artistică (1967); Premiul II 
(ex-aequo) la Concursul Internațional de Cânt Coral Tours, 
Franța (1976); Premiul pentru întreaga activitate artistică a 
interpreților acordat de Fundația „Mihail Jora” (1996); Pre-
miul UCMR pentru creație corală miniaturală (1998); Ordi-
nul Meritul Cultural în grad de ofi țer acordat de președintele 
României (2004) etc.

Constantin Arvinte este un răzbătător întru frumos, un 
luptător în accepţiunea reală a termenului, „armele” sale fi ind 
talentul, înţelepciunea și perseverenţa, în creaţia sa păstrând o 
continuitate permanentă de gândire în sensul transcendent al 
vocaţiei componistice, conturându-se, astfel, un stil autentic, 
robust și penetrant în care contrastul și culoarea timbrală vocală 
și orchestrală își au sorgintea în etosul muzical popular de o 
ancestrală și inestimabilă valoare. 

LA MULŢI ANI! 
Irina Odăgescu Ţuţuianu

Formaţii corale la ceas aniversar
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Corul bisericesc „Armonia” din Bocşa 

Română la ceas aniversar – 140 de ani 

de activitate neîntreruptă

Pentru orașul Bocșa, ziua de 19 septembrie 2015 a fost zi 
de mare importanţă și sărbătoare, deoarece  Bocșa a devenit, 
pentru o zi, capitala cultural-spirituală a Banatului.

Corul bisericesc „Armonia” al Bisericii Ortodoxe „Sf. Nico-
lae” din Bocșa Română și-a aniversat cu fast cei 140 de ani de 
existenţă și activitate neîntreruptă, aniversare materializată într-
un eveniment de ţinută, complex și meticulos gândit.

Preotul paroh și dirijor Silviu Ferciug a considerat orga-
nizarea acestui eveniment ca fi ind „o datorie preoţească, dar și 
o datorie de sufl et”, iar colaborarea cu Episcopia Caransebeșu-
lui și participarea Prea Sfi nţiei Sale Părintele Lucian, episcopul 
Caransebeșului, împreună cu alte importante personalităţi cul-
turale, a transformat această importantă zi într-una cu adevărat 
istorică pentru parohia Bocșa Română și pentru orașul Bocșa, 
pr. prof. Dorel-Viorel Cherciu numind-o „zi istorică, culturală 
și bisericească”.

Corul bisericesc „Armonia”, gătit în haine de sărbătoare și 
îmbujorat de emoţie, alături de credincioșii parohiei „Sf. Ierarh 
Nicolae” Bocșa Română, l-a întâmpinat cu pâine și sare pe P.S. 
Lucian, episcopul Caransebeșului. 

După slujba de Te Deum și sfi nţirea unui nou Steag al 
Corului „Armonia”, a avut loc și Parastasul, moment de mul-
ţumire și pomenire a tuturor acelor înaintași – preoţi, dirijori și 
membrii ai Corului – trecuţi la Domnul, slujbe ofi ciate de PS 
Lucian, episcopul Caransebeșului și soborul de preoţi prezenţi.

Evenimentul aniversar a continuat cu lansarea volumului 
monografi c „Corul bisericesc din Bocșa Română - 140 de ani de 

activitate neîntreruptă”, volum care poartă semnătura preotului 
paroh Silviu Ferciug, a preotului profesor Dorel-Viorel Cherciu 
și a dnei. prof. preoteasa Liana Ferciug. 

Apărut la Editura TIM din Reșiţa sub îngrijirea cărtura-
rului Gheorghe Jurma, volumul se bucură de binecuvântarea 
Preasfi nţiei Sale Lucian, Episcopul Caransebeșului, Domnia sa 
fi ind și cel care semnează prefaţa acestei importante și necesare 
monografi i. Este o tipăritură binevenită, care se înscrie în seria 
lucrărilor de referinţă privind istoria și activitatea unor forma-
ţiuni cultural-spirituale ale Banatului, alături de cele semnate 
de importanţi scriitori și cercetărori precum Dumitru Jompan 
(Corul de la Marga; Coruri și fanfare din Banat), Constantin 
Tufan Stan (Corul de la Chizătău), Petru Oallde (Corul din Gră-
dinari) și alţii; este o carte frumoasă, documentată, meticulos 
organizată, în același timp o lucrare de sufl et.

Despre carte și importanţa evenimentului, la ceas aniver-
sar, au rostit cuvinte alese: prof. univ.dr. Nicolae Bocșan (Cluj 
Napoca), prof. dr.Constantin Tufan Stan (Lugoj), istoric și cri-
tic literar, editor, Gheorghe Jurma (Reșiţa), prof. Lavinia Bloju 
(Timișoara), prof. Ionela Moscovici (Cluj), Lucreţia Petkovici 
(Viena) și Gabriela Șerban, cea care a dat citire și cuvântului 
aniversar transmis de prof. dr. Ioan Sauca (Elveţia). Momentul 
a benefi ciat de o excepţională prezentare din partea părintelui 
consilier cultural episcopal Daniel Alic, moderator priceput și 
vorbitor de excepţie.

Doi dintre autorii cărţii – pr. Silviu Ferciug și dr. Dorel 
Viorel Cherciu – au povestit despre strădania domniilor lor, 
despre „datoria” faţă de comunitate, despre timpul preţios care 
trebuie destinat sufl etului, actului cultural și, în primul rând, lui 
Dumnezeu fără de care nimic n-ar fi  posibil.

Cuvântul de încheiere a aparţinut ierarhului; un cuvânt 
cald, un discurs demn de un veritabil cunoscător al istoriei 
Banatului cultural și bisericesc, bogat în informaţii și plin de 
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înţelepciune; cu adevărat, cuvântul unui ierarh cu o activitate 
pastoral misionară și culturală de excepţie.

„[...] Corurile  din Banatul istoric au fost la înălţime și toţi cei 
care au ascultat cântarea corală din Banat au rămas impresionaţi, 
încântaţi. De aceea, trebuie să încurajăm cântarea corală bisericească 
și de aceea am venit astăzi aici ca să ne rugăm bunului Dumnezeu 
ca dumneavoastră cei de astăzi, coriștii și părintele paroh și dirijor 
să aibă sănătate deplină, să aveţi sănătate deplină, putere, răbdare 
și să duceţi mai departe această frumoasă tradiţie corală biseri-
cească a înaintașilor, a moșilor și strămoșilor dumneavoastră. [...] Se 
cuvine să-i felicităm pe autorii acestei minunate cărţi. Vă felicităm 
și vă mulţumim pentru acest cadou spiritual și cultural și vă mul-
ţumim pentru această frumoasă organizare. Îi felicităm pe mem-
brii Corului bisericeasc „Armonia” din Bocșa Română și din nou pe 
dirijor. Îi felicităm pe organizatori, dar și pe oaspeţi și felicităm pe 
fi ii și fi icele acestei parohii, acestei biserici, care s-au botezat și care-
au crescut duhovnicește în această preafrumoasă biserică, un Voro-
neţ al Banatului. [...]Îi felicităm pe toţi cei care au luat cuvântul 
la această manifestare de ţinută, manifestare spiritual-culturală și 
vă felicit pe dumneavoastră, cei care aţi venit de aproape sau mai 
de departe, din Banatul de munte sau din Banatul de pustă, pentru 
ca, în săptămâna crucii, să ne închinăm încă o dată și aici, la Bocșa 
Română, crucii celei de viaţă făcătoare. [...] Vă mulţumim tuturor 
pentru această frumoasă aniversare și-l rugăm pe bunul Dumnezeu 
să ocrotească pe mai departe Bocșa unită și cele trei Bocșe care ne fac 
cinste Episcopiei și întregului Banat”, a concluzionat Prea Sfi nţi-
tul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

După înmânarea de diplome, medalii și însemne aniver-
sare, evenimentul a continuat cu vernisarea Expoziţiei foto-
documentară, ilustrând activitatea Corului Bisericesc din Bocșa 
Română de la înfi inţare și până în prezent, expoziţie amenajată 
la demisolul clădirii Ofi ciului Parohial.

În încheiere, curtea Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” din 

Bocșa Română s-a transformat într-o însorită și luminată „sală 
de spectacole”, pe „scenă” urcând, la îndemnul prezentatoru-
lui Dan Liuţ, corurile invitate, care au încântat și emoţionat 
publicul prezent: Corul de copii al Școlii nr. 1 Bocșa, dirijor prof. 
Gianina Mură, Corul „Gheorghe Dobreanu” din Caransebeș, diri-
jor prof. Maria Poneţchi, Corul „Giroceana” de la Giroc, dirijor 
prof. Mircea Sturza, Corul „Grănicerii Văii Bistrei” de la Vois-
lova, dirijor prof. dr. Dumitru Jompan și Corul „Armonia” Bocșa 
Română,dirijor pr. Silviu Ferciug. 

Și astfel, bocșenii au mai scris o pagină de istorie cultural-
spirituală în Cartea de Onoare a orașului și a Banatului.

Evenimentul a fost iniţiat și organizat de Episcopia Caran-
sebeșului și Biserica Ortodoxă „Sf. Ierarh Nicolae” Bocșa 
Română, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Bocșa, 
al Casei de cultură și al Bibliotecii Orășenești „Tata Oan-
cea” Bocșa, precum și al unor importanţi și generoși sponsori, 
oameni ai locului, bocșeni de fală.

Se cuvine să încheiem felicitând pe toţi cei implicaţi în 
acest măreţ eveniment și să urăm acestei formaţiuni corale boc-
șene tradiţionalul „La mulţi ani cu sănătate!” 

Gabriela Șerban
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Corul „Timotei Popovici” 

al Catedralei Mitropolitane din Sibiu 

– 110 ani de existenţă 

Corul ”Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din 
Sibiu aniversează în anul 2016 frumoasa vârstă de 110 ani de 
existenţă. Înfi inţat în anul 1906, odată cu sfi nţirea Catedralei 
Mitropolitane din Sibiu, Corul Catedralei dirijat pe atunci de 
marele compozitor Timotei Popovici, a activat neîntrerupt până 
în prezent, dând răspunsurile liturgice în fi ecare duminică, în 
sărbători, susţinând concerte, participând la concursuri și festi-
valuri corale din ţară și străinătate. 

Cu ocazia aniversării a 110 ani de existenţă, corul își pro-
pune să reia unul din marile proiecte vocal-simfonice la care a 
participat anii trecuţi – este vorba de concertul vocal-simfonic 
“Patimile și Învierea Domnului - Oratoriu bizantin de Paști” de 
Paul Constantinescu, ca o încununare aniversară a întregii acti-
vităţi cultural-artistice. Concertul va fi  susţinut de către Corul 
”Timotei Popovici” în parteneriat cu Corala ”Codex Apulum” 
din Alba Iulia și în colaborare cu orchestra Filarmonicii de Stat 
din Sibiu dirijată de Matei Pop (Cluj-Napoca). Soliști vor fi  
Pr. Nicolae Topîrcean (Evanghelistul), Pr. Emanuel Benchea 
(Iisus), și în alte roluri: Diac. Dan Alexandru Streza, Lorena 
Puican, Teodora Oprișor și Roxana Chicidea. Pregătirea vocală 
este asigurată de dirijorii formaţiilor corale – diac. Dan Ale-
xandru Streza (Corul „Timotei Popovici”), prof. Iosif Fiţ și Pr. 
Nicolae Topîrcean (Corul „Codex Apulum”), cu ajutorul doam-
nei profesoare de canto Marinela Marc și a doamnei profesoare 
Anamaria Fiţ (corepetitor). Concertul va avea loc în Catedrala 
Mitropolitană Ortodoxă din Sibiu în data de 15 mai 2016, 
ora 18, și va dura 2 ore. 

Un alt concert care va oferi publicului sibian ocazia să 
asculte un cor profesionist de talie internaţională se va întitula: 
Concert aniversar: „Prietenie și armonie” - Corul „Timotei 
Popovici”- Sibiu și Corul „Branko”- Niš (Serbia)”.  

Acest concert coral va fi  concretizarea unei prietenii muzi-
cale între cele două formaţii corale, și va presupune un recital 
coral de excepţie susţinut de Corul „Branko” din Niš (Serbia) 
- ansamblu coral profesionist de talie internaţională, dirijat 
de Sara Cincarevic - alături de gazda acestora în Sibiu, Corul 
„Timotei Popovici”.

Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, ora 19, și va 
dura aproximativ 1 oră.

Un alt eveniment ce va avea loc în acest an aniversar se 
va intitula: „In memoriam Timotei Popovici și Gheorghe 
Șoima” parteneriat cultural aniversar Sibiu - Cluj-Napoca. 
Corul „Timotei Popovici” își propune să omagieze personalita-
tea marilor compozitori Timotei Popovici și Gheorghe Șoima 
- dirijori ai acestui cor între anii 1906-1940 și respectiv 1940-
1985 -  prin realizarea unui parteneriat cu Corul Catedralei 
Mitropolitane Ortodoxe din Cluj-Napoca, ce se va concretiza 
în două evenimente culturale, unul la Sibiu și unul la Cluj-
Napoca.

Corul „Timotei Popovici” va concerta la Cluj-Napoca în 
data de 05 iunie 2016, ora 10, când va interpreta Liturghia de 
Timotei Popovici în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. 

Corul Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Cluj-
Napoca, dirijat de Pr. Vasile Stanciu va concerta la Sibiu în data 
de 12 iunie 2016, ora 9,30 când va interpreta „Liturghia dog-
matică” de Gheorghe Șoima în Catedrala Mitropolitană orto-
doxă din Sibiu. 

Aceste evenimente vor fi  o materializare a omagiului adus 
celor mai mari dirijori ai Corului Catedralei din Sibiu: Timo-
tei Popovici și Gheorghe Șoima. Întrucât numele lui Gheorghe 
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Șoima este strâns legat și de tradiţia muzicală clujeană, Corul 
Catedralei Ortodoxe din Cluj-Napoca – un cor cu un renume 
deosebit – va prezenta publicului sibian Liturghia dogmatică, 
lucrare de o difi cultate mărită, dar de o expresivitate și frumu-
seţe pe măsură.

Pe lângă acestea, aniversarea noastră va presupune și orga-
nizarea Festivalului Coral Aniversar: Corul „Timotei Popo-
vici” – 110 ani de existenţă, ocazie cu care vor fi  invitate să 
concerteze la Sibiu diferite formaţii corale din ţară. 

Acest festival va fi  o reuniune corală aniversară, în care vor 
concerta în Catedrala Mitropolitană alături de Corul „Timo-
tei Popovici” diferite formaţii corale partenere: Corul „Caedo-
nia” din Sibiu, dirijat de prof. Florin Soare, Corul „Apullum” 
al Seminarului Teolo-
gic Ortodox din Alba 
Iulia și Corul „Reîntre-
girea” al Protopopiatu-
lui ortodox Alba Iulia, 
ambele având ca dirijor 
de Pr. Nicolae Topâr-
cean, Corul „Lumină 
lină” dirijor Ciprian 
Ghiurco, Corul „Sfi n-
ţii Arhangheli” al Cate-
dralei ortodoxe din 
Mediaș, dirijat de prof. 
Ovidiu Moldovan, și 
Corul „Anastasis” al 
Catedralei Episcopale 
din Deva, dirijat de 
Paul Kladni. Fiecare 
cor va cânta 15 min 
pentru publicul sibian 

iubitor de muzică și artă corală.
Festivalul va avea loc în Catedrala Mitropolitană Ortodoxă 

din Sibiu în data de 20 iunie 2016, ora 18, și va dura 2 ore.
Anul aniversar se va încheia cu un Concert aniversar de 

colinde, în care vor cânta solo câţiva membrii ai corului. Corul 
„Timotei Popovici” va susţine un concert de colinde aniversar 
la Sala Th alia, în data de 18 decembrie 2016, cu participarea 
doamnei Meda Nemeti – corepetitor și a doamnei Marinela 
Marc – mezzosprană (prim-solist de operă) sub îndrumarea 
căreia se vor remarca și câţiva dintre membrii corului cântând 
părţi solistice.

Concertul va avea loc în data de 18 decembrie 2016, ora 
18 la Sala Th alia și va dura aproximativ 2 ore.

În fi nal, se cuvin mulţumiri tuturor celor care au contribuit 
și au sprijinit concret evenimentele proiectului aniversar: Corul 
„Timotei Popovici” – 110 ani de existenţă: 

Partenerilor şi sponsorilor: 
Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Local Sibiu
Consiliul Județean Sibiu 
Filarmonica de Stat Sibiu
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, 
Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” Sibiu,
S.C FARBEN SRL,
S.C. COMPA S.A
S.C. CENTRUM S.R.L. Sibiu 
S.C. AMBIENT SRL
S.C. ARIA SRL
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Concert aniversar: 

Corul Academic Radio şi invitaţii săi

Corul Acadenic Radio aniverseaza 75 de ani de existenta si 
invita publicul bucurestean miercuri, 11 noiembrie (ora 19.00), 
la Sala Radio pentru a sarbatori acest eveniment printr-un con-
cert derulat sub titlul “Corul Academic Radio si invitatii sai”, 
sub bagheta dirijorului Dan Mihai Goia.

Veti asculta partituri semnate de o pleiada de compozi-
tori ce apartin repertoriului simfonic sau celui liric, lucrari ce 
acopera o perioada foarte vasta din istoria muzicii: HÄNDEL, 
BACH, RAHMANINOV, RIMSKI-KORSAKOV, compozi-
tori de opera ca VERDI sau ROSSINI, dar si nume impor-
tante ale muzicii secolului trecut, precum GERSHWIN sau 
PIAZZOLLA.

Cu aceasta ocazie, Edi-
tura Casa Radio va lansa 
albumul Corul Academic 
Radio – 75, o sinteza muzi-
cala a activitatii artistice a 
ansamblului. In foaierul cen-
tral al Salii Radio, la fi nalul 
concertului, lansarea va avea 
loc cu participarea muzico-
logului Grigore Constan-
tinescu, iar dirijorul Dan 
Mihai Goia va oferi publicu-
lui o sesiune de autografe.

Alaturi de ansamblul ani-
versat, vor urca pe scena alte 
doua coruri: Corul de Copii 

Radio – dirijat de Voicu Popescu (ansamblu ce sarbatoreste 
si el in acest an 70 de ani de activitate) si Corala Barbateasca 
Ortodoxa TE DEUM LAUDAMUS, dirijor: preotul Zaharia 
Matei. Pe scena Salii Radio se vor afl a, de asemenea, mai multi 
invitati speciali: soprana RUXANDRA URDAREANU, teno-
rul HECTOR LOPEZ, tenorul si chitaristul WLADIMIR 
PESANTEZ, fl autista GABRIELA PETECILA si violonce-
listul ADRIAN NAIDIN.

Conceptul eve-
nimentului ii apar-
tine dirijorului Dan 
Mihai Goia, care 
de 15 ani conduce 
Corul Academic 
Radio. Evenimen-
tul aniversar va fi  
prezentat de Lili-
ana Staicu – Mana-
ger Radio Romania 
Muzical.
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Voci Transilvane La 70 de ani!

E vremea mustului.... când recoltele se mută din câmpuri 
și de pe dealuri, în preajma, grija și spre folosul oamenilor. E 
toamnă, ca cea de acum șapte decenii când, după ce s-a așter-
nut liniștea atât de așteptată a păcii, începea o nouă lume, se 
prefi gurau noi orizonturi și se nășteau noi speranţe .... 

Pr. Augustin Bena, profesorul, compozitorul, maestrul, tri-
mis mult prea repede și pe nedrept la o prozaică pensie,  dorea 
să fondeze, așa cum o făcuse cu multe decenii în urmă pentru 
redeșteptarea românităţii ardelene, o formaţie corală reprezen-
tativă pentru Cluj, pentru Ardeal. Singura categorie socio-pro-
fesională nealterată de cangrena războiului, erau ceferiștii: așa a 
luat fi inţă Ansamblul Coral al Regionalei de Căi Ferate din 
Cluj, cu oameni inimoși, pasionaţi de muzică, de diferite pro-
fesii, nu numai cele ceferizate, în special cadre didactice, artiști, 
studenţi și absolvenţi de Conservator, instituţie a cărei Facul-
tate de Pedagogie muzicală o înfi inţase cu peste două decenii în 
urmă.

El, fondatorul și dirijorul mai multor formaţii de gen, încă 
mai conducea, la acea dată, corurile de catedrală ale Episcopi-
ilor române, ortodoxă și greco-catolică, mânat de un fi resc și 
natural spirit ecumenic...

Descindea dintr-o românească familie din Alba, cu seculare 
rădăcini de preoţi, dascăli și promotori de cultură românească, 
familie din care faceau parte, direct sau prin alianţe neîntâm-
plătoare și: Veturia și Octavian Goga, Lucian Blaga, Tiberiu 
Brediceanu ș.a.

În acele vremuri de întretăiere de drumuri, principii și per-
spective, atât de diferite și paradoxale, maestrului pr. Augustin 
Bena, nu i s-au iertat multe, iar el, scârbit, fi ind total nepotri-
vit pentru „luminoasa epocă” ce-şi arăta “zorile”, s-a retras în 
familia sa, pentru a lucra la birou… pentru a compune… şi pen-
tru a se concentra/relaxa, în grădina sa plină de esenţe nobile, la 
umbra cărora mai tînărul său văr a creat nemuritoare versuri…

Acestea au fost împrejurările şi condiţiile naşterii, acum 70 
de ani, a formaţiei care astăzi poartă numele Ansamblul Coral 
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Voci Transilvane, revenit, 
aşa cum dorise ilustrul său 
fondator, un cor clujean pen-
tru clujeni, fi ind de aproape 
un deceniu formaţie a Casei 
Municipale de Cultură Cluj-
Napoca, instituţie afl ată la 
rându-i sub cupola pro-
tectoare şi susţinătoare a 
Primăriei şi Consiliului 
Local ale municipiului Cluj.

Tot de atunci, în mod 
fi resc, Ansamblul Coral 
Voci Transilvane se bucură 
de un permanent spri-
jin fi nanciar și logistic din 
partea Sindicatului Liber 

al Învăţământului Preuniversitar Clujean care, se alătură astfel 
armonios și mai ales efi cient, eforturilor Asociaţiei Culturale Voci 
Transilvane, un o.n.g. creat acum aproape 2 decenii, cu priori-
tarul scop, cel de a  facilita reușita proiectelor culturale locale, 
zonale, naţionale și  internaţionale, ale formaţiei.

În ultimii 20 de ani, de când la pupitrul formaţiei se afl ă 
profesorul Adrian Corojan, din 1985 referent cultural la Casa 
Municipală de Cultură clujeană, formaţia a susţinut peste 490 de 
concerte în Cluj-Napoca, în ţară şi în alte 19 ţări europene, în 
faţa unui public ce însumează peste 132.000 spectatori. 

Repertoriul ansamblului cuprinde peste 270 de lucrări, 
din creaţia a 118 compozitori români şi străini: muzică laică şi 
religioasă, colinde, lucrări din literatura muzicală românească şi 
universală, de la compozitorii Renaşterii până la cei contempo-
rani, interpretarea lor făcându-se în limba originală (29 limbi).

Concertul Aniversar Voci Transilvane – 70 Ani, care a marcat 
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împlinirea parcurs de şapte decenii de repetiţii, concerte, turnee 
şi proiecte culturale, a avut loc, Marţi 13 octombrie, ora 18.00, 
în sala REDUTA a Muzeului Etnografi c al Transilvaniei, şi 
s-a bucurat de participarea, în calitate de invitaţi, a prietenilor 
noştri fi deli din CâmpiaTurzii, Corul Astra, dirijat de doamna 
profesor Rodica Trandafi r, care împreună cu noi, Ansamblul 
coral Voci Transilvane, au cântat şi încântat, cu piese corale 
din repertoriul românesc şi internaţional, numerosul public pre-
zent.

Acest eveniment cultural se doreşte a fi  încă un moment-
jalon dedicat PUBLICULUI, doritor de muzică de calitate, în 
stilul inconfundabil al Vocilor Transilvane: de la sufl et la sufl et, 
din inimile noastre spre inimile tuturor celor care ne ascultă.

Da, e vremea mustului.... când recoltele se mută din câm-
puri și de pe dealuri, în preajma, grija și spre folosul oamenilor.

Adrian Corojan
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Corala „Euterpe”, 25  ani de muzica

Luni, 12decembrie 2015, sala “George Enescu” a  Univer-
sitatii Nationale de Muzica din Bucuresti a devenit neincapa-
toare.

Corala „Euterpe” si-a sarbatorit jubileul: 25 de ani de acti-
vitate, in slujba muzicii corale romanesti.

Infi intata la initiativa profesoarei Georgeta Aldea, corala a 
fost initial alcatuita din eleve ale Liceului Pedagogic bucures-
tean. Treptat, i s-au adaugat absolvente ale acestuia, studente 
si tinere de diverse profesii, majoritatea lucrand in invatamant.

Avand la baza profesia de dascal, membrele corului sunt 
animate, pe langa pasiunea pentru cant, de crezul in forta 
educativa a muzicii. De altfel, obiectivul principal al activita-
tii formatiei il constituie sensibilizarea si educarea muzicala a 
publicului prin cultivarea valorilor perene ale artei muzicale.

Repertoriul corului este divers, cuprinzand muzica uni-
versala si romaneasca apartinand unor largi arii stilistice.
Muzica romaneasca ocupa insa un loc preponderant in reper-
toriul coralei, careia i-au fost dedicate lucrari originale de catre 
compozitorii Mircea  Badulescu, Mircea Neagu, Vasile Timis, 
Constantin Arvinte, Diana Voda Nuteanu, Ana Giurgiu.

Devenita o prezenta constanta in viata corala bucures-
teana, formatia a repurtat de-a lungul anilor numeroase succese, 
fi ind distinsa cu importante premii la concursurile si festiva-
lurile internationale (Nantes, Graz, Miedzezdroje, Cantonigros, 
Praga, Larisa, Ohrid).

Valoarea artistica a corului a fost confi rmata si de diplo-
mele acordate de Asociatia Nationala Corala din Romania, 
Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania sau de 
Ministerul Educatiei Nationale.
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Corul „Euterpe” a efectuat inregistrari la Radio si Televizi-
une, a realizat  casete audio si compact discurile ”Dupa datini 
colindam” (alaturi de corul “Ison”), ”Colinde”, ”Miluieste-ma, 
Dumnezeule”, ”Cantec de Craciun”, ”Tie, Doamne”, Bijuterii 
corale romanesti”, ”Asteptand Craciunul’.

Concertul aniversar a fost  prefatat de discursul  emotio-
nant al conf. universitar dr. Ioan Golcea, care a elogiat activita-
tea formatiei si a dirijorului ei.

Programul prezentat de corala “Euterpe” a fost alcatuit din 
lucrari de referinta ale muzicii universale si romanesti. Acompa-
niamentul a fost maiestrit realizat de catre lector univ. Camelia 
Pavlenco, iar solistele, care au interpretat cu stralucire paginile  
rezervate lor au fost Lenuta Baciu, Mirela Dumitrachescu si 
Mihaela Dragoi.

Programul concertului, complex si divers a cuprinsmai intai 
lucrari, clasice:  un madrigal de Michael East, “Ave verum“ 
de Mozart, ”Cantec de leagan” de Schubert, urmate de lucrari 
moderne, compuse de Josep Villa I Casanes, Marek Jasimski, 
Dragan Suplevski, Sabin Pautza. Cea de-a doua parte a con-
certului a fost dedicata muzicii romanesti Au putut fi  audi-
ate lucrari de Tudor Jarda, Vasile Timis, Pretorian Vlaiculescu, 
Constantin Arvinte, Constantin Dragusin, Valentin Teodorian, 
Grigore Cudalbu.  

In fi nalul  concertului a urcat pe scena presedintele Aso-
ciatiei Nationale Corale, dl. Voicu Enachescu, care a adresat 
cuvinte emotionante de apreciere la adresa formatiei si a diri-
joarei, oferind din partea asociatiei o “diploma aniversara, cu 
ocazia implinirii a 25 ani de activitate pusa in slujba promovarii 
muzicii corale romanesti in tara si in strainatate”.

Concertul a fost rasplatit cu aplauze indelungate, fl ori si 
mai ales cu sentimente de rascolitoare emotie din partea publi-
cului spectator.

Astfel, cuvintele compozitorului Doru Popovici publicate 

in ”Actualitatea muzicala” in urma unui concert al coralei, sunt 
mai mult decat actuale: “S-au reliefat in acest climat orfi c sono-
ritatea corului, de o aleasa calitate adaptata melosului respectiv, 
armonia modala, constructia de ”geometru sonor” si corelatia 
dintre text si discursul sonor. Maestra Georgeta Aldea s-a iden-
tifi cat cu artistul autentic, cel care arde ca o fl acara si calauzeste 
si pe ceilalti in intuneric”.

prof. Georgeta Aldea
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Corul „Symbol” - 25 de ani de activitate

Înfi ințat în 1990 de către subsemnatul, cu binecuvântarea 
vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Corul Symbol și-a 
aniversat în 2015, împlinirea a 25 de ani de activitate. Corul 
Symbol are mai multe caracteristici, care îl fac să fi e  remarca-
bil și unic în peisajul muzicii corale românești.

Corul Symbol a fost primul cor de copii înfi ințat ca 
asociație după Revoluția din Decembrie 1989 și care s-a ridicat 
și a rămas la un nivel apreciabil. De asemenea, a fost primul 
cor de copii care a susținut un concert de colinde la Ateneul 
Român, primul cor de copii și singurul care a dat integral răs-
punsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, primul 
care a înregistrat primul disc de colinde și apoi dublul album 
conținând cântările Sf. Liturghii cu preot și diacon. De ase-
menea, Corul Symbol este singurul cor de copii-asociație din 
România care își însușește repetoriul prin descifrarea partitu-
rilor, ceea ce constituie o particularitate care ne distinge și ne 
onorează.

Corul Symbol este singurul cor de copii și tineret pe care 
Filarmonica „George Enescu” îl programează an de an, în stagi-
unile sale, cu cel puțin două concerte.

Iată ce scria muzicologul Grigore Constantinescu, înain-
tea unui concert aniversar al Corului Symbol: ... „Uneori, faptele 
oamenilor sunt greu de înțeles... Cine îl poate înțelege pe profesorul 
Jean Lupu când a început ctitoria sa de acum, preferând neodihna?... 
Nu se explică altfel evenimentul, unic în analele istoriei muzicii 
noastre corale, al prezentării în primă audiție la Palatul Canta-
cuzino, în cadrul Cenaclului Uniunii Compozitorilor a Liturghiei 
Sf.  Ioan Gură de Aur...de compozitorul Dumitru D. Stancu... Ca 
și Meșterul Manole, dirijorul Jean Lupu trebuie să reclădească, lup-
tând ca minunea făcută din sufl et și sunet să se înalțe mereu.”

Dacă intrați pe site-ul nostru www.symbol-chorus.ro sau 
pe Facebook, pagina Corul Symbol,veți observa ce activitate 
benefi că pentru socitatea românescă desfășoară acest colec-
tiv de copii și tineri, reunit sub genericul Corul Symbol și 
îndrumați cu tact de către subsemnatul, căruia mi s-a alăturat, 
de opt ani, o mai tânără dirijoare, Luminița Guțanu-Stoian, 
destoinic muzician și rafi nat pedagog. De 25 de ani, acești mici 
artiști, numiți de către scriitorul Nicolae Fulga ”stol de îngeri 
care zboară între muzică și Dumnezeu”, iar de către poetul 
Grigore Vieru drept ”catedrală pe rotile”, se zbat pe cont pro-
priu pentru a promova creația națională de valoare pentru ca, 
prin ea, să contribuie la purifi carea morală a ascultătorilor și la 
retușarea imaginii despre copiii României peste hotare, așa cum 
s-a obligat prin statutul său.

Anul 2015 a însemnat pentru noi și o colaborare 
substanțială cu Opera Națională din București; Corul Symbol a 
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asigurat partea corală la opt spectacole cu „Visul unei nopți de 
vară” de Felix Mendelssohn Bartholdy.

În anul aniversar 2015, Corul Symbol, participând la 
Concursul Internațional de la Preveza-Grecia, și-a încununat 
bogatul palmares cu Premiul I  și Medalia de Aur la catego-
ria Coruri de Copii, Medalia de Aur la categoria Coruri de 
Tineret, iar colega mea, Luminița Guțanu-Stoian, cea care a 
făcut deplasarea cu corul, a fost declarată cea mai bună diri-
joare din concurs.

La concertul aniversar din 7 nov. 2015 de la Ateneul 
Român, am găsit de cuviință să anunț public că cedez postul 
de dirijor principal tinerei mele colege, Lumița Guțanu-Stoian, 
căreea, în mod simbolic, i-am înmânat diapazonul. Eu am 
rămas director al corului și simplu dirijor, precum și președinte 
al Asociației Corale Symbol. 

În același an 2015, la împlinirea a 75 de ani de viață și 55 
de ani de dirijat, subsemnatul  am primit din partea Preaferici-
tului Patriarh Daniel, suprema distincție a Patriarhiei Române 
„Ordinul Sfântul Apostol Andrei- Ocrotitorul României”, iar 
Corul Symbol a primit Diploma de Onoare „Sfi nții Martiri 
Brâncoveanu”. 

Sunt convins că Symbolul are viitorul asigurat și pentru că, 
deși fl uctuația este continuă, tot continuu este și interesul copi-
ilor și tinerilor pentru acest cor; numai în ultimul an am primit 
20 de noi membri, dintre care majoritatea au, pe lângă calitățile 
muzicale dovedite la verifi care, și voința și capacitatea intelec-
tulă necesare unei evoluții frumoase.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT SYMBOL!
Diacon-profesor, Jean Lupu

Concert aniversar al Corului 

„Solemnis Satu Mare” – 20 de ani

In seara de 5 decembrie 2015, in ajun de Mos Nicolae,Corul 
”Solemnis” - dirijat de doamna profesor Maria Chis - a daruit 
satmarenilor Concertul Aniversar ”20 de ani de cant coral”. A 
fost un dar din sufl et, intr-o seara magica in care sala Filarmo-
nicii ”Dinu Lipatti” din Satu Mare a fost arhiplina. 

...Toate ofi cialitatile locale si judetene au fost prezente,de 
asemenea au fost prezenti conducatori de institutii, oameni de 
arta si cultura,un numeros public. 

Oaspeti de seama ne-au onorat cu prezenta.
Corul ”Pastorala” din Focsani,condus de profesor diri-

jor Dumitru Sandulachi,tulnicaresele din Ianculesti,recitatorul 
Gheorghe Manea, pianistul Lucian Flontas, solistii Beata 
si Razvan Pap, Camelia Goia, Alexandra Florescu si Sergiu 
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Prin repertoriul bogat, interpretarea de inalta clasa si arta 
dirijorala a domnului Sandulachi, Corul ”Pastorala” a castigat 
admiratia satmarenilor, fi ind rasplatiti cu numeroase aplauze.

De asemenea, in semn de pretuire si buna colaborare, 
doamna Maria Chis a acordat diplome de onoare invitatilor din 
Focsani.

Luni de zile am trait febra pregatirilor acestui concert. Zeci 
de ore de repetitie, sacrifi cii in familie, renuntare la multe pla-
ceri, antrenarea intregii familii, a prietenilor la acest eveniment, 
toate au ajuns la apogeu in seara de 5 decembrie 2015.

 Prima parte a evolutiei Corului ”Solemnis” a cuprins piese 
laice si patriotice.

 In deschidere, Corul Solemnis a interpretat ”Bine esti 
cuvantat Doamne” de D.G.Kiriac.

 A urmat apoi un potpuriu din Poemul Coral Regele Mun-
tilor de Timotei Popovici - dedicat eroului national Avram 
Iancu,moment la care si-au dat concursul si tulnicaresele moate 
din Ianculesti impreuna cu recitatorul Gheorghe Manea. A fost 

Alexandru Iuhas si-au dat concursul alaturi de Corul ”Solem-
nis” la reusita concertului, smulgand ropote de aplauze.

Concertul a inceput cu intonarea Imnului National care, 
precedat de semnalul tulnicelor a trezit in noi emotie si senti-
mente cu profund iz patriotic. 
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un moment foarte apreciat de public,si sustinut de spectatori cu 
mult entuziasm.

 Pentru acest eveniment ne-am pregatit intens cu trei piese 
in prima auditie: ”In poienita” de Gh. Danga; ” Sara pe deal” de 
Vasile Popovici si ”Suita corala din Tara Oasului” de Dariu Pop.
Publicul a apreciat acest lucru fi ind un bun cunoscator si iubi-
tor de muzica corala romaneasca. Dupa manifestarile auditoriu-
lui, putem spune ca un asemenea concert a fost asteptat. Desi 
acest concert aniversar a durat mai mult de patru ore, publicul 
a ramas in sala, ne-a sustinut cu entuziasm, rasplatindu-ne pen-
tru tot efortul nostru.

Camelia Goia si Alexandru Iuhas – studenti la Academia 
De Muzica Ghe. Dima din Cluj-Napoca, membrii ai corului 
inca din clasa a saptea, acompaniati la pian de Lucian Flontas 
au incantat publicul cu evolutia lor solistica.

Prima parte a concertului s-a incheiat cu Poemul Coral-
Flacari si roti de Corneliu Cezar.

Lucian Flontas, fost membru al corului, astazi profesor de 
pian la Liceul de Muzica din Brasov, a adus pe scena fi larmo-
nicii muzica clasica interpretand la pian - cu binecunoscuta-i 
pasiune ”Chapelle de Guillaume Tell” din ciclul Ani de Peleri-
naj de Franz Liszt.

Un moment de reculegere si de pomenire pentru colabora-
torii plecati dintre noi a marcat inceputul partii a doua a con-
certului.

Alexandra Florescu prin maniera-i delicata ne-a incantat 
interpretand un colind strabun.

Profesorii Beata si Razvan Pap-absolventi de conservator-
solisti colaboratori ai Corului ”Solemnis” au intregit prin inter-
pretarea lor spectacolul aniversar.

Au urmat apoi colinde romanesti si cantece de craciun din 
repertoriul universal. Dupa cum se obisnuieste in asemenea pri-
lejuri s-a cantat ”Multi ani” antrenand intreaga sala.

Concertul s-a incheiat cu traditionala colinda romaneasca 
”O CE VESTE” de D.G. Kiriac cantata intr-un glas de coristi, 
spectatori, de toata sufl area participanta la spectacol. In acele 
momente am simtit cu totii spiritul Craciunului plutind in sala. 
A fost un spectacol mirifi c.

Prezentatorul acestui eveniment a fost parintele paroh 
Gheorghe Alexandru Chis-sotul doamnei Maria Chis. Parin-
tele este si patronul spiritual al formatiei.

Tot in cadrul Concertului Aniversar a fost lansata mono-
grafi a Corului „SOLEMNIS” de catre doamna Maria Chis.

Ca o incununare a succesului, si o recunoastere a merite-
lor artistice si a muncii de 20 de ani, doamna profesor dirijor 
Maria Chis impreuna cu Corul ”Solemnis” au fost rasplatiti cu 
diplome din partea Prefecturii, a Consiliului Local, a Consiliu-
lui Judetean, a Ministerului Culturii.

Maria Chis-dirijorul Corului Solemnis,
Margareta Sima-secretar 
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Corului Mixt „Trison” al Școlii Populare de 

Arte și Meserii „Vespasian Lungu” din Brăila

2-5 iulie 2015 – participare la a 19-a ediție a Festivalului 
Internațional Coral și a 13-a ediție a Concursului Internațional 
Coral „Antonio Vivaldi” de la Karpenisi-Grecia. Organizator: 
Asociația Cultural-Muzicală și Corul „Antonio Vivaldi”.

Corul Mixt TRISON a participat, începând cu data de 2 
iulie, la acest deosebit eveniment după cum urmează:

1. În ziua întâi – 2 iulie – concert de muzică religioasă la 
Biserica cu hramul Sf. Evritanos (zi de festival); de menționat 
că s-a cântat la mai puțin de 12 ore de la sosirea Corului la 
Karpenisi;

2. În ziua a doua – 3 iulie – s-a desfășurat concursul 
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propriu-zis unde Corul Mixt TRISON a prezentat un reperto-
riu alcătuit din piese de factură religioasă (Zoltán Kodály, Nico-
lae Lungu, Stoian Babekov) și respectiv laică (Th omas Morley, 
Nelu Ionescu, Gheorghe Danga) – v. foto;

3. Ziua a treia, închinată Festivalului, a început cu parada 
corurilor participante și s-a încheiat cu spectacolul coral unde 
TRISON – alături de coruri din Israel, Serbia, Bulgaria și Gre-
cia – a evoluat la nivelul la care îl recomandă munca susținută a 
coriștilor și dirijorilor!...

Bilanțul este edifi cator: câte două Medalii de Argint – una 
pentru secțiunea religioasă (82 puncte) și a doua pentru coruri 
mixte (82 puncte), plus cuvenita Diplomă de participare la Fes-
tival!...

30 octombrie 2015 rămâne o dată nefericită în istoria 
poporului român – dezastrul de la Colectiv –  care a umbrit 
ceea ce trebuia să fi e un jubileu pentru TRISON!... Totuși, la 
data de 1 noiembrie, în cadrul Sfi ntei Liturghii desfășurată la 
Biserica cu hramul Nașterea Domnului din Brăila, Corul Mixt 
TRISON, alături de Corala Ioan D. Chirescu de la Cernavodă 
– dirijată de pr. Anghel Dincu – a cântat pentru odihna sufl e-
telor celor pieriți în fl ăcări, dar și pentru speranță în viitor. Cu 
această ocazie – în prezența trimisului Arhiepiscopiei Dunării 
de Jos, pr. Eugen Buruiană – domnul George Romeo Bunea, 
director al Școlii Populare de Arte și Meserii „Vespasian Lungu” 
a decernat Diploma de Excelență Corului Mixt TRISON cu pri-
lejul împlinirii a douăzeci de ani de succese repurtate în dome-
niul mișcării naționale corale...

Ca și în anii precedenți, Corul Mixt TRISON nu a lipsit 
de la evenimentele prilejuite de Sărbătorile Creștine – Crăciu-
nul, Floriile și Sf. Paști. Astfel, de Sf. Florii și în A Doua Zi de 
Sf. Paști, Corul Mixt TRISON a susținut concerte religioase 
încluse în Sfi ntele Liturghii desfășurate la Biserica Nașterea 
Domnului din Brăila. 

În anul de grație 2016, Corul Mixt se pregătește intens 
pentru a doua participare la cea de-a 34-a ediție a Festivalu-
lui-Concurs Internațional de Muzică Religioasă Corală ce se va 
desfășura la Preveza-Grecia în perioada 7-10 iulie 2016. 
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Două decenii de la înfi inţarea 

Coralei „Fantasia”

Această ediţie a emisiunii „România de nota 10” este dedi-
cată Coralei „Fantasia” a Palatului Copiilor din Valsui, de la a 
cărei înfi inţare s-au împlinit două decenii. Creată de profeso-
rul și dirijorul Vasile Negură, de la Școala Gimnazială „Elena 
Cuza”, formaţia are o carte de vizită impresionantă: concerte, 
recitaluri, concursuri și numeroase premii naţionale și interna-
ţionale.

Peste 700 de copii și tineri au activat de-a lungul timpului 
în formaţia vasluiană. Vocile de la „Fantasia” au rasunat la fes-
tivaluri de gen din România, Italia, Grecia, Olanda, Germania, 
Turcia, Bulgaria, Slovenia etc.

De curând, membrii coralei s-au întors de la Festivalul 
Internaţional al Muzicii Corale de la Chișinău, unde au obţi-
nut Diploma de Aur, profesorului Vasile Negură acordându-i-
se titlul de cel mai bun dirijor. In preajma Crăciunului, corala 
”Fantasia” a Palatului Copiilor din Vaslui va concerta în mai 
multe localități din judetul Vaslui, iar pe 22 decembrie va sus-
ţine un spectacol de colinde la Radio România Iași.

In memoriam
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Dumitru Georgescu Kiriac 

– 150 de ani de la naştere

Compozitor, dirijor, folclorist, critic muzical, profesor uni-
versitar (n. 06/19.03.1866 – m. 08.01.1928)

Cu câteva zile în urmă, s-au împlinit 150 de ani de la naș-
terea strălucitului compozitor, dirijor, folclorist, critic muzical, 
profesor universitar - DUMITRU GEORGESCU KIRIAC, 
personalitate de excepţie a școlii muzicale românești de la înce-
putul sec. XX.

Studiile muzicale începute la Liceul „Sf. Sava” din Bucu-
rești, au fost continuate, cu deosebit succes, între anii 1880-
1885, la Conservatorul de Muzică din capitală, unde a 
benefi ciat de îndrumarea vestiţilor maieștrii ai creaţiei și peda-
gogiei muzicale românești din acea vreme: Gheorghe Brătianu, 
Eduard Wachmann, George Stephănescu, Grigore Ventura ș.a.. 
În anii următori a frecventat și cursurile Facultăţii de Drept, în 
anul 1892 susţinând examenul de licenţă cu teza “Despre nere-
troactivitatea legilor”.

În perioada 1892-1896, tânărul muzician român urmează 
cursuri muzicale de perfecţionare la Conservatorul Naţional de 
Muzică din Paris și apoi la renumita școală superioară “Schola 
Cantorum” din capitala Franţei, printre maieștrii săi afl ându-se 
iluștrii pedagogi și compozitori francezi: Vincent d’Indy (com-
poziţie) și Amedee Gastoue (cânt gregorian, folclor). 

În anii în care s-a afl at la studii în Orașul Luminii, Dumi-
tru Georgescu Kiriac a condus - în calitate de dirijor Corul 
Capelei Române din Paris.

Revenind în ţară, până în ultimele zile ale vieţii -8 ianu-
arie 1828, ilustrul muzician român s-a afi rmat constant și 

puternic în viaţa muzicală și cultura română, atât în domeniul 
artei interpretative – dirijor al corului mixt al Conservatorului 
de muzică din București, al Societăţii Corale Carmen -al cărei 
fondator a fost în anul 1901,precum și al formaţiilor corale de 
la bisericile „Sf. Spiridon Nou” și „Domniţa Bălașa” – dar și al 
compoziţiei și pedagogiei muzicale (profesor de teorie – solfe-
giu, armonie,  ansamblu coral). În parelel distinsul muzician a 
cules, notat și a prelucrat zeci și zeci de melodii populare din 
tezaurul folcloric românesc, a semnat numeroase studii, ese-
uri, cronici muzicale etc. în reviste de specialitate. De numele 
său se leagă înfi inţarea Arhivei Fonogramice a Ministerului 
Artei (1926) și a Arhivei de Folclor a Societăţii Compozitori-
lor Români (1927).

Un loc prioritar în ansamblul plurivalent al activităţii sale îl 
ocupă creaţia muzicală, primele opusuri datand încă din anii de 
studii superioare.

Uriașul său talent și imensul poteţial de creativitate sunt 
evidente în numărul impresionant de lucrări muzicale - cu deo-
sebire în domeniul muzicii corale – laice și religioase.

Remarcăm însă și opusuri semnate în genurile muzicii de 
teatru (Legenda lirică Vârful cu dor), și  muzicii de cameră. 
{cele două suite pentru pian și un  Cvartet de coarde}

Din repertoriul general al muzicii corale s-au impus de-
alungul vremii zeci de lucrări scrise pentru 2, 3 și 4 voci, pre-
cum și nenumărate prelucrări ale cântecului nostru popular, care 
în marea lor majoritate au văzut lumina tiparului în importante 
caiete și culegeri editate pentru școlilor din învăţământul pri-
mar și secundar, dar și al societăţilor și formaţiilor corale pro-
fesioniste și de amatori din Ţările Române. Lista acestora este 
deosebit de complexă. Iată numai câteva titluri care au făcut 
parte și din Antologia realizată postum de vestiţii muzicieni  și 
Ioan D. Chirescu și George Breazul. Unde aud cucul cântând; 
La bordei cu cruce înaltă; Cine trece pe uliţă; Ciobănaș de la miori; 
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Asta-i seara de peurmă; Foaie verde lămâiţă; Foaie verde  didiţel; 
Pe cărare sub un brad; Hai, dor; Mamei noastre; Fiii României; 
Cântăm libertatea; Limba românească; A ruginit frunza din vii; 
Moara ,Ţara mea, Trei Păstori, Secerișul, Micul Călăreţ, Doamna 
Florilor, Fata și cucul ș.a.

Din vasta sa  creaţie corale nu lipsesc prelucrările și aran-
jamentele a numeroase piese ale genului, cântările specifi ce 
slujbelor ofi ciate în Biserica Ortodoxă Română, printre care 
Liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur - constituie un adevă-
rat reper pentru toţi compozitorii români din sec. XX, nume-
roase colinde etc.

Pentru întreaga sa activitate, nemuritorul muzician, a fost 
distins cu importante premii de compoziţie din partea Ministe-
rului Artelor, Societăţii Compozitorilor Români etc.

Referindu-se la locul și rolul marelui muzician romând 
D. G. Kiriac, în viaţa muzicală și cultura romană, emitentul 
om de știinţă muzicală prof. univ. dr. și DHC, Viorel Cosma 
notează în lexiconul Muzicieni din România {vol. 5, pag. 68 
“}... Pe măsura scurgerii timpului, D.G. Kiriac, a devenit unul 
din marii ctitori ai culturii muzicale românești moderne… 
D.G. Kiriac a constituit magnetul în jurul căruia și-au afl at 
afi rmarea Gh. Cucu, Constantin Brăiloiu, Ioan. D. Chirescu, 
Bazil Anastasescu, Nicodim Ganea, Vasile Popovici, Dimitrie 
Cuclin, Ioan D. Petrescu, George Breazul, Gh. Dima, Tiberiu 
Bredicianu, Ion Vidu, Timotei Popovici ș.a.”... D.G. Kiriac a 
legat stranse prietenii cu scriitorii Alexandru Vlahuţă, B. Șt. 
Delavrancea, I.L. Caragiale, I.A. Brătescu Voinești, Șt.O. Iosif, 
Dimitrie Anghel, pictorul N. Grigorescu, arhitehtul Ion Mincu, 
sculptorul C. Brăncuși, reușind să impună muzicii romanești un 
nou statut în contextul artei naţionale...”

În ultimii ani, pentru cinstirea memoriei sale, s-a instituit 
Festivalul Coral Internaţional ce-i poartă numele – organizat în 
Municipiul Pitești, de către forurile culturale locale împreună 

cu Asociaţia Naţională Corală din Romania, concurs afl at în 
prezent la ediţia XXV.

 Presa scrisă audio și video au  dedicat periodic nemuri-
torului muzician, diverse studii ,articole, emisiuni omagiale,ș.a. 
În acest contaxt se înscriu și astfel de activităţi organizate de  
Muzeul Memorial “Paul Constantinescu” din Ploiești.
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Florin Comişel – 30 de ani 

de la trecerea în eternitate

(n.10.02.1922 – m.7.10.1985)

Continuând, cu brio, o 
importantă și frumoasă tradi-
ţie, în dumă-amiaza zilei de 
miercuri, 7 octombrie a.c. - zi 
în care s-au împlinit 30 de ani 
de la trecerea prematură și ful-
gerătoare în lumea cea veșnică a 
nemuritorului muzician Florin 
Comișel – compozitor, dirijor și 
folclorist, la Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” din Plo-
iești, a avut loc o emoţionantă 
manifestare omagială organizată 
împreună cu Cenaclul Muzical 
„Paul Constantinescu” și Asoci-
aţia „Comișel” din București.

După cum se știe, ilustrul muzician a văzut lumina zilei în 
Municipiul Ploiești, la 10 aprilie 1922, într-o renumită familie 
de intelectuali. Tatăl său – Gheorghe Comișel, institutor, diri-
jor și profesor de muzică, era binecunoscut în perioada inter-
belică, pentru prestigioasa activitate de dirijor, cu deosebire la 
diverse ansambluri corale, laice și religioase, unanim apreciate 
în Municipiul Ploiești.

Dovedind din anii copilăriei o evidentă chemare pentru arta 
sonoră, studiile muzicale începute în casa părintească – unde 
muzica era la ea acasă, după absolvirea vestitului liceu „Sfi n-

ţii Petru și Pavel” din localitate, între anii 1939-1948, Florin 
Comișel  își continuă, cu deosebit succes,  pregătirea muzicală 
la Conservatorul de Muzică București, sub îndrumarea unora 
dintre cei mai mari maeștri ai muzicii și pedagogiei muzicale 
românești din acea perioadă: Faust Nicolescu, Marţian Negrea, 
Mihail Andricu, Constantin Brăiloiu, Vasile Popovici, Ștefan 
Popescu, Ion Ghiga, Maria Fotino ș.a.

Apreciind realul său talent și profunda pregătire de 
specialitate, încă din ultimii ani de studii muzicale universitare, 
tânărul muzician este solicitat să ocupe funcţia de cercetător la 
Arhiva de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români și ulte-
rior, la Institutul de Folclor din București.

Înzestrat cu evidente calităţi artistice, Florin Comișel s-a 
afi rmat constant și solid, timp de aproape patru decenii, în viaţa 
muzicală de la mijlocul veacului XX, atât în domeniul crea-
ţiei muzicale, cercetării știinţifi ce a nestematelor creaţii popu-
lare din diverse zone etnofolclorice ale României, dar și al artei 
interpretative. În calitate de dirijor la prestigioasele ansambluri 
artistice din capitala ţării, cu deosebire între anii 1957-1978 la 
prestigiosul Ansamblu Artistic „Rapsodia Română”, a între-
prins în ţară și peste hotare: Ungaria, Bulgaria, Franţa, URSS, 
Cehoslovacia, Germania etc, răsunătoare turnee artistice, una-
nim apreciate și elogiate de marele public și de presa de speci-
alitate. 

Viaţa și opera ilustrului muzician au fost evocate, cu incon-
testabile date și momente ale activităţii reputatului artist, de 
către prof. dr. Al. I. Bădulescu, prof. dr. Irina Dragnea-Comi-
șel – etnomuzicolog, eminentul compozitor, dirijor și folclorist 
Constantin Arvinte – personalitate marcantă a muzicii româ-
nești contemporane, prof.și dirijorul Corneliu Irimia, de la 
Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, prof. Aurelian Popa-Stavri, 
realizator Redacţia Muzicală Radio ș.a.

Vorbitorii au adus în atenţia publicului, cu deosebire nume-
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roasele opusuri de referinţă cu care distinsul compozitor Flo-
rin Comișel a îmbogăţit patrimoniul muzicii românești. Au fost 
remarcate, cu deosebire, cele 16 lucrări din domeniul muzicii 
de teatru – în primul rând a operetei românești, gen muzi-
cal de largă popularitate, compozitorul fi ind apreciat, pe bună 
dreptate, drept unul dintre ctitorii operetei românești din seco-
lul XX. În acest sens, mărturie stau operetele: „Izbânda vieţii” 
(1947), „Culegătorii de stele” (1954), „O navă pleacă departe” 
(1964), „Soarele Londrei” (1969), „Leonard” (1971, „Răspântia” 
(1974, „Adâncele iubiri” (1977), „Plăieșii” (1977), „Fata moșului 
cea harnică” (1982) ș.a.

Puternic legat de viaţa culturală a judeţului natal, compo-
zitorul Florin Comișel a scris pentru mișcarea muzicală din 
municipiul Ploiești operetele: „Bob de aur” (1965) și „Trebuie 
să mă-nsor” (1967) – prezentate în prima audiţie de Ansamblul 
Artistic al fostului Club „16 Februarie” din Ploiești; „Toamna 
bucuriilor” (1979), premieră la Casa de Cultură a Sindicatelor 
din Ploiești, „Drumul-i lung, povestea-i scurtă” (1980)-premi-
eră la Teatrul Popular din orașul Slănic, „Cu cine am onoarea” 
(1983), premieră Teatrul Popular Slănic, „Toamna se numără 
bobocii” (1983) – premieră la Teatrul Popular din comuna 
Lipănești (ultimele trei titluri în colaborare cu dirijorul și com-
pozitorul Leonida Brezeanu) etc.

Au fost, de asemenea, amintite principalele lucrări muzicale 
din domeniul muzicii simfonice și vocal-simfonice – printre 
care „Suita în stil clasic” prezentată și de Orchestra de cameră 
a Palatului Culturii din Ploiești (dirijor pianistul Mircea Vasi-
lescu), muzicii corale – domeniu în care compozitorul a semnat 
câteva zeci de lucrări de real succes, printre care pentru for-
maţiile corale din Municipiul Ploiești: „Columne către Soare” 
(Corul Uzinei 1 Mai Ploiești), „Beteală de argint” (Corul Com-
binatului Petrochimic Brazi), „Aprig dor de viaţă” („Corala Paul 
Constantinescu” a Palatului Culturii) etc. Au fost remarcate, 

de asemenea, și lucrările pentru voce și pian, muzica ușoară, 
muzica de fi lm etc.

Din prodigioasa sa activitate de creaţie a ilustrului muzi-
cian, numerosul public a ascultat, cu deosebit interes,  superbe 
arii și duete din operetele: Culegătorii de stele, Soarele Lon-
drei, Leonard, Răspântia ș.a. - afl ate în Fonoteca de aur, pre-
zentate și comentate de către nepoata compozitorului, prof. dr. 
Irina Dragnea-Comișel.

Nu au lipsit din alocuţiunile muzicienilor oaspeţi, în spe-
cial a maestrului Constantin Arvinte și etnomuzicologului Irina 
Dragnea-Comișel, o seamă de interesante și frumoase momente 
din darurile cu care a fost înzestrat nemuritorul muzician Flo-
rin Comișel, dar și despre performanţele sale pe plan muzical 
în ţară și străinătate.

În ultima parte a vieţii, muzicianul Florin Comișel, a făcut 
parte în calitate de președinte a unor jurii naţionale ale concur-
surilor organizate pentru formaţiile muzicale corale și instru-
mentale de către Ministerul Culturii.

Începând din ziua de 27 ianuarie 1977, cu ocazia consti-
tuirii Cenaclului Muzical „Paul Constantinescu” din Ploiești, 
Florin Comișel a îndeplinit exemplar, funcţia de președinte 
executiv până în ultimele zile ale vieţii(7 octombrie 1985).

Pentru excepţionala activitate din domeniul creaţiei muzi-
cale, cercetării știinţifi ce a folclorului muzical și artei dirijorale, 
a fost distins în anul 1967 cu titlul de Artist Emerit, cu patru 
premii de compoziţie ale Uniunii Compozitorilor și Muzicolo-
gilor din România, precum și cu ordine și medalii ale statului 
român.

În semn de cinstire și preţuire a memoriei sale, începând 
din anul 1987, Inspectoratul Judeţean pentru Cultură și Cen-
trul Judeţean al Creaţiei Populare au iniţiat și organizat Fes-
tivalul Coral Interjudeţean Florin Comișel,  (ultima ediţie 25 
mai 1997). Cu acest prilej, în ziua respectivă, după fi nalul Fes-
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tivalului Coral Interjudețean, pe casa din  Ploiești în care s-a 
născut și a trăit o parte a vieţii marele muzician, a fost așezată o 
placă omagială cu efi gia în bronz a artistului – autor, sculptorul 
Ștefan Macovei.

Evenimentul a fost onorat, în acea zi, de către o reprezen-
tativă delegaţie a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, condusă de prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma – 
vicepreședinte UCMR (la acea vreme), care împreună cu sora 
cea mare a muzicianului, prof. univ. Emilia Comișel și prof. Al. 
I. Bădulescu, consilier șef al Inspectoratului Judeţean pentru 
Cultură Prahova, au dezvelit ofi cial placa omagială. Au partici-
pat membrii formaţiilor corale prezente la cea de-a VII-a ediţie 
a festivalului, un numeros public, reprezentanţi ai presei cen-
trale și locale. Ulterior școala gimnazială din str. Jupiter –unde a 
învățat clasele primare viitorul muzician, a primit numele com-
pozitorului Florin Comișel.Periodic, Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” și Cenaclul Muzical „Paul Constantinescu”au 
organizat manifestări omagiale dedicate acestui ilustru muzi-
cian.

Manifestarea omagială din ziua de 7.10.2015 s-a înche-
iat cu audierea unei cunoscute piese din folclorul maramure-
șean „Joc maramureșean” interpretată excepţional de violonistul 
Cosmin Stoica concert-maestru la Filarmonica „Paul Constan-
tinescu” și cu prezentarea, din Fonoteca de aur a unor bijuterii 
corale printre care lucrarea scrisă în anul 1947 de Florin Comi-
șel „Codrule, frunză galbină” (înregistrare din repertoriul cele-
brului Cor Naţional de Cameră „Madrigal” dirijat de maestrul 
Marin Constantin).

Prof. dr. Al. I. Bădulescu

 

Boris Cobasnian - 90 de ani de la naştere

În data de 9 martie 2016, Boris 
Cobasnian ar fi  împlinit 90 de ani, și 
desigur ar fi  fost sărbătorit de către toţi 
cei care s-au bucurat de arta și măiestria 
unui muzician complex care a ars ca o 
fl acără pentru muzica corală românească. 
Dirijor, compozitor, pedagog, Boris 
Cobasnian a avut un cult pentru muzica 
pe care a slujit-o cu dăruire și o mare dragoste de oameni. 

S-a născut în satul Petroșani - Bălţi, Basarabia, apopii-
indu-se de muzica corală, încă din copilărie, având un exemplu 
în tatăl său – preotul Visarion Cobasnian care conducea corul 
bisericii la care slujea, repetiţiile având loc în propria sa casă, 
printre coriști numărându-se și membrii familiei sale: soţia și 
cei doi copii mai mari: Boris și Claudia (care mai târziu, va 
deveni profesor de dirijat, la Chișinău). Ca elev la Școala Nor-
mală din Chișinău, Boris Cobasnian avea să se bucure de o 
educaţie muzicală deosebită, avându-l ca profesor pe Victor 
Iușceanu (cel ce avea să devină profesor la Conservatorul din 
București, cunoscut la Chișinău ca Iușchievici) care se ocupa de 
fanfara și de corul școlii. Tânărul elev avea să se afi rme ca diri-
jor al corului și al orchestrei de viori ale clasei sale. Din cauza 
izbucnirii războiului, Școala Normală din Chișinău avea să se 
refugieze cu tot cu profesori, la Arad. 

În anul 1947, a devenit student la Conservatorul din 
Bucureşti, urmând în paralel şi Academia Comercială. 

În Conservator a avut şansa să aibă profesori, mari 
personalităţi ai muzicii: Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae 
Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme), Teodor Rogal-
schi (orchestraţie), Zeno Vancea (istoria muzicii), Ioan Şerfezi 
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(teoria muzicii), George Breazul (folclor), Ion Vicol şi Dumitru 
Botez (dirijat coral). 

Încă din anul I de Conservator, se va înscrie în Sindica-
tul Dirijorilor, afi rmându-se ca dirijor la numeroase coruri 
bucureştene, obţinând premii la concursurile naţionale: Corul 
Uzinelor Metalurgice - cunoscut din 1948 sub numele de 
Armătura, Corul fabricii Radio-Popular, Corul Sindicatului 
Metalo- Chimice, Corul Fabricii de Confecţii A.P.A.C.A.

La terminarea Conservatoruluiu în anul 1953, Boris Cobas-
nian va pleca la Hunedoara, unde în scurt timp, va pune bazele 
unei orchestre simfonice cu o stagiune permanentă, constituită 
din instrumentiști amatori: furnaliști, oţelari, tehnicieni, profe-
sori, ingineri, medici. În paralel a condus Corul Combinatu-
lui Siderurgic. Tânărul dirijor face demersuri pentru înfi inţarea 
unei Filarmonici la Hunedoara, ajungând în audienţă la Doctor 
Petru Groza, dar din păcate, planurile sale eșuează. 

În anul 1959, dă concurs ca Maestru de cor la Teatrul Liric 
din Constanţa, unde va funcţiona până la ieșirea la pensie. În 
perioada 1959-1986 a pregătit peste 40 de lucrări: operă și ope-
retă, iar ca dirijor a realizat în premieră: My fair Lady de Fr. 
Loewe, Casa cu trei fete de Franz Schubert, Logodnicul din lună. 
A dirijat spectacolele: Lăsaţi-mă să cânt de Gherase Dendrino, 
Bal la Savoi de Abraham, Nausica de Viorel Doboș, baletul 
Coppelia de Leo Delibes, Lisyistrata de Gherase Dendrino.

Pasiunea pentru muzica corală, îl va determina să lucreze 
în paralel şi cu corurile de amatori. Începând cu anul 1960, 
dirijează Corul Portului, care va obţine premii la toate concur-
surile la care va participa. În anul 1964, ia fi inţă Corul Sindi-
catelor care s-a impus în scurt timp în elita corurilor din ţară. 
În anul 1974, înfi inţează corul Vox Maris, ca o selecţionată a 
Corului Sindicatelor, care va participa la Concursul Internaţional 
de Cânt Coral  C.A. Seghizzi de la Gorizia - Italia, unde obţine 
trei premii: premiul I la secţiunea polifonie –Cor de femei, pre-

miul I la secţiunea Folclor şi premiu III la secţiunea polifonie 
– Cor mixt. 

În anul 1979, corul Vox Maris a participat la festivalul 
Hanns Eissler de la Leipzig (Germania), obţinând Marele Pre-
miu, în 1984 la Debreţin (Ungaria), unde a obţinut premiul 
I, în 1985 la Tolosa (Spania) - Medalia de argint. Corul “Vox 
Maris - Studio” a participat la Festivalurile de la Gorizia (Ita-
lia) în 1994 şi la Ankara (Turcia) în 1996. În ţară, a partici-
pat la toate Festivalurile de Muzică Corală, obţinând premii 
importante. 

Boris Cobasnian a fost membru în juriul reputatului con-
curs de cânt coral C.A Seghizzi de la Gorizia - Italia, în anii 
1975 și 1976. Deasemenea a participat ca relator ofi cial la Con-
gresul de Artă Corală de la Gorizia în anii 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978. 

Dirijorul Boris Cobasnian și-a creat un stil dirijoral care 
are unicitate în contextul artei corale contemporane, având 
un cult pentru pregătirea aparatului vocal (fi ind un maestru al 
impostaţiei), angajându-se într-o muncă susţinută de laborator 
în realizarea cu minuţiozitate a unui plan bine gândit, în care 
dirijorul devine un adevărat arhitect.

Din anul 2001, Boris Cobasnian s-a dedicat unei activi-
tăţi pedagogice suţinute în domeniul învăţământului universitar 
constănţean, fi ind conducătorul clasei de Dirijat coral al specia-
lizării de Muzică Religioasă a Facultăţii de Teologie din cadrul 
Universităţii Ovidius. 

Fiind membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România din anul 1966, a creat muzică corală, instrumen-
tală, muzică simfonică și muzică de scenă, obţinând premii de 
compoziţie la Tour - Franţa și la Tolosa - Spania, precum și la 
numeroase concursuri naţionale de compoziţie. 

În domeniul muzicii corale, compozitorul a abordat într-
un mod original toate genurile: cor de copii, cor de femei, cor 
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bărbătesc și cor mixt. Compozitorul s-a inspirat din folclo-
rul muzical românesc (predilect fi ind folclorul dobrogean), un 
exemplu concludent fi ind “Jocul dobrogean”, lucrare interpre-
tată de numeroase coruri din ţară și din străinătate (Spania-
Corul din San Sebastian). 

Un loc important în creaţia compozitorului îl ocupă muzica 
religioasă. Contactul direct cu învăţământul muzical teologic 
l-a stimulat în crearea unei Liturghii pentru cor bărbătesc, termi-
nată în anul 2005. 

Trebuie subliniat în mod deosebit rolul pe care Maestrul 
l-a avut și îl are în continuare în cadrul culturii muzicale dobro-
gene. Acest muzician de excepţie a format generaţii de cântă-
reţi, a îndrumat un număr impresionant de dirijori, putând fi  
considerat un adevărat “șef de școală” în arta dirijorală româ-
nească. Se poate afi rma că Boris Cobasnian a fost un adevărat 
animator al vieţii muzicale dobrogene, care prin muzica corală 
s-a impus în ansamblul muzicii corale românești, creându-
se astfel o adevărată tradiţie corală dobrogeană. Activitatea sa 
remarcabilă este prezentată în lexiconul intitulat Muzicieni din 
România, în lexiconul Interpreţi din România, ambele aparţi-
nând renumitului muzicolog Viorel Cosma, precum și în volu-
mele scrise de Mariana Popescu: Repere muzicale în spaţiul 
dobrogean – Boris Cobasnian și corul „Vox Maris”; Sinteze privind 
arta și tehnica dirijorală corală în muzica românească; Muzicieni 
basarabeni afi rmaţi în România.

Deși au trecut aproape 5 ani de la dispariţia sa, Boris 
Cobasnian este mereu prezent în amintirile celor care au avut 
șansa să lucreze cu un muzician și un om de excepţie care a 
lăsat urme adânci în cultura muzicală românească. 

Mariana Popescu

Petru Simionescu

(27 martie 1927 – 29 octombrie 2015)

In data de 29 octombrie 2015 
a trecut în veșnicie maestrul Petru 
Simionescu, reputat muzician și 
dirijor, după o perioadă de încer-
cări, în care și-a purtat crucea 
suferinței cu credință și cu multă 
bărbăție. Și precum se topește 
lumânarea pusă în sfeșnic, tot ast-
fel și maestrul a ars pentru cântarea 
corală ortodoxă și pentru muzică, 
în general. A plecat în lumea celor 
aleși de Dumnezeu, în chip discret, 
lăsândînsă o frumoasă și pioasă 
amintire în mințile și inimile tuturor celor care l-au cunoscut și 
l-au îndrăgit.

Petru Simionescu s-a născut în familia binecuvântată a pre-
otului Petru și a Profi rei preoteasa din comuna Negri, județul 
Bacău. La naștere, părinții l-au botezat Petru, după numele 
Sfântului Apostol Petru, ucenicul apropiat al Mântuitoru-
lui Iisus Hristos. A urmat cursurile Școlii Primare în localita-
tea natală, iar mai apoi, s-a înscris la Seminarul Teologic din 
Roman, unde a studiat timp de opt ani (1938-1946). Înzes-
trat de Dumnezeu cu talantul artei dirijorale, a devenit încă de 
pe băncile Seminarului, dirijorul corului acestei școli. Datorită 
perseverenței, măiestriei și pasiunii sale pentru muzică, avea să 
devină, între clasele a VI-a și a VIII-a dirijorul Corului Episco-
piei Romanului, secondându-l pe preotul profesor Tache Teofă-
nescu. Anii adolescenței sale au fost grei și marcați de pagubele 
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și urmările catastrofale ale celui de-al Doilea Război Mondial. 
După propria sa mărturisire, părinții săi, și îndeosebi, tatăl său, 
părintele Petru dorea ca el să devină preot, slujitor devotat lui 
Dumnezeu și oamenilor; viața sa avea să ia o altă întorsătură. 

Studiile universitare. Ajuns în Capitală, tânărul absolvent 
de Seminar avea să urmeze, în paralel, cursurile Facultății de 
Teologie Ortodoxă și ale Conservatorului. Atras în cele din 
urmă de farmecul muzicii, hotărăște să-și dedice viața artei 
muzicale. La Teologie a audiat cursurile străluciților profe-
sori: preotul Petre Vintilescu, preotul Ioan Gh. Coman, preotul 
academician Niculae M. Popescu, Teodor M. Popescu ș.a., iar 
la Conservator avea să ia contact cu renumiți compozitori și 
profesori, precum Mihail Jora, Tudor Ciortea, Teodor Rogal-
ski, Ioan D. Chirescu, Ion Dumitrescu, Marțian Negrea, Dimi-
trie Cuclin, Ștefan Popescu, Dumitru D. Botez etc. În cea 
de-a doua instituție de învățământ, a urmat secțiile de Dirijat 
coral, Pedagogie și Bizantinologie. La Secția de Bizantinologie 
a studiat muzica bizantină cu venerabilul bizantinolog de talie 
mondială, preotul Ioan D. Petrescu-Visarion și cu marele pro-
topsalt al Catedralei Patriarhale,Dimitrie Cutava, autor al unor 
prestigioase studii de estetică și imnografi e muzicală bizantină.
Despre dascălii săi vorbea adesea cu o deosebită pioșenie și cu 
admirație. Își amintea faptul că în acea vreme studenții făceau 
cărare la trecerea profesorilor pe holurile facultăților, se plecau 
înaintea lor și-isalutau, în semn respect și considerație. Aveau un 
adevărat cult pentru acești oameni valoroși, iar dânsul,îi păstra 
în amintire ca pe adevărate chipuri sfi nte, deoarece îi dăltuiseră 
în mare măsură personalitatea muzical-artistică. Din nefericire, 
în anul 1948, când, după instaurarea regimului comunist ateu, 
în învățământul românesc aveau să survină schimbări multiple, 
tânărul Petru Simionescu este nevoit să renunțe la studiile teo-
logice. Își continuă studiile muzicale, pe care le încheie ca șef 
de promoție, în anul 1951.

Activitatea muzicală și dirijorală. Drumul său era de acum 
bine defi nit; deși avea să rupă legătura cu învățământul teolo-
gic, nu va întrerupe, însă,legătura cu leagănul sfânt - Biserica, 
cea care l-a renăscut și l-a crescut, grație originii sale preoțești. 
Avea să desfășoare oactivitate dirijorală prolifi că la pupitrul mai 
multor coruri de biserici, din București, precum: „Bunavestire-
Bellu, „Zlătari”, „Mihai Vodă”, „Nicolae-Tabacu”, „Sfântul Elef-
terie”, „Sfântul Mina” și „Sfântul Silvestru”.Aici, trebuie 
menționat un amănunt foarte importantdin viața maestrului 
Petru Simionescu, anume, cel legat de întâlnirea sa providențială 
cu profesorul și compozitorul Ioan D. Chirescu. Acesta era tot 
fi u de preot. Tatăl său, Dimitrie C. Chirescu fusese un vrednic 
preot protoiereu la Cernavodă. Maestrul Chirescu îl remarcase 
de pe băncile Conservatorului și îi intuise talentul dirijoral. L-a 
apropiat cu multă dragoste pe tânărul student și l-a luat cu sine 
la Biserica Așezămintelor Brâncovenești „Domnița Bălașa”, 
unde dirija corul din anul 1927-1928, misiune pe care i-o 
încredințațe marele dirijor, profesor și compozitor Dimitrie 
Georgescu Kiriac. Concomitent, maestrul Chirescu dirija și 
Corala „Carmen”. Numeroși membri ai coralei „Carmen” făceau 
parte și din corul bisericii „Domnița Bălașa”. În anii aceia grei, 
în plin regim totalitar, maestrul și ucenicul său rămân sub vălul 
ocrotitor al Bisericii Ortodoxe. Cântările sfi nte răsunau în ure-
chile credincioșilor care mergeau duminică de duminică la bise-
rica „Domnița Bălașa”. Cei mai în vârstă își amintesc faptul că 
în corul bisericii activau mari soliști ai scenei Operei Române, 
precum Nicolae Secăreanu, Mircea Buciu ș.a., care încântau  cu 
vocile lor solistice inimile ascultătorilor. Tânărul muzician îi 
cunoscuse îndeaproape pe acești maeștri ai scenei lirice 
românești; se formase astfel în acest mediu muzicalde cea mai 
înaltă ținută. Dacă Biserica i-a fost ca o mamă, mediul social 
laic nu i-a fost, dintru început prea prielnic. Deoarece era con-
siderat ca având „origine nesănătoasă”, fi ind fi u de preot, după 
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încheierea studiilor muzicale, a fost nevoit să-și asigure traiul 
zilnic lucrând ca muncitor necalifi cat în fabrică și mai apoi, ca 
suplinitor la mai multe școli din Capitală, timp de 13 ani. În 
jurul anilor 1964-1966 devine redactor la Editura Muzicală de 
unde se va pensiona în anul 1987. Dacă vom răsfoi fi lele lucră-
rilor muzicale apărute în această perioadă de timp, vom vedea 
consemnat,ca redactornumele lui Petru Simionescu. Îi trecuseră 
prin mână toate aceste lucrări; și își făcea lucrul cu mult profe-
sionalism. Fire meticuloasă, semnala autorilor și cele mai mici 
greșeli strecurate în publicații, fapt care atrăgea admirația și 
aprecierea celor care își publicau cărțile aici.Aprecierea de care 
se bucura în rândul compozitorilor și muzicologilor reiese și 
din dedicațiile și semnăturile autografe primite pe cărțile ce se 
păstrează în biblioteca sa muzicală. A predat un timp ca asis-
tent și ca lector la Conservator, iar între anii 1973-1975 a fost 
profesor de muzică vocală la Seminarul Teologic Ortodox din 
București.După retragerea maestrului Chirescu de la conduce-
rea corului bisericii „Domnița Bălașa” în anul 1978, Petru Simi-
onescu devine dirijorul corului. Acum va începe cea mai 
frumoasă și savuroasă etapă muzical-artistică din viața sa. 
Îndrăgostit de cântarea corală bisericească, cunoscător avizat al 
formelor muzicale liturgice ortodoxe, maestrul avea să conducă 
acest cor pe culmile cele mai înalte ale interpretării muzicale. 
Stilul său dirijoral rafi nat, sensibilitatea organică, claritatea ges-
tului dirijoral și exigența aveau să-l impună în fața tuturor 
membrilor corului. Își atrăsese respectul; era chiar de temut în 
timpul repetițiilor. Nu admitea întârzierile coriștilor și faptul de 
a se prezenta la repetiții cu lecția neînvățată. În pauze era prie-
ten cu toți și foarte jovial, dar în timpul actului muzical cerea 
randament maxim. Nu toți se acomodaucerințelor și exigențelor 
pe care le impunea;cu toate acestea nu abdica de la principiile 
sale muzicale. Erau încă anii dictaturii comuniste, iar 
credincioșii din București găseau în liturghiile și rugăciunile 

Bisericii noastre remediul spiritual. Ei bine, la „Domnița Bălașa” 
aceștia veneau să asculte cântările executate de corală cu multă 
expresivitate religioasă și solemnitate. Cine nu-și amintește 
concertele de colinde susținute de corală aici sau la Patriarhie?! 
În decembrie 1989, Dumnezeu a binecuvântat poporul român 
cu darul libertății. În zilele Revoluției, maestrul, însetat de ade-
văr și libertate avea să protesteze împreună cu alți mulți 
compatrioți pe străzile Capitalei. A fost arestat și întemnițat la 
închisoarea Jilava. Îmi povestea cum a fost maltratat în acele 
zile, accentuând faptul că, dacă regimul communist ar fi  rezis-
tat, ar fi  plătit, în mod sigur, cu viața. Dar rânduiala de sus a 
fost cea pe care o cunoaștem cu toții. În anul 1990, după 
aproape 50 de ani de interdicție în spațiul public, cântarea 
corală bisericească își recapătă locul binemeritat. Se făcea, în 
acest fel, un act de dreptate. Oamenii erau însetați de muzică 
religioasă; așa se face că, prin eforturile maestrului Petru Simi-
onescu, corala bisericii „Domnița Bălașa” devine asociație corală, 
cu statut juridic bine defi nit și primește titulatura de „Carmen 
Sacrum”, având ca obiective: a) Identifi carea și valorifi carea 
muzicii religioase românești: muzica veche bizantină și de 
tradiție bizantină a secolelor XI-XVIII, muzica psaltică chry-
santicăa secolelor XIX-XX și creația corală religioasă; b) Valori-
fi carea cântării liturgice românești și universale, a colindelor și 
cântecelor de stea. Aceste obiective s-au concretizat în cele 
câteva concerte susținute de corală, în cadru turneului efectuat 
în Belgia și Olanda, în anul 1991, sub cupola Ateneului Român 
(1993 și 1994), în biserici din București și în alte săli de con-
certe.În anul 1990, la inițiativa unor vrednici preoți și diaconi 
din București, a luat fi ință corala bărbătească ortodoxă „Te 
Deum laudamus”, iar maestrul a fost invitat să preia conducerea 
muzicală a acestei formații. Primii ani au fost cei mai grei, însă 
corala a uimit prin bogăția repertorială și prin mesajul muzical 
profund pe care-l transmitea sub bagheta dirijorului ei. În cei 
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doi ani, în care s-a afl at la pupitru, Petru Simionescu a susținut 
numeroase concerte de muzică religioasă românească și univer-
sală, de colinde și de muzică folclorică. Menționăm aici două 
dintre concertele de referință ale sale, împreună cu „Te Deum 
laudamus”: cel de la Ateneu din toamna anului 1990, o adevă-
rată revelație a muzicii corale ortodoxe, în care au fost prezen-
tate prelucrări polifonice ale unor cântări bisericești de strană, 
realizate de compozitorii, D.G.Kiriac, Ioan D. Chirescu, Nico-
lae Lungu, Gh. Danga și colinde tradiționale, aparținând com-
pozitorilor, Gh. Cucu, Tiberiu Brediceanu, Ioan D. Chirescu, 
Costică Andrei (trecut și el de curând la Domnul, în data de 2 
februarie a.c.) ș.a, și cel din luna septembrie 1991, de la Cate-
drala Romano-Catolică „Sfântul Iosif ”, derulat în cadrul Festi-
valului Internațional „George Enescu”. Despre acest al doilea 
concert, muzicologul Titus Moisescu, afi rma: „Am audiat astfel 
o muzică mai puțin cunoscută, în toată varietatea și bogăția ei 
emoțională, ce se înscrie ca o frumoasă prezență – am putea 
spune, inedită – în istoria Festivalului Internațional „George 
Enescu”. Despre dirijorul coralei, domnia sa spunea: „Dirijorul 
Petru Simionescu – un excelent artist profesionist, un bun 
cunoscător al acestei muzici specifi ce – a reușit să imprime 
ansamblului o forță expresivă de mare profesionalitate, cum de 
multă vreme nu am mai avut prilejul să audiem, obținând 
nuanțări dintre cele mai subtile, datorită unei ingenioase gra-
dări a intensității, căreia corala i-a răspuns cu pronunțată mobi-
litate. Cei doi soliști – diaconul Florian Paraschiv de la Biserica 
Albă și Ionel Voineag de la Opera Română s-au încadrat per-
fect în atmosfera de înaltă spiritualitate creată de dirijorul Petru 
Simionescu în fruntea acestei minunate formații corale”. Cât 
privește corala „Te Deum laudamus”, aceasta continuă să 
mențină și să cultive și astăzi aceeași linie trasată de înaintași, 
bazată pe sobrietate și solemnitate, frumusețe artistic și sensibi-
litate, bogăție repertorială și profunzimespirituală. În cariera 

dirijorală a maestrului, un loc însemnat îl ocupă și concertul 
pascal àcapella, susținut la pupitrul corului academic al Filar-
monicii George Enescu, în anul 1995. Despre acest eveniment, 
muzicologul Viorel Cosma scria: „Prezența lui Petru Simio-
nescu a însemnat un câștig pentru noi toți auditorii, deoarece 
așteptam de multă vreme să-l apreciem la întreaga sa capacitate 
profesională”.Dincolo de toate aceste succese care l-au bucurat 
pe deplin și care i-au încununat activitatea de dirijor, a rămas 
totuși legat de corul bisericii „Domnița Bălașa” și de muzica 
liturgică pe care o cânta la fi ecare Sfântă Liturghie. Își iubea 
coriștii și era foarte generos cu ei. Oferea bănuți coriștilor din 
pensia sa, pentru a-i ține aproape. Atunci când din motive înte-
meiate cineva din cor lipsea, se interesa să aducă în locul său o 
altă persoană pentru a avea efectivul necesar interpretării anu-
mitor partituri corale, unele dintre acestea având înscrise divizii 
la anumite partide. Nu accepta să cânte cu formația incompletă. 
În fața corului era ca un adevărat sacerdot; ofi cia cu multă 
conștiinciozitate și responsabilitatespirituală. Actul său muzical 
se metamorfoza în rugăciune și jertfă de laudă, iar cafasul bise-
ricii, reprezenta, în concepția sa, al doilea altar. Cei care am 
trăit aceste evenimente înălțătoare ale muzicii izvorâte din 
măiestria dirijorală a maestrului putem da mărturie. Ca 
recunoaștere a acestor merite, Preafericitul Părinte Patriarh 
Teoctist i-a conferit cea mai înaltă distincție a Patriarhiei 
Române, „Crucea Patriarhală” pentru mireni. În toamna anului 
2003 avea să părăsească cafasul mult iubit al „Domniței Bălașa” 
și să-și continue munca în alte lăcașuri de cult din Capitală: la 
biserica ”SfântulVasile” de pe Calea Victoriei, la „Sfântul Silves-
tru”, iar mai pe urmă, la biserica „Precupeții Vechi”. Îmi spunea 
adesea că visul său este de a înfi ința un cor de voci feminine pe 
care să-l numească „Lux Serena”; nu a mai reușit acest lucru.

Creația sa muzicală este alcătuită din compoziții religi-
oase pentru coruri mixte și bărbătești. Menționăm aici doar 
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câteva lucrări: Heruvic; Răspunsuri Mari și Pre Tine Te lăudăm 
în Fa, pentru cor mixt; Prelucrări: Partea fi nală a Requiem-ului 
lui Gabriel Fauré pentru cor mixt; Aranjamente corale: Tropa-
rul Rusaliilor de D.G.Kiriac, Fericiri (Ioan D. Chirescu); Ziua 
Învierii (Nicolae Lungu-Ioan D. Chirescu) și Rugăciune (Ioan 
D. Chirescu), toate pentru cor bărbătesc; Fie, Doamne, mila Ta 
(Gheorghe Danga), aranjament pentru cor mixt etc.

Ar fi  multe de spus despre acest desăvârșit maestru al artei 
corale românești, implicit, de subliniat verticalitatea crezului său 
creștin ortodox în vremurile de propagandă atee anticreștină, în 
care a preferat să rămână simplu și în același timp demn, fără 
a se înregimenta în categoria batjocoritorilor Bisericii și a ade-
vărurilor sale veșnice. Din profunzimea și sensibilitatea inimii 
sale au izvorât și versuri. Era un mare iubitor de poezie; recita 
deseori din Eminescu, Arghezi, Blaga, Minulescuetc. Rememo-
rez și acum, cu multă bucurie o scurtă poezioară pe care și-a 
intitulat-o, De Profundis: „Încă un an, o zi, un ceas / și drumuri 
toate s-au retras / de sub picioare, de sub pas. Încă un an și-un 
vis și-un somn / și-oi fi  pe sub pământuri domn / al oaselor ce 
drepte dorm”.

În ceea ce privește pasiunea sa pentru muzică, adaug faptul 
că era nelipsit din sălile de concert, era permanent conectat la 
muzica bună, dar analiza cu ochi critic prestația interpreților și 
a dirijorilor. Avea un respect deosebit pentru maestrul Sergiu 
Celibidache, pe care îl cunoscuse personal. Marele nostru diri-
jor era originar din Roman, orașul în care copilărise și învățase 
și el; era mândru că se trăgea din aceeași localitate cu Celibi-
dache. Așa l-am cunoscut eu pe dirijorul Petrică Simionescu, 
cum îi spuneau prietenii, cu bucuriile, cu amintirile și cu poezi-
ile sale.Cred că acesta ar fi , pe scurt, profi lul său uman, moral și 
cultural- artistic. 

În ultimii ani, fi ind destul de bolnav, a benefi ciat de sprijinul 
doamnei Mariana Donose, membră a corului Operei Române  

din București. Îl însoțea de fi ecare dată, la diverse evenimente 
le care era invitat și îndeosebi, la concertele coralei bărbătești 
ortodoxe „Te Deum laudamus”, corală pe care a iubit-o și căreia 
i-a dat impulsul inițial. Doamna l-a îngrijit, cu dragoste de 
fi ică, până în clipa morții sale.A trecut la cele veșnice împăcat 
cu semenii și cu Dumnezeu.Cu doar trei săptămâni înainte de 
a muri a primit Sfânta Împărtășanie, pe care și-a dorit-o din 
sufl et. În ziua de joi, 29 octombrie și-a dat ultima sufl are, iar 
a doua zi a fost depus în biserica „Domnița Bălașa” pentru a-și 
lua rămas bun de la prieteni, coriști și foști cunoscuți.A fost 
înmormântat în ziua de 31 octombrie, în cimitirul „Eternitatea” 
din Roman, alături de părinții săi.

Vom păstra continuu în sufl ete chipul său viu și-l vom 
pomeni în rugăciune, având  speranța că Bunul Dumnezeu l-a 
chemat ca să-I aducă cântare de laudă împreună cu corurile de 
îngeri.

Pr. Lect. Univ. Zaharia Matei, 
Facultatea de Teologie Ortodoxa din București și Slujitor la 

biserica „Așezămintele Brâncovenești Domnița Bălașa”
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Un an – de la trecerea la cele veşnice 

a Arhidiaconului prof. univ. dr. 

Sebastian Barbu Bucur

La data de 1 aprilie 2015, s-a 
stins din viaţă arhidiaconul prof.univ. 
dr. Sebastian Bucur, reprezentant de 
seamă al muzicii religioase, atât în 
România cât și în străinătate. 

Înzestrat cu o neobișnuită putere 
de muncă, arhidiaconul prof. dr. 
Sebastian Barbu Bucur a desfășu-
rat o activitate prodigioasă în dome-
niul pedagogiei muzicale, dirijatului, 
muzicologiei și compoziţiei.

Născut la data de 6 februarie 
1930 în comuna Talea, judeţul Prahova, avea să se dedice cu 
toată fi inţa sa credinţei și muzicii religioase. 

În perioada 1941-1945 a urmat  Școala de cântăreţi de la 
Mânăstirea Căldărușani, având ca profesori Psalţi și Protopsalţi, 
renumiţi interpreţi ai muzicii de tradiţie bizantină. După absol-
virea Școlii de cântăreţi de la Căldărușani, avea să fi e inchino-
viat la Mânăstirea Cheia-Prahova. 

La vârsta de 18 ani, se înscrie la Seminarul Teologic de la 
Mânăstirea Neamţ, unde va studia în perioada 1948-1952. În 
anul 1950, va lua hotărârea de a se dedica vieţii monahale, pri-
mind numele de Sebastian. 

Începând cu anul 1952, îl vom întâlni ca dirijor, cântăreţ și 
profesor la Mănăstirile Plumbuita (1952-1953), Antim-Bucu-
rești (1953-1957), la Mânăstirea Neamţ (1957-1959). 

Între anii 1953- 1957 studiază la Institul Teologic din 
București, pe care îl absolvă cu rezultate remarcabile. În peri-
oada 1957-1963, a urmat studii muzicale la Conservatorul 
din București, având ca profesori maeștrii de frunte ai muzi-
cii românești: Ioan D. Chirescu, Gheorghe Dumitrescu, Zeno 
Vancea, Tudor Ciortea, Dumitru D. Botez, Ioan Vicol. 

 În perioada studiilor muzicale va desfășura o bogată acti-
vite didactică, în calitate de profesor de muzică la mai multe 
instituţii de învăţământ din București: Complexul Școlar de 
construcţii montaj, la Liceul nr. 32, la școala Generală nr. 79 
- cu profi l de muzică. În perioada 1972-1974, va preda în învă-
ţământul universitar, la catedra de Paleografi e bizantină a Con-
servatorului din București. 

 Pasiunea pentru bizantinologie îl va determina să se per-
fecţioneze în acest domeniu la Tessalonic – Grecia (1983-
1985), cu profesorul Dimitrie Surlatzis. 

 În acești ani se va dedica cercetării, încercând să studieze 
fenomenul direct de la sursă, la muntele Athos, între anii 1982-
1985, aducând în actualitate un fond de peste 250 de manus-
crise românești și grecești. 

 Arhidiaconul prof. univ. dr. Sebastian Barbu Bucur a pus 
bazele secţiei de Muzică Religioasă din cadrul Universităţii de 
Muzică București (în 1990) și de la Universitatea “Ovidius” – 
Constanţa (în 2001), fi ind considerat pe drept cuvânt, unul din-
tre marii specialiști în domeniul muzicii psaltice, fi ind cercetător 
al manuscriselor importante existente atât în cadrul mănăstiri-
lor românești, cât și al manuscriselor păstrate la mânăstirile din 
muntele Athos, transcriind cântările românești și grecești, păs-
trate cu sfi nţenie de către călugării români. 

 Autor a 33 de volume și a 100 de studii, membru al Uniu-
nii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a fost distins 
cu premiul Uniunii Compozitorilor în anul 1982, cu premiul 
Academiei Române în anul 1983, și cu titlul academic „Akra 
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Evareskeia” la Tesalonic-Grecia în anul 1986. 
 Teza sa de doctorat susţinută la Conservatorul „Gheorghe 

Dima” din Cluj în anul 1982, a abordat un domeniu de cerce-
tare în care a adus contribuţii preţioase pentru muzica religi-
oasă românească: „Muzica psaltică românească în sec. XVIII și 
prima jumătate a sec. XIX”. 

În anul 1990, va primi Premiul Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România pentru volumul „Cultura muzicală 
de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII 
și începutul secolului XIX și aportul original al culturii autoh-
tone”. În anul 2000, a primit titlul de „Doctor honoris causa” al 
Universităţii din Craiova. Cu prilejul Zilei Mondiale a Cultu-
rii, i s-a acordat la Ploiești, Diploma de onoare și medalia „Ars 
longa, vita brevis”. În 1998 i s-a decernat premiul revistei Actu-
alitatea muzicală și Medalia „Crucea Patriarhală”.

Sub conducerea arhidiaconului prof. univ. dr. Sebastian 
Barbu Bucur a luat fi inţă în anul 1989 formaţia Psalmodia a 
Universităţii de Muzică din București care s-a impus pe plan 
naţional și pe plan internaţional, prin susţinerea a numeroase 
concerte la Ierusalim, Betleem, Ierihon, în diferite orașe din 
Grecia, înregistrând 7 C.D.-uri și 14 casete audio. În martie 
2004 a susţinut un concert cu corul „Psalmodia”, la Atena, cu 
ocazia aniversării a 100 de ani de la înfi inţarea Universităţii. 

I.P.S. Dr. Teodosie, la puţin timp după instalarea sa ca 
Arhiepiscop al Tomisului, a avut o iniţiativă istorică în a pune 
bazele unei secţii de Muzică Religioasă în cadrul Facultăţii de 
Teologie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, pe care 
o conduce în calitate de Decan. Un aliat de nădejde în acest 
nobil demers a fost arhidiaconul profesor universitar dr. Sebas-
tian Barbu Bucur. 

În cadrul Facultăţii de Teologie din Constanţa, arhidiaco-
nul profesor universitar dr. Sebastian Barbu Bucur a înfi inţat 
în urmă cu trei ani, corul Gherontie Nicolau al studenţilor de 

la specializarea Pedagogie Muzicală, cor care s-a evidenţiat în 
viaţa muzicală prin concerte și prin înregistrarea de CD-uri cu 
muzică psaltică. 

În domeniul compoziţiei, Maestrul a îmbogăţit cu creaţi-
ile sale repertoriul de muzică psaltică printr-un număr impre-
sionant de lucrări: Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ, 
Slujba Sfântului Apostol Andrei, Cântări la înmormântare și 
parastas, Stihira Litiei - Sf. Epictet, Pre Stăpânul.

Arhidiaconul profesor universitar dr. Sebastian Barbu 
Bucur a fost conducător de Doctorate în cadrul Universităţii de 
Muzică din București. 

Activitatea sa de excepţie este consemnată în numeroase 
lucrări și dicţionare, între care la loc de frunte este Lexiconul 
realizat de muzicologul Viorel Cosma: Muzicieni din România 
–Lexicon, vol. 1 (A-C) și în lucrarea Pagini din viaţa muzici-
anului Sebastian Barbu-Bucur, scurtă monografi e, alcătuită de 
Nicolae Gheorghiţă.

În personalitatea sa complexă s-a împletit în permanenţă 
sensibilitatea muzicianului cu rigoarea cercetătorului și experi-
enţa pedagogului, toate la un loc fi ind grefate pe natura sa de 
teolog, slujitor al credinţei ortodoxe. 

Se cuvine să ne aplecăm cu respect asupra unei vieţi închi-
nate credinţei și muzicii, a celui care a constituit un model de 
dăruire, în toate domeniile pe care le-a abordat. 

Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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S-a stins din viață probablil ultimul clasic 

al muzicii psaltice de tradiție bizantină...

Arhid. Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur (6 feb. 1930 
- 1 apr. 2015)

O tristă înștiințare vine să aducă la cunoștința publicu-
lui cititor al revistei noastre că începând cu ziua de 1 aprilie 
a anului curent mâna maestrului bizantinolog Arhid. Sebas-
tian Barbu-Bucur, marele nostru dascăl de psaltichie, a înce-
tat a mai scrie muzică psaltică de tradiție bizantină la lumină 
cărți să dea (așa cum Anton Pann scria pentru propriul epitaf ). 
Începând cu această dată tezaurul românesc psaltic de tradiție 
bizantină, văduvit de via activitate a maestrului Bucur, așează în 
istoria-i milenară încă un chip de truditor neobosit al Bisericii 
Ortodoxe Române care prin activitatea componistică și lumina 
cunoștinței muzicale s-a așezat fără îndoială în marele panteon 
al muzicii străbune mondiale.

Pentru că tradiția muzicală impune în mod obligatoriu uce-
nicilor respectarea și promovarea stilului și metodei maestru-
lui defunct, mă voi strădui în episodul de față a prezenta ceea 
ce doar memorialistica prețuiește cu desăvârșire, imagini ale 
momentului ultim din viețuirea maestrului Sebastian Barbu-
Bucur, momente care doar ucenicii apropiați au binecuvânta-
rea și bucuria a le vedea. Mărturiseam în întâlnirea noastră din 
luna martie că am avut bucuria și binecuvântarea de a uceni-
cii timp de 12 ani la părintele Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, 
acești ani identifi cându-se cu ultimii săi ani de viață, poate cei 
mai rodnici ani ai acestui mare maestru, muzicologic vorbind 
dar și componistic. 

Lexicoanele, dicționarele și revistele de specialitate mustesc 

de acest nume de muzicolog, protopsalt, cercetător, dirijor și 
compozitor. Ceea ce se uită însă sunt sentimentele și cei care au 
răsfoit sobrietatea și zâmbetul de marmură al dicționarelor au 
observat că din rațiuni de spațiu acestea redau (doar) pe cerce-
tătorul și ostenitorul societății românești fără a-i prezenta însă 
și contextul de viață care-l va fi  cârmit și-i va fi  infl uențat pro-
babil întreaga operă. Calitatea de apropiat și ucenic mă încu-
rajează a evoca ultimele sale momente pe care le-am prețuit ca 
pe o comoară. Spre marea mea bucurie am avut șansa să fi u 
ultimul său ucenic căruia i-a înmânat titlul de  doctor în muzi-
cologie și bizantinologie (2013). În formarea-mi am avut parte 
de acest maestru cu vastă experiență muzicală și mărturisesc 
că bucuria de a-l urma îmi va rămâne veșnic în sufl et. Așadar 
îngăduiți a primi din partea-mi tabloul câtuși de fi del al ulti-
mului său moment dinaintea inmormântării.    

În primul rând de ce maestrul va fi i ales calea monahis-
mului este lesne de înțeles că vocația ține de darul lui Dum-
nezeu așadar nu comentăm ci doar apreciem. Am început cu 
această ipostază pentru că în urma nefastului decret 410 din 
1959 tânărul monah Sebastian, la doar 29 de ani, lua drumul 
pribegiei căruia îi va fi i simțit spinul și pălămida vreo treizeci 
de ani timp în care alinare îi va fi i fost cântarea, un alt dar al 
lui Dumnezeu oferit părintelui profesor. Dacă absolvirea ves-
titei școli de cântăreți bisericești de la Mânăstirea Căldărușani 
(1941-1945) îi va fi i alinat formarea de prunc la umbra unor 
vestite nume de protopsalți precum Athanasie Dincă și Sil-
van Nistor (ucenicii marelui Gherontie Nicolau), formarea de 
tânăr seminarist o va fi  primit în tradiția moldovenească a ves-
titei Mânăstiri Neamț (1948-1952) unde va fi i cunoscut marii 
protopsalți nemțeni și se va fi i lustruit cu o tradiție de secole în 
purul duh bizantin. Închinoviat (1947) și tuns monah (1950) în 
Mânăstirea Cheia-Prahova și hirotonit diacon (1952) pe seama 
acestei mânăstiri, tânărul Stelian, de acum numit Sebastian, va 
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fi i îmbrățișat o nouă tradiție muntenească care îl va ajuta să 
adauge la pregătirea-i sobră o nouă și binecuvântată experiență. 
Student la Teologie (1953-1957) și Conservator (1957-1963) 
în București tânărul diacon Sebastian va fi i avut bucuria de a 
se forma strașnic șlefuindu-se cu prețioasele pietre ale teologiei 
și muzicologiei românești fapt ce-i aduce încă din primul an de 
conservator profesoratul la Seminarul din Mânăstirea Neamț 
fi ind următor la catedră marelui protopsalt și compozitor de 
muzică psaltică Protosinghelul (ajuns ulterior arhimandrit n.n.) 
Victor Ojog. Domnia sa ne povestea adesea că în 1957 la intra-
rea în Conservator a participat la examenul pentru postul de 
protopsalt al Patriarhiei și că după o strânsă competiție a fost 
propus pentru postul de lampadar (psalt II) sau profesor la 
Mânăstirea Neamț, drum pe care îl va fi  și ales.

Iată adevărata alinare a suferințelor pribegiei unui monah 
care în perioada 1959-1989 va fi i avut doar rugăciunea aproape 
timp în care roadele s-au arătat îndestulător, până la cuceri-
rea piscurilor înalte doctorale eforturi ce se vor fi i desăvârșit în 
înfi ințarea alăutei compozițiilor sale, corala Psalmodia (1989), 
semnul legământului de mulțumire al maestrului pentru reîn-
toarcerea sa în chinovie, această corală constituind totodată și  
modelul de interpretare a muzicii psaltice de tradiție bizantină 
din țara noastră.

Deoarece nu toți ucenicii au putut fi i la catafalcul părinte-
lui profesor  imi voi face datoria de sufl et pentru a reda tabloul 
evenimentelor pentru a rămâne în memoria colectivă a istoriei 
muzicale acest chip al muzicii psaltice de tradiție bizantină. 
Cunoscând îndeaproape pe maestru am avut impresia că uce-
nicesc în secole îndepărtate, la un dascăl pe care doar lectu-
rile muzicale de început de secol XIX mai pot reda câtuși de 
puțin. Fermecat de-a dreptul de duhul pur bizantin răspândit 
din viziunea și atitudinea maestrului acest lucru ar fi  făcut pe 
orice iubitor de muzică să nu mai plece din lumina cunoștinței 

darului său muzical.
După Concursul Patriarhiei Române Tineri Lăudați pe 

Domnul din 27 octombrie, (Sf. Dimitrie) ediția 2014 (unde a 
fost președinte de juriu) starea de sănătate a părintelui profe-
sor s-a deteriorat brusc pe motivul galopant al unei boli gas-
trice care la o vărsta venerabilă se manifestă absurd de rapid. 
Și așa în obișnuitul dialog purtat saptamânal ori telefonic ori 
direct în vizitele făcute acasa ne spunea că slăbește foarte mult 
și că în două săptămâni a dat jos vreo douăzeci de kilograme. Îl 
observam cum se stinge pe picioare cu o demnitate fantastică 
pe care nici cuvintele nu o pot reda câtuși de puțin. Ispite au 
fost când sora sa, tanti Paula, ne-a sunat pe mine și pe părin-
tele Isăroiu Ion să venim repede că părintele este grav și nu mai 
crede că apucă răsăritul. Am încercat ca la fi ecare vizită ori în 
fi ecare dialog telefonic să îl întărim pe maestru încurajându-
l și susținându-i pe cât posibil moralul. Starea sa de sănătate 
augmentată de imposibilitatea tolerării alimentelor a făcut ca 
in două luni de zile din maestrul pe care îl știam la o greutate 
de optzeci de kilograme să mai vedem doar un biet om de nici 
cincizeci. Îl așezam adeseori mai sus pe pernă și conștientizam 
că nu mai este multă vreme. Poate din acest motiv cu curaj l-am 
întrebat ce dorește să mai facem și cum dorește să procedăm în 
cazul marii despărțiri. Plin de curaj ne-a spus tot. Cum dorește, 
unde, în ce condiții dar mai ales sub ce aspect. Ne-a dat în grijă 
hainele ce trebuiesc puse, cântările ce trebuiesc multiplicate 
pentru slujbă dar mai ales cântarea scrisă în ultimele sale zile de 
putere Doamne Iisuse (rugăciunea inimii) care a trebuit să o cân-
tăm la îmbrăcarea domniei sale și la punerea în sicriu a trupu-
lui ostenit de muncă (fi ind sculptată și pe piatra de mormânt). 
Începând cu luna ianuarie a anului curent am stat zilnic în dia-
log cu sora ce l-a îngrijit, tanti Paula, și am încercat să alinăm 
oarecum prin orice fel de metodă suferința unui om care se pre-
gătea de marea plecare. Ne-am rugat cu toții, ucenicii din țară 
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pe care i-am sunat, dar și (personal cred) sfi nții cărora le-a scris 
cântare vor fi i ajutat pe maestrul să aibă o bucurie în ultima 
clipă. Observând starea critică în care se afl a pe la sfârșitul lunii 
ianuarie, am anunțat pe frații de la Patriarhie (așa cum am pro-
mis maestrului) de starea sa și am rânduit prin părintele Arhim. 
Clement Haralamb detaliile referitoare la transport și slujba 
cu pomana de la Mânăstirea Cheia. Însă MARE SURPRIZĂ, 
părintele profesor a primit în dar de la Bunul Dumnezeu o zi 
de 6 februarie cum nimeni nu s-a așteptat. La vizita făcută cu 
părintele Isăroiu la apartamentul din București am avut o sur-
priză de proporții uriașe. Intrând în mica sufragerie cu părin-
tele Isăroiu ne așteptam să vedem în dormitor un om căzut la 
pat așteptând semnul îngeresc. Însă o voce ne-a vibrat inimile 
și cugetul de ne-a tulburat așteptările. Măi.... ați venit! Aveam 
să auzim o voce sănătoasă ce dădea să ne încurajeze că părin-
tele va fi i bine. Luase în greutate și începuse să mănânce. Era 
acelaș Sebastian Barbu-Bucur roșu în obraji și mai rotunjor la 
față decât îl lăsasem noi. Doctorii s-au minunat considerând 
o minune Dumnezeiască acest lucru. Blândul Păstor i-a făcut 
un dar superb. O zi de naștere cu nepoți și apropiați ce-i va fi  
mângâiat inima ostenitului dascăl. Și tot așa încă vreo câteva 
zile de spuneam cu încredere că starea părintelui ne încurajează 
să credem că nu anul 2015 ne va numi orfani.

Sfârșitul lunii februarie va fi i agravat din nou starea maes-
trului. Nu a mai putut mânca, nici măcar câtuși de puțin. Din 
20 februarie a început întreg greul sorei Paula care minut de 
minut a stat la căpătâiul său făcând din zi noapte și din noapte 
zi. Vizita făcută de părintele Isăroiu pe 5 martie (timp în care 
eu eram la Seminar la Argeș încheind inspecția de grad I) a 
găsit un om gata de plecare. Telefonic am vorbit și eu cu maes-
trul care m-a felicitat pentru absolvirea ultimului grad didactic 
acesta fi ind ultimul dialog pe care l-am purtat cu domnia sa în 
viață fi ind. Nu a mai putut vorbii din acea zii cu nimeni, nici 

nu a mai putut mânca nimic. De acum părintele se pregătea de 
drum. Bucuria a fost că a avut posibilitatea de a vorbii telefonic 
cu prietenii săi de sufl et, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului 
și IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care i-a trimis și 
medicamente sperând că mai putem face ceva. O altă bucurie 
a sufl etului său va fi  fost dialogul purtat acasă cu PS Timo-
tei Prahoveanu la vizita făcută prin mijlocirea părintelui Arhim. 
Clement Haralamb, încredințându-i poate ultima mărturisire 
dinaintea spovedaniei la scaunul duhovnicului său, Pr. Stavără. 
Și tot așa, după o viață de muncă inima i-a încetat în ziua de 1 
aprilie 2015 la orele 12.05. 

Eram în sala de clasă a Seminarului când am primit vestea 
de la tanti Paula și după ce am înștiințat și luat binecuvântare 
de la IPS Arhiepiscop Calinic am fugit spre București unde la 
ora 13.30 l-am găsit pe părintele in pat învelit, călduț. După ce 
medicul a încheiat actele de constatare a decesului am purces 
împreună cu Arhim. Clement Haralamb și cu părintele Diac. 
Mina Stavără și tatăl său (duhovnicul părintelui) la împlinirea 
celor spuse de părintele profesor. L-am îmbrăcat în cele stabi-
lite și i-am făcut slujirea cuvenită după care l-am dus la orele 
17.00 la Mânăstirea Radu-Vodă din Capitală unde a stat o zi 
și o noapte timp în care psaltirea nu a încetat și PS Timotei 
Aioanei - Prahoveanul a săvârșit și o slujbă de pomenire. A 
doua zi am pornit după slujba de pomenire și rânduiala cuve-
nită la ora 17.00 spre Mânăstirea Cheia-Prahova alăturându-se 
familiei și părintele Isăroiu Ion, ucenic iubit de maestru. Am 
ajuns târziu la Cheia, la orele 21.30 unde după așezarea în bise-
rică a maestrului a reînceput slova psaltirii, prietenul de nădejde 
al părintelui profesor.

Următoarea zi, vineri, am săvârșit Liturghia Darurilor și 
după Liturghie slujba de înmormântare la care au luat parte 
familia și apropiații ucenici din toată țara cât și prietenii de 
sufl et. Un sobor de 30 de preoți, 6 diaconi au slujit îngerește iar 
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la strană răspunsurile au fost date de corala Psalmodia dragostea 
de sfert de veac a maestrului. Cuvintele susținute de PS Timo-
tei, delegatul Preafericitului Daniel, IPS Teodosie, Prof. Univ. 
Elena Chircev (Cluj), Prof. Univ. Rector Dan Buciu și Conf. 
Univ. Nicolae Gheorghiță (București), au îmbrăcat spre lămu-
rire viața și activitatea maestrului, cât și durerea nespusă a celor 
ce îl pierd. Vreamea a fost una deosebită. Mărturisesc că este 
pentru prima dată în viața-mi când văd cum ninge cu un soare 
strălucitor. Cuvintele de regret au continuat și la trapeză unde 
starețul Damian va fi  grijit o pomană pentru sufl etul adormitu-
lui robului lui Dumnezeu, Arhidiaconul Sebastian, dascălul și 
părintele nostru. Îndemnul pe care l-am făcut tuturor celor care 
l-au sărutat cu ultima sărutare (după misia însemnată de maes-
tru încă din timpul vieții), îl fac în acelaș timp tuturor celor 
care l-au cunoscut și i-au trecut prin sobrietatea academică de 
formare: ... Să-i cântăm și promovăm opera muzicală celui ce 
până mai acum a fost cu noi iar de acum va fi  trecut în rîndul 
clasicilor muzicii psaltice de tradiție bizantină din țara noas-
tră și nunumai (judecând după cuvintele scrise de academiile 
muzicale europene din Grecia, Serbia, Bulgaria etc.).

Mormântul părintelui Sebastian din cimitirul Mânăstirii 
Cheia, (de lângă prietenul său apropiat, Arhim. Grigorie Băbuș) 
chiamă toți ucenicii și prietenii a rostii o rugăciune pentru cel 
care va fi i iertat pe toți și va fi  format o nouă generație de 
bizantinologi care se simt de astăzi ... mai altfel ... și mai săraci.

Arhid. Prof. Dr. Dumitru Scurtu-Codruț

Maestrului Gheorghe Firca – o utimă 

reverenţă

La primele ore al anu-
lui 2016, Maestrul Gheorghe 
Firca ne-a părăsit, intrând în 
lumea celor drepţi. 

A fost unul dintre 
repre zentanţii de seamă ai 
Muzicologiei românești, per-
sonalitate bine conturată în 
peisajul muzicii contempo-
rane, caracterizată printr-un echilibru perfect între natura sa de 
cercetător riguros și sensibilitatea muzicianului de marcă. 

S-a născut la data de 15 aprilie 1935 în comuna Cacova, 
(cunoscută sub numele de Grădinari), o pitorească așezare de 
pe Valea Cărașului (judeţul Caraș – Severin), fi ind fi ul unui 
preot renumit, Iova Firca, strălucit absolvent al Facultăţii de 
Teologie din București, doctor în Teologie, care a activat ca 
preot la Cacova, profesor la Academia Teologică din Caranse-
beș, protopop și iconom stavrofor la Catedrala Banatului, preot 
la Catedrala Mitropolitană - Timișoara, paroh la parohia I 
Cetate, preot la Otopeni – București. Într-o perioadă de opri-
mare a religiei și a reprezentanţilor săi, părintele Iova a avut de 
suferit pentru verticalitatea și demnitatea sa de teolog punând 
mai presus de orice, respectul pentru credinţă și idealurile naţi-
onale.  

Gheorghe Firca s-a apropiat de muzică încă din anii copi-
lăriei, făcând cunoștinţă cu muzica religioasă, în calitate de 
corist în corul bisericii din Cacova și apoi la corul bisericii 
Iosefi n din Timișoara, unde era dirijor renumitul compozitor 
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Sabin Drăgoi. Prima sa compoziţie a fost o „priceasnă” care 
avea să-i fi e interpretată de corul Catedralei Mitropolitane 
din Timișoara, condus de un alt compozitor bănăţean, Nicolae 
Ursu, pe care l-a avut profesor la Liceul de Muzică din Timi-
șoara, cel care (după spusele Maestrului Firca), i-a îndrumat 
„cu dragoste, aș zice paternă, pașii în tot ceea ce privea corul și 
dirijatul acestuia, precum și folclorul” (apud Lucrări corale religi-
oase, Editura Arhiepiscopiei Timișoarei, 1998, p.6).

Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucu-
rești, ca student la secţia Muzicologie, având ca profesori, 
maeștri de seamă ai muzicii românești: George Breazul, Ion 
Dumitrescu, Nicolae Buicliu, Tudor Ciortea, Alexandru Paș-
canu, Victor Giuleanu, Emilia Comișel, Radu Negreanu, Adri-
ana Sachelarie. 

În perioada 1969 – 1970, Gheorghe Firca a urmat cursuri 
de specializare la Seminarul de Muzicologie al Universităţii 
din Saarbrüken, cu prof. Walter Wiora, ca bursier al Fundaţiei 
„Alexander von Humboldt”.

În anul 1970, primește titlul de Doctor în Muzicologie, cu 
teza Structuri și funcţii în armonia modală, sub îndrumarea com-
pozitorului Sigismund Toduţă, șeful renumitei „școli de compo-
ziţie” clujene, iniţiatorul „Doctoratului în Muzică” din România. 

Gheorghe Firca a funcţionat ca Secretar muzical la Filar-
monica din Timișoara, conducător de studii muzicale la Opera 
de Stat din Timișoara, documentarist principal la Uniunea 
Compozitorilor, redactor la revista „Muzica”, inspector și apoi 
Director General în Ministerul Culturii, redactor principal la 
Editura Știinţifi că și Enciclopedică din București, cercetă-
tor știinţifi c principal și coordonator al sectorului muzical din 
Institutul de Istorie a Artei al Academiei Române (din 1990), 
Membru în Consiliul UCMR, Secretar al Uniunii Compozito-
rilor și Muzicologilor din România, la secţia Muzicologie, timp 
de două mandate.

Maestrul Gheorghe Firca a desfășuarăt o activitate de 
îndrumare de excepţie, în calitate de Conducător de Doctorate 
în cadrul Institutului de Istorie a Artei al Academiei Române, 
Universitatea de Muzică – București, Universitatea de Muzică 
– Iași. Personal, am avut privilegiul de a susţine Doctoratul în 
muzică sub îndrumarea Maestrului, având astfel prilejul de a 
cunoaște un „muzicolog cu capacitate de sinteză” (așa cum 
l-a caracterizat Sigismund Toduţă), dublat de tact pedagogic, 
împletit cu o blândeţe și nobleţe sufl etească rar întâlnită. 

Gheorghe Firca a fost o autoritate în domeniul Muzico-
logiei, pe care a îmbogăţit-o în permanenţă prin lucrările sale: 
Bazele modale ale cromatismului diatonic, Structuri și funcţii 
în armonia modală, Refl exe ale memoriei. La acestea se adaugă 
numeroasele studii muzicologice și articole care au contribuit 
la afi rmarea muzicologiei românești, autorul impunându-se în 
permanenţă, „în primele rânduri ale frontului muzical prin pro-
funzimea cercetărilor, temeinicia culturii, spirit interdisciplinar, 
puterea de asociaţie, frumuseţea verbului, puternica ancorare în 
problematica creaţiei contemporane, atașamentul faţă de opera 
compozitorilor din generaţia sa (aceste cuvinte aparţinând 
regretatului Iosif Sava, în Majestatea sa muzica, București, 1996, 
p.175 ).” 

Dotat cu un spirit de analist de mare profunzime, Gheor-
ghe Firca a abordat tematici de o mare diversitate cu referire în 
mod special, la muzica secolului XX, la limbajul modern al șco-
lilor naţionale: Muzicologia contemporană și problemele limbajului 
muzical; Conceptul modal în muzica lui George Enescu; Cromatis-
mul bartókian. Organicitate modală și sistem; Caracterul modal al 
muzicii lui Sigismund Toduţă; La musique électronique en Rouma-
nie; Muzicalitatea versului eminescian și liedul românesc, etc. 

Numele său este de asemenea prezent în numeroase edi-
ţii critice: G. Breazul. Pagini din istoria muzicii românești; 
Creaţia muzicală românească. Sec. XIX – XX, precum și în lucrări 
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de redactare: Dicţionar de termeni muzicali; Scrisori și documente, 
vol I . În anul 1999, a publicat volumul de eseuri cu caracter 
autobiografi c - Refl exe ale memoriei. 

Gheorghe Firca nu s-a limitat numai la activitatea de cer-
cetare a muzicii, abordând domeniul compoziţiei în care putem 
remarca aria largă de genuri, pornind de la muzica corală, la 
lucrări instrumentale: Sonatină pentru pian pe teme populare, Trei 
mici preludii pe melodii bisericești din Banat, pentru orgă; muzică 
de cameră: Șapte cântece pe versuri de Clément Marot de George 
Enescu pentru cvintet de sufl ători, Al doispreprezecilea peșrev 
(Palimsest cantemirean) pentru cvintet de sufl ători, Kontakion 
pentru cvartet de saxofoane și lucrarea pentru orchestră: Rapso-
dia bănăţeană.

În muzica sa corală este evidentă preferinţa pentru muzica 
bisericească, Gheorghe Firca menţinând permanent contactul 
cu corul bisericesc, în pofi da interzicerii acesteia în perioada 
comunistă. Ciclul de lucrări intitulat Doamne strigat-am, pe cele 
opt glasuri, reprezintă rodul cunoașterii muzicii bizantine care 
este adaptată într-un limbaj modern, predominant polifonic. 
Doru Popovici caracterizează sugestiv cele opt piese: „Un hie-
ratism și o grandoare austeră defi nesc aceste laconice, dar pline 
de forţă emoţională creaţii de cult, ce pot fi  socotite ca o con-
tinuare fi rească a muzicii bisericești concepute de Vidu, Drăgoi 
sau Vancea”. (Doru Popovici, Însemnări despre compoziţiile lui 
Gheorghe Firca, revista „Muzica”, nr.4, 1991, p. 49).

În muzica corală, înafara genurilor miniaturale, Gheor-
ghe Firca a abordat și genurile monumentale, cum ar fi  Can-
tata Mântuire pentru cor mixt și orchestră de tip clasic care își 
are rădăcinile în cântecul de strană bănăţean, evidenţiindu-se 
printr-o melodică cu caracter modal. 

Gheorghe Firca, în tripla sa calitate de muzicolog, com-
pozitor și pedagog, a slujit muzica cu pasiune și profesiona-
lism. În semn de înaltă recunoaștere pentru contribuţiile sale la 

afi rmarea muzicologiei românești, i s-au acordat Premiul Aca-
demiei Române și Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzico-
logilor din România. 

Nu putem uita eleganţa, modestia, căldura cu care își trata 
semenii. 

Cu respect și veneraţie, cu o ultimă reverenţă, ne luăm 
rămas bun de Maestrul care ne va rămâne mereu în memorie 
și în sufl et. 

 
 Mariana Popescu
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In memoriam Eleonora Enăchescu: 

fl orile recunoştinţei

Un trandafi r, doi, trei, patru… Albi, roșii, galbeni, portoca-
lii…

S-au strâns în fi nal, vreo 20. Erau fl orile prin care fi ecare 
participant își aducea prinosul de talent și neuitare, în memoria 
profesoarei lor de canto, Eleonora Enăchescu. Flori de recunoș-
tinţă.

În seara de 17 noiembrie, printr-o mobilizare spontană și 
colectivă, având aprobarea Universităţii de Muzică și complici-
tatea benevolă a pianistelor Lidia Butnariu și Krimhilda Cris-
tescu, precum și a regizoarei Anda Tăbăcaru Hogea, studenţii 
clasei de canto a sopranei Eleonora Enăchescu ne-au oferit un 

concert „de sufl et” alcătuit din: arii de operă și operetă, lieduri, 
valsuri, duete, ansambluri celebre.

Personalitatea profesoarei lor a fost evocată din mai multe 
unghiuri, de trei distinși vorbitori. După introducerea plină de 
căldură a regizoarei Anda Tăbăcaru Hogea, compozitorul și 
fostul rector al Universităţii de Muzică, Dan Buciu, ne-a rele-
vat calităţile dascălului și seriozitatea profundă a cercetătoarei 
Eleonora Enăchescu (în conceperea tezei de doctorat, cu o temă 
de o infi nită cuprindere – Textul și Muzica). În fi nal, muzicolo-
gul Grigore Constantinescu s-a oprit asupra carierei scenice și 
a calităţilor umane ale personalităţii evocate.

Pe scena, luminată într-o atmosferă poetică, meditativă, se 
afl a doar pianul și o măsuţă cu vaza în care, fi ecare interpret, 
punea un trandafi r.

Acest articol nu se vrea o cronică a prestaţiilor vocale la care 
am asistat, ci o simplă consemnare a unei idei demne de toată 
lauda, prin care, noi, spectatorii, am cunoscut pe câţiva dintre 
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„copiii de la școală”, de care Nora s-a despărţit de curând, dar, 
am avut și bucuria de a ne reaminti vocile unora dintre dis-
cipolii ei, cu succese notabile în lumea liricii românești sau 
mondiale: Rodica Vica, Șerban Vasile, Bianca Mărgean, Irina 
Ionescu, Alexandru Chiriac. A fost o plăcere să-i ascultăm în 
pagini de: Verdi (Vecerniile siciliene, Aida, Don Carlo), Rossini 
(Bărbierul din Sevilla), Delibes (Lakme), Mozart (Flautul ferme-
cat).

 Dintre ceilalţi, unora le-am apreciat glasurile (perfectibile): 
Gloria Tronel, Mihaela Panca, Antonia Cosmina Stancu, 
Mădălina Stan, Daniel Pascariu, Bogdan Podlovski, altora 
intenţiile expresive: Andreea Blidaru, Ema Sălăjan, Ramona 
Păun, Stanca Manoleanu, iar altora, curajul de a înfrunta 
publicul, de dragul amintirii unei profesoare care, din păcate, nu 
le-a dus perfecţionarea până la capăt: Daniela Bucșan, Diana 
Alexe, Andreea Marin, Bogdan Lupea.

A fost o seară pentru care toţi cei implicaţi în realizarea ei 
merită fl ori și de la spectatori. 

Mulţumim. Prin voi, Eleonora Enăchescu este încă prin-
tre noi.

Luminiţa Constantinescu

* 
Pentru a vorbi de omul Eleonora Enăchescu la trecut, nu 

voi fi  niciodată pregătită. Nu suntem niciodată pregătiţi pentru 
a ne despărţi de fi inţele dragi. Trăiește în amintirea noastră, a 
tuturor celor care am iubit-o în toate faţetele ei, dar ce dor îmi 
este de privirea ei, de glasul său mângâietor sau exigent în func-
ţie de situaţie și de tot ceea ce ne dăruia neîncetat, zi de zi.

Pe doamna Eleonora Enăchescu am cunoscut-o în anul 
2000, mulţumită profesoarei mele de la liceu, Georgeta Ionescu, 
care își îndruma elevii la Conservator, către profesorii care con-
sidera că i se potrivesc elevului respectiv. Pentru mine s-a gân-

dit la doamna Elonora Enăchescu pentru modul minuţios de 
lucru, până la cele mai mici detalii, din toate punctele de vedere 
a ceea ce înseamnă un artist. 

Solistă a corului Preludiu între anii 1975-1978, mem-
bră a corului Radio și apoi solistă a Operei Române, profeso-
rul Eleonora Enăchescu ne-a dăruit toată știinţa și experienţa 
ei, căutând neîncetat pentru a fi  la zi cu tot ce se petrece în 
mapamondul muzical. Pot scrie pagini despre orele de nepre-
ţuit petrecute lângă ea ca student și apoi ca asistent universitar, 
în care îmi dădeam seama de cantitatea de cunoștinte teore-
tice și practice pe care le deţinea, de modestia sa, respectul pen-
tru oameni și tot ce ne înconjoară, dragostea fără margini și 
pasiunea faţă de meserie, setea de cunoștere, care cred că venea 
din acea curiozitate de sufl et de copil, același copil ce ieșea la 
suprafaţă când se bucura pentru reușitele noastre, pentru lucru-
rile mărunte care o făceau să zâmbească cu ochii și inima.

Tuturor ne-a inoculat toate aceste valori și ne-a format și 
sfătuit în calitate de profesor, prietenă și chiar și mamă. 

Știa că o iubim, că o preţuim și 
că o admirăm, chiar și atunci când ne 
dojenea și se înfuria pe noi pe bună 
dreptate.

Cum să te poţi despărţi de o ast-
fel de persoană, care ar fi  avut atâ-
tea și atâtea de dăruit? Zilnic mi-o 
amintesc și când caut răspunsuri la 
întrebări despre profesie sau viaţă mă 
întreb: ce ar fi  spus doamna? 

În câteva cuvinte, un model 
demn urmat, un om din cap până-n 
picioare care mi-a marcat viaţa și vii-
torul. 

asist. univ. Irina Ionescu



Apariţii editoriale
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Dumitru Jompan – Corespondenţă

“...Aș vrea să vă mulţumesc 
din sufl et pentru volumul-dedi-
caţie, Corespondenţă, pe care mi 
l-aţi oferit. Răsfoindu-l am fost 
cuprins de-o dulce nostalgie și 
pentru câteva minute am lăsat 
deoparte îndatoririle mele edi-
litare de zi cu zi. Astfel, mi-am 
amintit cu plăcere de perioada 
când eram director la Liceul 
Metalurgic din Oţelu Roșu și 
am avut ocazia să ne întâlnim și 
să stăm de vorbă. Atunci s-a năs-
cut în mine o admiraţie sinceră 
pentru dumneavoastră, sentiment 
care, de-a lungul anilor, a devenit tot mai profund. Sunteţi cu 
adevărat una dintre personalităţile culturale de marcă ale Bana-
tului și ale României, cu realizări și împliniri în activitatea 
didactică, dar și în activitatea literară și publicistică...”

Prof. ing. Francisc Boldea 
Primarul Municipiului Lugoj 

*

În momentul în care mi-a căzut în mână volumul de Cores-
pondeţă (scrisori primite) voi. III ( J-P) al domnului profesor uni-
versitar Dumitru Jompan nu am putut decât să admir munca 
titanică a acestuia. Se pare că vârsta, în loc de a-i eroda puterea, 
o fortifi că, iar fi ecare an îi adaugă noi lucrări pe răboj, (...).

Profesor de muzică, dirijor, muzicolog, Dumitru Jompan 
face incursiuni de pe tărâmul muzei Euterpe către cel al muzei 
Clio, îmbinând muzica cu cercetarea istorică, iar studiindu-i 
CV-ul putem să îi caracterizăm evoluţia astfel. Dumitru Jom-
pan:   „ O viaţă închinată muzicii și cercetării”.

Dr. Ovidiu Roșu
Directorul Arhivelor Naţionale

Filiala Caransebeș
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Corul Bisericesc din Bocşa Română - monografi e

Cu bucurie şi nădejde 
remarcăm că tot mai mulţi oameni 
cu dragoste de Neam şi de Biserică 
îşi îndreaptă atenţia şi conde-
iul spre trecutul comunităţilor 
bănăţene. Istoria Banatului, diver-
să şi interesantă, începe să se 
descopere în acest fel nu doar la 
nivel local, cum pare de multe ori, 
ci şi în context general. Trebuie să 
admitem că particularităţile unei 
localităţi sau ale unei regiuni sunt 
fragmente din istoria generală 
a unui neam şi de aceea trebuie 
evidenţiate cu multă încredere.

In arealul spiritual al Episcopiei Caransebeşului sunt multe 
localităţi care, în decursul vremurilor, au reprezentat focare de 
cultură şi centre din care au iradiat tendinţele epocilor. Unul din-
tre aceste centre ale Banatului Montan a fost şi este localitatea 
Bocşa, atestată documentar încă din secolul al XlV-lea. Fiind 
un important reper de credinţă şi cultură al românilor de pe Va-
lea Bârzavei, teritoriul Bocşei, format astăzi din vechile aşezări 
Bocşa Română, Bocşa Vasiova şi Bocşa Montană, a iradiat duh 
şi spiritualitate în întreaga zonă. La Bocşa Montană a existat din 
anul 1892 un protopopiat, al cărui reprezentant principal a fost 
protopopul Mihail Gaşpar, iar la Bocşa Română, încă din anul 
1875, a luat fi inţă o formaţie corală bisericească sub conducerea 
învăţătorului Ioan Tina. Prin faptul că Bocşa Română poartă o 
tradiţie corală

Începută cu 140 de ani în urmă, se poate afi rma cu certitu-
dine şi în duhul documentelor istorice că aici se afl ă una dintre 
cele mai vechi formaţii corale de pe întreg teritoriul de astăzi al 
Episcopiei Caransebeşului.

Având în vedere importanţa acestei aniversări şi faptul că 
biserica din Bocşa Română coordonează şi astăzi un cor cu 
o activitate misionară cuprinzătoare, un grup de istorici din 
oraşul Bocşa au iniţiat o cercetare monografi că despre trecutul 
formaţiilor corale susţinute de-a lungul timpului de comunitatea 
parohială. Aşa s-a născut lucrarea de faţă intitulată: Corul bi-
sericesc din Bocşa Română (1875-2015). Monografi e.

Autorii care s-au străduit să introducă în circuitul public 
informaţii despre corurile bisericeşti din Bocşa Română sunt: 
Preacucernicul Părinte Silviu Ferciug, actualul preot paroh şi 
dirijor al corului, Doamna preoteasă Liana Ferciug şi cunoscutul 
cercetător al istoriei bisericeşti din Banat, Domnul Dorel Viorel 
Cherciu, Aceştia au reuşit să alcătuiască o interesantă monografi e 
ce scoate în evidenţă trecutul deopotrivă frumos şi zbuciumat al 
unei comunităţi parohiale care a dorit cu tot dinadinsul să susţină 
o exprimare corală a cântării liturgice. Sunt prezentate primele 
încercări de a organiza în Bocşa Română un cor de copii, întâiul 
cor bărbătesc pe două voci întemeiat în anul 1875, înfi inţarea 
Reuniunii de cor bărbătesc (1887) şi a Reuniunii de cântări şi 
muzică din Bocşa Română (1903), activitatea corului bisericesc 
din perioada interbelică, greutăţile aduse cântării corale din 
Bocşa în vremurile dictaturii comuniste, efervescenţa unei vieţi 
corale în localitate după anul 1989 şi aşezarea pe temelii fi reşti 
şi statornice a actualului cor bisericesc sub numele de Corala 
„Armonia” a Parohiei „Sfântul

Ierarh Nicolae” din Bocşa Română. Un capitol distinct şi 
interesant îl constituie prezentarea dirijorilor (preoţi, profesori, 
învăţători şi teologi) care au încercat să menţină vie fl acăra 
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muzicii corale bisericeşti în Bocşa Română, chiar şi în vremuri 
de mari ispite şi frământări sociale.

Ţinând cont că în anul acesta, 2015, se împlinesc şi 150 de ani 
de la înfi inţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeşului, 
o aniversare jubiliară de mare însemnătate pentru Eparhia Ba-
natului Montan, considerăm că monografi a Corului bisericesc 
din Bocşa Română este un omagiu adus de autori trecutului de 
un veac şi jumătate al aşezămintelor noastre bisericeşti, dar şi o 
formă de evocare a marilor păstori de sufl ete, preoţi şi dirijori 
ai corurilor bisericeşti care au susţinut pretutindeni o misiune 
spirituală şi culturală articulată.

Binecuvântăm apariţia acestei cărţi şi ne rugăm ca Domnul 
Dumnezeu să rânduiască răsplată tuturor preoţilor, dirijorilor 
şi interpreţilor care s-au ostenit pentru ca la Bocşa Română să 
fi inţeze un cor. De asemenea, recomandăm această carte tuturor 
preoţilor, elevilor seminarişti şi studenţilor teologi, cu nădejdea 
că exemplele bune ale trecutului pot deveni paradigme pentru un 
viitor frumos.

Mulţumim în mod special autorilor, cei care prin munca lor 
au îmbogăţit istoriografi a despre instituţiile bisericeşti din Epis-
copia Caransebeşului.

Lucian, Episcopul Caransebeşului

Liviu Borlan - Piese corale

Liviu Borlan sau CÂNTEC DESPRE CÂNTEC

„ Tot îţi sorb izvorul, cântec popular, 
Făr’ să-mi stâmpăr dorul de frunziș și rar... 

Și te cânt la bine, și te spun la greu, 
Tu-mi spui despre mine ce nu știu nici eu. “

Liviu Borlan

Această lucrare apare în con-
textul cultural-artistic al Festiva-
lului Internaţional Coral „Liviu 
Borlan”, iniţiat și organizat de 
Asociaţia „Prietenii Armoniei” din 
Baia Mare. Dedicat valorifi cării 
zestrei muzicale făurite de Liviu 
Borlan, cel mai talentat compozi-
tor maramureșean afi rmat în uni-
versul artei muzicale naţionale, și 
oferindu-ne perspectiva fi inţării 
aici, la Baia Mare, a unui centru 
european al artei sunetelor, Festiva-
lul ne-a prilejuit, la prima sa ediţie, 
în septembrie 2011, publicarea lucrării monografi ce „Polifonii. 
Liviu Borlan”, iar acum, la a doua ediţie, punerea în circulaţie a 
acestei colecţii de lucrări corale ale compozitorului.

Liviu Borlan s-a născut la 7 iulie 1936, în nord de ţară, 
la Sanislău - Satu Mare. în sufl etul său de copil, iubirea pen-
tru frumosul uman, natural, artistic se urzea în vraja cuvinte-
lor dulci ale mamei, profesorul pianist Ana Borlan. Aurul din 
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soare și aura vorbei cumpătate, înţelepte și convingătoare întru 
biruinţa dreptăţii, a tatălui, avocatul Emil Borlan, originar din 
Beiuș, i-au încoronat fruntea romantică și mintea scrutătoare. 
Primește la botez prenumele Liviu-Emil, înscris și în certifi ca-
tul de naștere.

Învaţă la Beiuș, în clasele I-V, la Sanislău, clasa a VI-a, și la 
Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare, clasele VII-XI. între 
anii 1954-1959 urmează studiile la Facultatea de Drept a Uni-
versităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, apoi Conservatorul 
de Muzică „Gheorghe Dima” din același centru universitar, în 
cursul anilor 1959-1965.

Activitatea sa profesională se desfășoară în Baia Mare unde, 
începând cu anul 1966, funcţionează ca inspector de specia-
litate la Comitetul Judeţean de Cultură Maramureș, dirijor al 
orchestrei Ansamblului de Cântece și Dansuri „Maramureșul”, 
profesor la Liceul de Artă, metodist și instructor cu probleme 
de muzică la Centrul Judeţean de îndrumare a Creaţiei Popu-
lare Maramureș, dirijor al Coralei „Prietenii muzicii” și dirijor 
al orchestrei Ansamblului Naţional „Transilvania”.

Scurta lui existenţă pământeană, 1936-1994, a fost un spec-
tacol închinat artei, peste care la 58 de ani cade cortina. Dar 
ecourile, luminile și vraja acestui talent sclipitor, intelectual de 
elită, spirit polivalent reverberează și-i menţin chipul pe arcada 
timpului, pe frontispiciul artei maramureșene, în patrimoniul 
cultural românesc și universal.

Fire tumultuoasă, dar cu mare forţă de refl ecţie, Liviu Bor-
lan a știut că muzica a fost și a rămas chemarea lui dominantă, 
însă fi resc a trecut printr-o succesiune de căutări, decantări. 
în 1968 afi rma următoarele: „Este greu de precizat ce anume 
determină o vocaţie! Probabil, evoluţia ei. în ce mă privește, 
am făcut toată viaţa muzică, chiar și atunci când-se pare — mă 
ocupam cu altceva. Îmi veţi ierta lipsa de modestie, pentru a vă 
relata câteva fapte... la trei ani și jumătate începusem studiul 

pianului, la șase ani voiam să fi u inginer mecanic, la unspre-
zece ani începeam să compun, la doisprezece iubeam tehnica 
cinematografului, la paisprezece ani conduceam o orchestră... Și 
totuși am urmat și absolvit întâi facultatea de drept, dar nu am 
încetat nicio zi să scriu, să cânt și să gândesc muzical.”

Din proximitatea compozitorului, contemporanii săi, artiști, 
prieteni, colegi, discipoli, au conturat, în diferite circumstanţe, 
dimensiunile valorice ale personalităţii și creaţiei lui Liviu 
Borlan înainte ca, în trecerea sa inexorabilă, timpul să lase loc 
opiniilor obiective ale celor care vor studia viaţa și opera sa. 
Pentru relevanţă, inserăm câteva imagini din „oglinzi paralele”: 
„...continuând creator, pe de o parte, linia trasată în madriga-
lul nostru de maestrul Sigismund Toduţă, pe de altă parte, acel 
melos modal, transilvan, cultivat de Tudor Jarda, Liviu Borlan 
este, fără exagerare, un muzician de elită care fi ltrează discursul 
sonor ca «printr-un cris de sticlă» “ (Doru Popovici, compozi-
tor); „Are o înzestrare muzicală de excepţie, întrecând pe mulţi 
compozitori contemporani lui” (Tudor Jarda, compozitor); 
„...compozitor ce a cunoscut bine specifi cul maramureșean, 
situaţia lui e paradoxală: să rămână local sau, tocmai prin acest 
particular, să pătrundă în cultura naţională sau mai departe” 
(Constantin Râpă, dirijor și compozitor); „Locul lui ar fi  fost 
nu la Baia Mare, ci în mari metropole muzicale... a lăsat lucrări 
cu trăsături inconfundabile. Prelucrările de folclor făcute de 
el, lucrările corale sunt de mare vigoare și de rară frumuseţe 
și profunzime” (Ion Săcăleanu, dirijor); „În Conservator a pășit 
având la bază o solidă pregătire muzicală, generală și pianis-
tică, care pe noi ne-a uimit, dar și o dotare de mare talent, fapt 
dovedit în timp” (Aurel Ungureanu, dirijor); „A fost un profe-
sor de excepţie, compozitor și folclorist de mare prestigiu... La 
anumite discipline - armonie, contrapunct - n-a avut egal” (Sil-
viu Baciu, muzicolog); „Așa știa să facă concesii de dragul de «a 
plăcea». Găsea cu ușurinţă calea spre adevăr prin complexitatea 
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ansamblului polifonic întrebuinţat. Lucrările lui tind spre atin-
gerea sublimului, pentru că este un «melodist» prin excelenţa’’’ 
(Vasile Petruţiu, profesor); „Pe lângă faptul că era un specialist 
desăvârșit în profesie, ca dirijor a avut și acel mare har dum-
nezeiesc de a fi  un excepţional compozitor. Avea piese corale 
pentru inima lui, foarte frumoase, necântate de către niciun cor, 
ci doar mie... Vibra, trăia fi ecare sunet, fi ecare moment. Ade-
vărate minuni dumnezeiești... a fost un bun și mare patriot” 
(Nicoară Timiș, etnolog); „... nu pot să nu evoc o întâlnire, de 
gradul zero, între Liviu Borlan și marele Ciulei, în stagiunea 
în care s-a montat la noi spectacolul cu piesa «Clipe de viaţă» 
de W. Sarojan, în care regizorul avea nevoie de un pianist de 
jazz și... de culoare... Maestrul, vrăjit și de-a dreptul fascinat de 
improvizaţiile lui Liviu Borlan, nu se mai dădea dus de lângă 
pian. Vraja, marca Liviu Borlan, asupra marelui regizor a fost 
copleșitoare. Marele său talent de jazzman anulase pretenţiile și 
recomandările chiar ale unui maestru de talia tizului său, cele-
bru pe mapamond, precum marele Liviu Ciulei” (Paul Antoniu, 
actor); „Liviu Borlan a știut stima semenul care depune stră-
danii pe tărâm cultural și știinţifi c. Ne-a legat mai tare priete-
nia activitatea noastră «alimentată de o pasiune pătimașă», cum 
zicea el, de studiere a folclorului și de tezaurizare a lui, omenia 
și delicateţea l-au apropiat de toţi colaboratorii, colegii, oamenii 
de cultură și intelectualii din oraș” (Pamfi l Bilţiu, etnolog și fol-
clorist); „Strălucind discret și constant și-a îndreptat fascicolul 
de lumină a minţii și creaţiei sale spre un timp apropiat al exis-
tenţei neamului, iluminăndu-i zbuciumul și meandrele drumu-
lui prin timp și devenire” (Claudia Zainea, profesor).

Talentul său, forţa de expresie au irupt și rodit de timpuriu, 
bogat, autentic. A compus muzică simfonică, muzică de fanfară, 
muzică de cameră, piese corale, cântece pentru copii, muzică 
ușoară, muzică de scenă etc. A păstrat în toată creaţia sa, așa 
cum a afi rmat și teoretic, apropierea și interesul pentru valorile 

muzicale tradiţionale: „Eu am fost totdeauna în mijlocul fol-
clorului și pot să spun că-l cunosc în totalitatea lui. Unul din 
bunicii mei a fost ţăran... există un mod specifi c românesc de a 
gândi și a simţi, de a spune și a cânta”.

În lucrarea de faţă am inclus 45 de piese corale compuse în 
diferite perioade ale vieţii, cea mai mare parte, cum e și fi resc, 
după terminarea studiilor, când activează ca dirijor, profesor ori 
metodist pe tărâm cultural. Lucrările au fost clasifi cate de noi, 
având în vedere categoriile de formaţii corale cărora le-au fost 
destinate - coruri mixte, coruri pe voci egale - și a primat con-
ţinutul doar în ce privește lucrările religioase și colindele.

Ne-am fi  dorit o lucrare antologică a creaţiei muzicale 
destinate de Liviu Borlan formaţiilor corale. Nu am avut însă 
acces, până la acest moment, la mult prea multe lucrări de 
valoare ale compozitorului, cunoscute nouă și nu numai, care se 
afl ă în diverse colecţii particulare. Căutările continuă. Speranţa 
noastră și așteptarea iubitorilor muzicii lui Liviu Borlan este ca 
opera lui, în integralitate, să fi e dăruită spre interpretare celor 
ce o doresc cinstind astfel memoria și talentul creatorului.

Așadar, acest volum conţine piese corale publicate de com-
pozitor în diferite culegeri sau afl ate în manuscris, unele în 
arhiva noastră altele în colecţii ale unor prieteni, cunoscuţi, dor-
nici a le oferi generos editării. Chiar dacă n-a putut totdeauna 
ocoli „cerinţele” vremii, așa cum se poate constata în câteva 
texte, creaţiile sale demonstrează atât măiestria componistică, 
cât și crezul statornic în forţa muzicii. Acesta era și mesajul pe 
care 1-a transmis discipolilor săi: faceţi muzica să sune frumos, 
nu vă gândiţi la text. Muzica e a voastră, vă reprezintă, faceţi-o 
să trăiască cu adevăraf, mărturisește eminenta sa elevă de odini-
oară, Dora Cojocaru, compozitor. Liviu Borlan s-a format ca și 
compozitor la clasa maestrului Sigismund Toduţă, de la Acade-
mia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, de la care a 
deprins tehnica și arta contrapunctului, pe care în mod strălucit 
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le ilustrează lucrările sale de inspiraţie folclorică și prelucrările 
de folclor. Folosește o gamă largă de procedee componistice, 
variaţiuni ale citatului din folclor - prin inversiunea temei, 
recurenţă, diminuţie și augmentaţie -, expunerea temei la dife-
rite intervale și tratarea unor părţi și omofon și polifonic. De 
asemenea, sunt abordate toate tipurile de armonie. în lucrările 
inspirate din folclorul tradiţional maramureșean, cu caracteris-
tica modală specifi că, Liviu Borlan se dovedește maestru neîn-
trecut.

Nicio bucurie nu o întrece pe aceea izvorâtă din iubire de 
oameni și de valori. E crezul ce a stat la temelia acestui pro-
iect, prin care dorim să înlesnim pătrunderea în sufl ete a muzi-
cii fascinante create de Liviu Borlan, armonioasă, cu îndrăzneţe 
acorduri în stil modern, ţâșnind spre orizonturi înalte, precum 
mișcările cosmice în jurul unui pisc luminos.

Simion Vaida și Lotica Vaida

Lansare de carte: „Ion Vanica. Magia Corului 

de Copii Radio” de Mariana Popescu

Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 
ora 17.00, în Foaierul Sălii de 
Concerte „Mihail Jora” al Soci-
etăţii Române de Radiodifuzi-
une se va lansa cartea Ion Vanica. 
Magia Corului de Copii Radio, 
autor Mariana Popescu. Volumul 
apărut la Editura Muzicală a fost 
publicat cu sprijinul Asociaţiei 
Naţionale Corale din România. 
Cartea va fi  prezentată de dirijo-
rul Voicu Enăchescu, Președintele 
A.N.C.R., fost membru al Coru-
lui de Copii Radio,   muzicolog, 
prof. univ. dr. Grigore Constanti-
nescu, muzicolog, prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă – Secreta-
rul Biroului Secţiei de Muzicologie a UCMR, Mihaela Doboș, 
muziciană care a construit și   condus în calitate de direc-
tor   Postul Radio România Muzical (în perioada 1997–2007), 
soprana, prof. univ. dr. Silvia Voinea, fostă membră   a Corului 
de Copii Radio.

Mariana Popescu  este prof. univ. dr., dirijor, compozitor, 
muzicolog, membru în Consiliul Director al Uniunii Com-
pozitorilor și Muzicologilor din România. Preocupările sale 
muzicologice sunt materializate în cele 14 volume publicate, 
muzica corală românească ocupând un rol important. În anul 
2008, avea să realizeze un portretIon Vanica în capitolul Modele 
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dirijorale  din volumul  Sinteze privind arta și tehnica dirijo-
rală corală în muzica românească,  continuând apoi, în volu-
mul Muzicieni basarabeni afi rmaţi în România, apărut în 2014. 
Prin prezentul volum, autoarea a încercat să lărgească aria de 
cercetare, din dorinţa de a demonstra faptul că Maestrul Ion 
Vanica a lăsat urme adânci în arta corală românească, trăind 
prin discipolii săi.

I – Copilăria și Anii de studiu,
II – Dirijatul profesiune de credinţă,
III –  Compozitorul Ion Vanica,
IV –  Discuri,
V – Articole de presă,
VI –  Emisiuni Radio,
VII –  Discipoli ai Maestrului Vanica,
VIII –  Amintiri despre Ion Vanica,
IX –  Aniversări Corul de Copii Radio,
X –  Albumul cu amintiri.
,,Corul de Copii Radio condus de Maestrul Ion Vanica nu a 

constituit doar un cor performant, ci o școală muzicală – adevărată 
pepinieră a vocilor care aveau să împânzească mai târziu corurile 

profesioniste sau distribuţiile de operă”.  Aceasta a fost ideea de 
la care a pornit autoarea pentru a realiza un volum-omagiu, la 
împlinirea a 70 de ani de la înfi inţarea Corului de Copii Radio.

Pusa Roth

*

Mariana Popescu. 

Ion Vanica. Magia Corului de Copii Radio

Pentru o generație, poate mai multe, numele Vanica este 
asociat splendidei melodii „Iubire, bibelou de porțelan”, deve-
nită evergreen în fl ori-
legiul celor interpretate 
de formația Mondial 
și semnate de Romeo 
Vanica, creator cu harul 
melodic, armonia expre-
siei și măiestria muzici-
anului profesionist. Mai 
mulți decât fanii lui sunt 
însă cei ce l-au respectat, 
păstrându-l, fără uitare, 
în permanența memoriei 
luminoase, pe tatăl său, 
ION VANICA, diri-
jor timp de decenii al 
Corului de copii Radio. 
Așa s-au mărturisit, o 
fac oricând este momen-
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tul, cei care și-au modelat glasurile sub gesturile seniorului 
VANICA. 

Monografi a dedicată, este semnată de Mariana Popescu, 
muzicolog cu experiență și talent în domeniu. Lansarea petre-
cută de curând, a avut loc, fi resc, în foaierele Radioului (în 
2015, Corul a împlinit 70 de ani de istorie). Tipărirea (Edi-
tura Muzicală, sub îngrijirea lui Costin Aslam), s-a înfăptuit 
la ideea doamnei profesor Alina Pârvulescu, secretar general 
al Asociației Naționale Corale din România, domnia sa însăși, 
fostă membră a formației. Care, mai mult decât o formulă 
artistică, o școală, a fost o... stare de muzică. La început erau 12 
copii. Mai apoi, la examenul de admitere se prezentau 12OO 
(!) de candidați... toți doritori de a se legitima sub emblemă, cu 
părinți mândri de a-și avea copilul într-o ambianță elitistă a cul-
turii. Printre cei care și-au cizelat glasurile și orizontul spiritual, 
așa, într-o joacă... disciplinată, sub gestul mângâietor și avizat 
al lui ION VANICA, s-au numărat: Ileana Cotrubaș, Ștefan 
Bănică – tatăl, teleastul Marin Traian, frații Crăsnaru, Silvia 
Voinea, Victor Vlase, Voicu Enăchescu, Cornelia Angelescu, 
Irina Bora, Petre Geambașu, capete de afi ș printre cei care, în 

volum aduc mărturii emoționante despre maestrul lor (la tur-
neul din Germania, 1957, erau 100 de membri – nominalizați 
în volum...). Merită citite; asemenea cuvinte laudative, la uni-
son, se întâlnesc arareori. Li se adaugă evident, cele scrise de cei 
doi fi i Vanica - Romeo și Mihai. 

Volumul este prețios: urcă scara timpului pas cu pas, sca-
nând profi lul unei epoci, aducând în atenție, inclusiv momente 
(felurite), din istoria Radio-ului: după un turneu la Berlin, corul 
de copii a repetat programul la Ateneul Român, dar și... bisul... 
A fost Ave Maria. Motiv pentru care ION VANICA a fost 
exclus dintre angajații Radio-ului. După izbânzi naționale și 
internaționale aparte; deși munca dirijorului unui cor de copii 
presupune eforturi cu totul speciale, ea reînnoindu-se necon-
tenit din pricina „îmbătrînirii” componenților, noii veniți tre-
buind să fi e mereu și mereu înscriși în ethos-ul și repertoriul 
general. ION VANICA a fost rechemat în Radio dar, după 10 
ani (1968). Cartea reproduce multe dintre cronicile scrise de 
nume reprezentative ale timpurilor, la concertele Corului: Petre 
Codreanu, Viorel Cosma, Alfred Hofnam, Edgar Elian, Anton 
Dogaru ș.a. Emisiuni de radio și televiziune. Prilej de a studia 
și maniera apreciativă în domeniu. Dar și modalitatea alcătuirii 
programelor de concert, de turneu (și în Japonia), a discurilor. 
Repertoriul corului avea acoperire în toată istoria muzicii (de la 
Schubert, la... Nea Alecu). 

Minuțiozitatea Marianei Popescu a dat din nou roade... 
Am decupat din scrisul foarte multor colaboratori, reprodus cu 
grijă de autoare, pe cel al lui Voicu Enăchescu, el însuși, astăzi, 
o proeminență în dirijatul coral, declarația fi ind aparte: copi-
lul, întrebat ce vrea să devină în carieră, a răspuns: „să fi u ca 
Dom Profesor”. Cum era ION VANICA? Cel sub îndrumarea 
căruia Corul de copii dobândise și menținea, coeziunea, fi nețea 
nuanțelor, ritmica precisă, justețea intonației și, important, o 
personalitate sonoră pe care un cronicar – François Schapira, o 
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denumea Măiestrie și candoare. Iar pretențiosul maestru Alexan-
dru Pașcanu - prin poetica metaforă un grup de îngeri fără aripi... 

Ceea ce auzim și vedem și în zilele noastre la Corul de 
copii al Radiodifuziunii, este o zestre care rodește în continu-
are: cea dăruită de ION VANICA, întru perpetuare, micilor 
muzicieni. Mi se pare interesantă și utilă o altă idee a doamnei 
Alina Pârvulescu: „dacă s-ar organiza un festival ori o olimpi-
adă corală a elevilor, ea să poarte numele lui ION VANICA”.

Daniela Caraman Fotea

Gheorghe Bazavan. 

Lucrări laice corale şi religioase

Gheorghe Bazavan, veșnic tonic pe tărâmul muzicii corale

Traseul creator parcurs de compozitorul Gheorghe Bazavan 
a fost unul asemănător cu multe alte traiectorii artistice pe care 
le-au avut și alţi slujitori devotaţi ai artei corale românești în 
secolul XX.

Apropierea de arta muzicală a făcut-o iniţial pe cele două 
culoare oferite de culturile tradiţionale românești: mai intâi 
prin contactul nemijlocit cu creaţia populară din zona geogra-
fi că unde a văzut lumina zilei (Bragadiru-Teleorman, o excep-
ţională vatră folclorică); apoi, urmând cursurile Seminarului 
Teologic de la Râmnicu Vâl-
cea, a cunoscut și și-a însu-
șit extraordinara moștenire 
muzicală a creaţiei ortodoxe, 
muzica psaltică românească.

Acestor primi și impor-
tanţi pași i-a urmat, fi resc, 
și cel decisiv: obţinerea sta-
tutului de muzician profesi-
onist, prin studiile efectuate 
la Conservatorul de Muzică 
din București.

Corist, dirijor de cor, 
compozitor, activist pasi-
onat pe tărâmul muzicii 
corale autohtone (mai ales a 
celei practicată de amatori), 
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Gheorghe Bazavan s-a dovedit întotdeauna un entuziast în tot 
ceea ce a făcut. Dedicat trup și sufl et ideii de dezvoltare a muzi-
cii corale românești, de altminteri cu o însemnată și frumoasă 
tradiţie, el a încercat prin lucrări de mici dimensiuni, apelând la 
un limbaj muzical simplu, accesibil, să se apropie și să sprijine 
cât mai multe formaţii corale, rurale sau orășenești, care, cu un 
entuziasm de cele mai multe ori sincer, promovau in repertoriul 
lor creaţii românești în cadrul diverselor manifestări culturale 
sau la concursuri de profi l de nivel local sau naţional.

Dorind să se apropie cât mai mult de posibilităţile muzicale 
medii sau chiar modeste ale acestor coruri de amatori, Gheor-
ghe Bazavan a ales să folosească în lucrările sale un limbaj tonal 
extrem de simplu, soluţie pe care au preferat-o si mulţi alţi 
colegi de breaslă ai lui.

Prelucrări de folclor, cântece patriotice, repertoriu religios, 
toate stau sub semnul unei indiscutabile accesibilităţi tonale, 
fapt care a și adus o evidentă popularitate creaţiilor sale, pre-
zente în programele de concert a numeroase formaţii de ama-
tori, dar și de profesioniști din România.

În acest context general al unei creaţii care a stat permanent în 
zona unei simplităţi voite și căutate de compozitor, Suita corală 
pe teme de Anton Pann, Cântece de lume descoperă o latură 
interesantă în profi lul compozitorului Gheorghe Bazavan. Scrisă 
la solicitarea marelui nostru dirijor de cor, Marin Constantin, ea 
a fost interpretată de binecunoscuta formaţie corală camerală, 
Madrigal.

Chiar dacă creatorul cu origini teleormănene nu se dezice 
nici aici de reperul său fundamental de gândire muzicală, cel 
tonal, se poate observa pe traseul întregii suite o anumită aten-
ţie acordată elementului modal încastrat chiar în melodiile 
lui Anton Pann. Scriitura crește ușor în complexitate, terito-
riul muzical este într-o anumită măsură lărgit. Desigur poate 
fi  considerată cea mai buna partitură lăsată de compozitor și ea 

ne face să ne întrebăm de ce acesta nu a mai insistat să meargă 
și pe acest drum, cu atât mai mult cu cât în anii ’60, ’70, ’80 
existau și coruri de cameră de amatori cu standarde profesio-
nale bune și chiar foarte bune.

Probabil, natura directă, apropiată a acestui dedicat coralist, 
veșnic tonic, îndatoritor, gata să ajute o formaţie mai modestă 
să ajungă „la lumină”, a determinat pe cel care s-a născut acum 
100 de ani să prefere zona corală a miniaturilor simple și acce-
sibile în dorinţa sinceră de a sprijini diseminarea artei corale în 
cât mai numeroase și diverse medii și zone ale ţării în acei ani 
complicaţi pe care i-a traversat istoria României.

Cei care l-au cunoscut vor păstra o frumoasă imagine omu-
lui și muzicianului Gheorghe Bazavan.

 Dan Buciu
 Profesor universitar, Doctor în știinţe muzicale, 

 Compozitor și muzicolog, șeful secţiei corale a U.C.M.R.

*

O viaţă de compozitor
Motto: Cânt cu duhul, dar cânt și cu inima. 
 
Un vechi proverb ne îndeamnă să fi m atenţi la ce gândim 

pentru că gândurile devin vorbe, vorbele acţiuni, acţiunile obi-
ceiuri, obiceiurile formează caracterul, iar caracterul devine des-
tin.

Viaţa și activitatea compozitorului Gheorghe Bazavan se 
înscrie în contextul acestui proverb, având în vedere crezul său, 
încă de pe băncile școlii, în frumuseţea muzicii corale româ-
nești.

Gheorghe Bazavan s-a născut la 8 octombrie 1916 în 
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comuna Bragadiru din judeţul Teleorman, fi ind al patrulea fi u 
al familiei Anton și Tudora Bazavan. După absolvirea școlii pri-
mare, în comuna natală, este înscris la Seminarul din Râmnicu 
Vâlcea pentru a veni preot în sat. La sesiunea de absolvire din 
iunie 1935 este clasifi cat al treilea, cu media 9,28, însă renunţă 
să devină preot și se înscrie la Conservatorul de Muzică din 
București. 

Elev la Seminar, manifestă atracţie pentru arta dirijorală și 
compoziţie. Înfi inţează și dirijează coruri la Bragadiru (comuna 
natală), la Biserica Vergului și Biserica Delea Nouă-Calist din 
București, la Zimnicea, Medgidia și în unele fabrici bucureș-
tene, I.O.R. și Adesgo.

Creaţia sa muzicală, de peste 350 de lucrări muzicale, con-
siderată de compozitor ca hrană spirituală ce pune ordine în 
gândire, cuprinde miniaturi corale, lucrări corale dezvoltate, 
suite corale în trei, patru sau cinci părţi, poeme corale, cantate, 
multe dintre ele regăsindu-se și azi în repertoriile unor cunos-
cute coruri: Corurile Filarmonicilor din Craiova și Iași, Coru-
rile de Cameră Madrigal și Preludiu, Corul Radioteleviziunii 
Române, Doina al Armatei, Divina Armonie, Ars Nova Pitești 
și multe altele, executate sub bagheta cunoscuţilor dirijori D.D. 
Botez, Marin Constantin, Constantin Arvinte, Voicu Enă-
chescu, Aurel Grigoraș, Alexandru Racu, Gheorghe Popescu, 
Marius Firca, Gheorghe Gomoiu,Valentin Budilevski.

A scris, de asemenea, muzică vocal-simfonică, muzică de 
operetă, de estradă populară, muzică de fi lm, muzică patriotică 
și religioasă și multe prelucrări de folclor autentic.

A cules și prelucrat folclor din majoritatea zonelor ţării. A 
fost distins cu premii ale Uniunii Compozitorilor, Consiliului 
Culturii și la concursurile de creaţie. Întreaga activitate a com-
pozitorului Gheorghe Bazavan a fost dedicată slujirii mișcării 
artistice, în special mișcării corale, prin îndrumarea permanentă 
cu sfatul său competent, cu bagheta și prin creaţia sa, situîndu-se 

alături de înaintașii și contemporanii săi, în galeria maeștrilor 
muzicii corale românești.

Pe lângă marile sale calităţi de muzician, Gheorghe Baza-
van era un om optimist, cu o liniște interioară deosebită, un 
înţelept, gata oricând să spună o glumă bine gustată de inter-
locutori.

Din păcate, viaţa n-a mai avut răbdare cu el și la 6 ianuarie 
1990, în ziua de Bobotează, trece la cele veșnice, la 74 de ani, în 
plină putere de creaţie. 

A descrie și caracteriza pe omul și compozitorul Gheorghe 
Bazavan și creaţia sa, prieteni fi ind, ar interveni subiectivismul. 
Pentru o imagine cât mai completă voi prezenta din impresiile 
și aprecierile unor muzicieni, dirijori, oameni de cultură și artă 
inserate în cartea – Centenar Gheorghe Bazavan, Pe Burnaz, 
la Bragadiru – scrisă de nepoţii săi Valeriu Bazavan și Marcel 
Ţena.

Impresiile și aprecierile expuse mai jos au constituit o pro-
vocare din partea celor menţionaţi de a readuce în faţa iubitori-
lor de muzică corală pe omul, dirijorul, compozitorul, prietenul 
și colaboratorul Gheorghe Bazavan.

Gheorghe Bazavan (Nea Gogu) era o persoană discretă, vor-
bea puţin, dar cu tâlc, cu o voce gravă și puternică. Era pasionat 
și bun cunoscător al scriiturii corale, toate dublate de o modes-
tie specifi că, în mare parte, a oamenilor valoroși. Citindu-i acum 
CV-ul, am descoperit și din punct de vedere profesional diverse 
aspecte pe care nu le-am cunoscut. Era recunoscut ca un creator 
prolifi c, dar nu am știut că aria preocupărilor sale creatoare era atât 
de variată – miniaturi corale, poeme, lucrări de amploare precum 
cantata, oratoriul, liturghia etc. 

(Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Prof. Univ. Dr. în Știinţe 
Muzicale, Doctor Honoris Causa).
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Profesionist desăvârșit, Gheorghe Bazavan a sprijinit, for-
marea și instruirea multor dirijori tineri și formatii corale de 
amatori din aproape toate zonele ţării, cu participarea sa directă. 
Lucrările sale corale au o destinaţie educativă, evocând evenimente, 
oameni, fapte. Aceasta, ca și linia melodic accesibilă au făcut ca 
lucrările compozitorului Gheorghe Bazavan să fi e preluate în reper-
torii de foarte multe formaţii corale din ţară.

Maestrul Bazavan avea mult curaj și o inteligenţă sclipitoare. 
Un om calm, cu o liniște interioară desăvârșită, un înţelept. Semi-
narist la Ramnicu Vâlcea, ca și I.D.Chirescu, V.Giuleanu, Mircea 
Buciu, Gheorghe Bazavan a ajuns o glorie a muzicii corale româ-
nești. A fost o mare onoare pentru mine să-l cunosc și să colaborez cu 
nea Gogu. A fost o tinereţe frumoasă! 

(Mircea Neagu, compozitor)

Gheorghe Bazavan întruchipează fi gura omului adevărat, 
a celui ce ne trebuie spre a servi drept exemplu de generozitate și 
devotament faţă de artă și de muncă. Liric prin excelenţă, Gheorghe 
Bazavan compune melodii calde, unduioase, expresive, inspirate. 
Abordează toate formele genului coral, de la prelucrarea a nume-
roase melodii populare, până la cantată. De la cântecul intenţionat 
accesibil, destinat tuturor formaţiilor de amatori, până la marile 
poeme scrise pentru corurile de profesioniști, opera sa cuprinde o 
largă varietate de culori, o paletă bogată, elaborată cu gust și măies-
trie. Așa se și explică marea răspândire, în toată ţara, a celor mai 
multe din lucrările sale. Dar alături de toate aceste succese, Gheorghe 
Bazavan este mereu același mare modest, ceea ce-l apropie de îna-
intașul său, Dimitrie Kiriac. Creaţia sa a îmbogăţit substanţial și 
continuă să îmbogăţească marele repertoriu coral românesc 

(D.D. Botez, compozitor și dirijor. Din Prefaţa lucrării: 
Gheorghe Bazavan „Coruri”, Ed. Muzicală, București, 1978).

Colaborarea cu maestrul Bazavan a constituit una dintre 

foarte rarele ocazii în care poţi sta, învăta și fura. Pentru mine, ca 
tânăr învăţăcel în ale creaţiei, a fost prilejul de a învăţa de la un 
maestru câte ceva din tainele meseriei. L-am simţit de la bun înce-
put ca pe un om foarte cald, apropiat și familiar, îndrăgindu-l și 
rămânându-i recunoscător toată viaţa. 

(Ion Pelearcă, compozitor și dirijor)

Creaţia sa avea să fi e infl uenţată într-o anumită masură de 
profesorul său de la seminar, compozitorul Gheorghe Cucu, unul 
din înaintașii de seamă ai muzicii corale românești . Prin opera sa, 
compozitorul Gheorghe Bazavan a pus în valoare, cu mare măies-
trie, comoara folclorului românesc.

Format de marii profesori Gh.Cucu, Șt.Popescu, A.Castaldi, 
D.Cuclin, compozitorul Gheorghe Bazavan poate fi  considerat un 
demn continuator al acestora.

Modul prietenesc, părintesc uneori, cu care și-a îndrumat tinerii 
colaboratori, discreţia și eleganţa faţă de aceștia, a făcut ca maestrul 
Gheorghe Bazavan să se bucure de mult respect și o mare populari-
tate în rândul tinerilor muzicieni.

(Voicu Enăchescu, dirijor fondator Corul de Cameră 
Preludiu, Președinte A.N.C.R., Director Centrul Naţional 

de Artă Tinerimea Română).

Compozitorul Gheorghe Bazavan a rămas în memoria mul-
tor dirijori și coriști din România,care au avut marea șansă de a-l 
cunoaște și de a interpreta lucrări din creaţia sa.

Compoziţiile sale sunt pline de seva locurilor natale; în ele 
găsești muzicalitatea poporului român, ele îţi dau acea bucurie inte-
rioară și mândria că ești român. Muzica maestrului a încântat 
publicul, smulgând aplauze, iar noi suntem mândri că prin glasurile 
noastre am făcut-o cunoscută în lume.

Prin acorduri muzicale de mare sensibilitate, maestrul Baza-
van a reușit să transmită esenţa valorilor de nepreţuit ale poporului 
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român: dragoste pentru pământul strămoșesc, pentru creaţia popu-
lară și religioasă.

(Gheorghe Gomoiu, profesor, compozitor și dirijor fondator 
al corului Ars Nova- Pitești, vicepreședinte A.N.C.R.).

 
 Vine în Teleorman ca la el acasă. E și normal. Doar aici 

este casa lui. Și toţi îl așteaptă și-l primesc de parcă a fost doar 
puţin plecat, cu niscaiva treburi și acum trebuie să se întoarcă. 

(Fernande Chirea, prof. dr. Alexandria, 
din cartea „Plai de baladă” – ed. Sport-Turism, București, 1984)

Mai presus de toate calităţile sale, compozitorul Gheorghe 
Bazavan a fost un om, un mare om. Toată viaţa s-a bucurat de 
aprecierea celor care l-au cunoscut pentru modestia, înţelepciunea, 
cumpătarea si priceperea cu care știa să rezolve toate momentele 
solicitante din viaţă.

(Costin Alexandrescu, profesor, 
director Centrul Cultural Argeș)

Pentru școala natională românească de compoziţie corală, Ghe-
orghe Bazavan a fost si va rămâne un model de înalt profesiona-
lism, cu exceptionale calităţi de muzician, creator-pedagog.

Datorită valorii estetice, a caracterului naţional românesc și a 
accesibilităţii creaţiei populare a compozitorului Gheorghe Baza-
van, știu că aproape nu există formaţie corală din ţară care să nu fi  
avut sau să nu aibă iîn repertoriu o lucrare a maestrului.

(Moise Mitulescu, profesor, dirijor, 
director Liceul de Artă, Dinu Lipatti, Pitești)

.
 Lucrări corale laice și religioase cuprinde o selecţie de 

coruri mai puţin cunoscute sau nepublicate și reprezintă un 
modest omagiu adus omului și compozitorului Gheorghe Baza-
van la 100 de ani de la naștere.

 Din punct de vedere al conţinutului, lucrarea este structu-
rată în două părţi.

 Prima parte Muzică laică – pentru coruri mixte, bărbătești, 
voci egale femei sau copii, are în componenţă muzică corală pe 
versuri de Mihai Eminescu, George Coșbuc, Virgil Carianopol 
și câteva prelucrări de folclor.

 Muzica religioasă – Cântări Liturgice, piese corale com-
ponente a Sfi ntelor slujbe și care înfrumuseţează serviciul reli-
gios în biserică, sunt cuprinse în partea a doua a culegerii.

Lucrările muzicale ale compozitorului Gheorghe Baza-
van fac cunoscută generaţiilor actuale și viitoare o parte din 
comoara muzicii corale românești, iar numele său va rămâne 
veșnic în inimile iubitorilor de muzică corală.

 
 Un gând curat și o vie amintire compozitorului teleor-

mănean GHEORGHE BAZAVAN! 

Constantin Arvinte, 
compozitor, dirijor și folclorist
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Pe Burnaz, la Bragadiru. 

Centenar Gheorghe Bazavan

Cartea de faţă se dorește a fi  
un omagiu adus omului și com-
pozitorului Gheorghe Bazavan. 
Personal, consider că șia atins 
scopul prin derularea, ca întrun 
tablou scenic, a vieţii și activităţii 
compozitorului.

Autorii, nepoţi ai compozi-
torului, poate uneori subiectivi, 
datorită dragostei și respectului 
faţă de unchiul lor, reușesc să evi-
denţieze calităţile caracteristice 
omului de mare valoare, modestia 
și capacitatea de comunicare, atât 
ca muzician și îndrumător, dar și ca om și prieten al colabora-
torilor cu care șia desfășurat activitatea.

Cei care nu lau cunoscut pe Gheorghe Bazavan, sau  lau 
cunoscut mai puţin, pe când trăia, îl pot descoperi acum, uimiţi 
de spiritul lucid și puterea sa de creaţie, concretizată în genurile 
muzicale abordate: muzică corală, cantate, muzică vocalsimfo-
nică, muzică de fi lm, de operetă, colinde, muzică religioasă și 
prelucrări de folclor.

Capacitatea componistică și puterea sa de creaţie se regă-
sesc în cele peste 350 lucrări muzicale, în marea lor majoritate 
cuprinse în repertoriile formaţiilor corale  de amatori și profesi-
oniste, din întreaga ţară.

Profesionist desăvârșit, Gheorghe Bazavan a sprijinit, for-
marea și instruirea multor dirijori tineri și formaţii corale 

de amatori din aproape toate zonele ţării, cu participarea sa 
directă. Amintesc corurile din Dobrogea, București, Teleorman, 
Ialomiţa și exemplele ar putea continua.

Compoziţiile corale pe versurile marilor poeţi români 
Mihai Eminescu (Ceţi doresc eu ţie, Freamăt de codru, 
Lacul, Iubind în taină) și George Coșbuc (Moartea lui Ful-
ger, Nunta în codru, Seara, Ce era să fac), ca și prelucrările de 
folclor autentic (Călușul oltenesc, La petrecere, Periniţa, Mia 
zis mama să mănsor, Hora mare, Ciocârlia), mai puţin cunos-
cute publicului larg, pun în evidenţă sensibilitatea și inspira-
ţia muzicală a compozitorului. Muzica religioasă – Liturghiile 
nr. l și nr. 2 pentru cor mixt și cor de bărbaţi – scrise, așa cum 
menţionează compozitorul, între cele două războaie mondiale și 
cele Douăzeci colinde din Cartea Satului de George Breazul 
armonizate pentru cor mixt, surprind încărcătura afectivă faţă 
de valorile curate ale credinţei strămoșești.

Lucrările corale dezvoltate (oratorii, cantate, poeme, suite), 
cântecele din viaţa satului, cântecele lirice, ca și cele pentru 
copii au o destinaţie educativă directă, evocând evenimente, 
oameni, fapte. 

Aceasta, ca și linia melodică accesibilă, au făcut ca lucrările 
compozitorului Gheorghe Bazavan să fi e preluate în repertorii 
de foarte multe formaţii corale din ţară.

Întâmplările și glumele pline haz au rămas în amintirea  
prietenilor și colegilor, fi ind transmise și generaţiilor mai tinere.

Se poate afi rma cu tărie că numele compozitorului Ghe-
orghe Bazavan și întreaga sa creaţie rămân la loc de cinste în 
patrimoniul muzicii corale românești.

În plină putere de creaţie, la 6 ianuarie 1990, în  ziua de 
Bobotează, la vârsta de 74 de ani, „glasul pământului” îi porun-
cește să se întoarcă acasă. „Sufl et din sufl etul neamului său”, 
legat de meleagurile natale, lasă ca ultimă dorinţă să fi e înmor-
mântat la Bragadiru, alături de părinţi.
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Viaţa și activitatea compozitorului și dirijorului Gheorghe 
Bazavan reprezintă imaginea unui om dăruit muzicii, rămânând 
veșnic vie în memoria iubitorilor de muzică corală, a prietenilor 
și colaboratorilor care, din păcate, sunt din ce în ce mai puţini.

Pe Burnaz, la Bragadiru, nea Gogu este așteptat să vină cu 
voia bună și sfatul înţelept.

La aniversarea a 100 de ani de la naștere doresc să aduc 
un sincer omagiu omului și compozitorului și în același timp, 
bunului meu prieten, Gheorghe Bazavan.

                                                                           
MirceaNeagu

compozitor

Manifestări corale internaţionale
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PROGRAMME / JAHRESPROGRAMM
CHORAL FESTIVALS, 
TRAINING COURSES 
AND MORE

 
 

 

2016

June 9 - 13/6/2016 Hearts-in-Harmony event Novi Sad (RS)

July 11 - 18/7/2016 International Singing Week Flanders Ghent (BE)

18 - 24/7/2016 Le Capriccio Academy Barcelona (Cat, ES)

17 - 24/7/2016 European Seminar for Young Composers Aosta (IT)

4 - 10 /7/2016 51st Int. Choral Festival Barcelona (Cat, ES)

8 - 16/7/2016 Kurt Thomas Cursus for choral conducting Utrecht (NL)

11 - 18/7/2016 Course for Starting Choral Conductors Ghent (BE) 

21 - 31/7/2016 12th Oratorio Choir Academy Pomáz (HU)

29/7 - 7/8/2016 Eurochoir 2016 San Vito al Tagliamento (IT)

August 3 - 11/8/2016 Choralies Vaison-la-Romaine (FR)

21 - 31/8/2016 America Cantat 8 Nassau, The Bahamas

24 - 29/8/2016 Early Music Workshop Utrecht (NL)

September 9 - 11/9/2016 (Inter)national Congress for Conductors Paris (FR)

November 10 - 13/11/2016 Conference and GA 2016 Kerkrade (NL)

Looking ahead
2017 8 - 15/7/2017 Eurochoir 2017 Utrecht (NL)

July/August 2017 Africa Cantat Kinshasa (DR of Congo)

Summer 2017 EUROPA CANTAT Junior (to be announced)

22 – 29/7/2017 World Symposium on Choral Music Barcelona (Cat, ES)

2018 27/7 - 5/8/2018 EUROPA CANTAT XX Tallinn (EE)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Calendar 
Calendar of Activities under the label of ECA-EC




