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Festivalul Interna\ional de Muzic` Coral`
"D.G. Kiriac"

Edi\ia a XXXIII-a / 2 - 5 iunie 2005

Ini\iat în urm` cu treizeci ]i cinci de ani de Casa Crea\iei
Populare a jude\ului Arge], prima edi\ie festivalului a avut loc în
sala Teatrului "Al. Davilla" în zilele de 30 ]i 31 mai 1970,
bucurându-se de popularitate din partea publicului. În anii
urm`tori, festivalul-concurs a primit recunoa]tere na\ional`.
Începând cu 1992, Festivalul “D. G. Kiriac” a devenit
interna\ional. A fost onorat de prezen\a unor coruri din Belgia,
Bulgaria, Fran\a, Germania, Grecia, Italia, Iugoslavia, Israel,
Olanda, Portugalia, Republica Moldova, S.U.A., Ucraina ]i
Ungaria. Peste 100 de coruri din str`in`tate, din \ar` ]i din
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jude\ul Arge] au urcat de-a lungul vremii, pe scena festivalului. 

“Muzica va salva lumea"

Prima zi a festivalului (joi 2 iunie) desf`]urat` la Teatrul
“Al. Davilla”a fost onorat` de prezen\a dirijorului Voicu En`ches-
cu ]i a compozitorului Constantin Arvinte.

Corului "Mini Ars Nova", cu dou`zeci de interpre\i cu
vârsta cuprins` între 4 ]i 14 ani, dirijat de C`t`lina Tili, i-a
revenit misiunea de a inaugura festivalul. A urmat Corul
"Sânziana-Camerata" al colegiului Na\ional Liceal "Zinca
Golescu", cu un bogat palmares de premii na\ionale
interna\ionale, înregistr`ri radio-tv, dirijat de prof. Margareta
}erb`nescu, avându-l ca solist vocal pe prof. Cornel Drago].
Corul "Glissando" din Pite]ti, de\in`tor a numeroase premii
na\ionale, aflat sub bagheta dirijorilor Moise Mitulescu, Paul
Baidan, ]i [n prezent, condus de Magdalena Ioan, a evoluat
interpretând piese de mare virtuozitate. Corala "D.G.Kiriac" din
Pite]ti, fondat` în 1955, condus` patru decenii de c`tre prof.
Emanoil Popescu, cu numeroase particip`ri ]i premii na\ionale ]i
interna\ionale, aflat` acum sub bagheta lui George
Paraschivescu, a interpretat piese religioase, lucr`ri de inspira\ie
folcloric` ]i din repertoriul universal, demonstrând c` este un
mesager de frunte al cântecului coral românesc. Corul de copii
"Muscelul" din Câmpulung, de\in`tor a ]ase mari premii
na\ionale ]i a medaliei de bronz la Festivalul Interna\ional din
Celje - Slovenia, preg`tit ]i dirijat de prof. Speran\a Florea, a
adus în scen` un aer tineresc, manifestat prin talentul ]i opti-
mismul micilor arti]ti.

Un moment  în`l\`tor a fost realizat de Corul "Ars Nova"
din Pite]ti sub bagheta reputatului prof. Gheorghe Gomoiu
(solist pr. Ioan Dr`gu]in), cu lucr`ri de o mare diversitate stilis-
tic`, de la muzica preclasic` la cea modern`, folcloric`. {nfiin\at
în 1970 la ini\iativa dirijorului acestuia, corul num`r` ast`zi 45
de membri (medici, ingineri, preo\i, studen\i, profesori) ]i are o
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bogat` activitate concertistic` în \ar` ]i în str`in`tate, înreg-
istr`ri, particip`ri la emisiuni radio ]i tv.

Vineri, 3 iunie

Seara a fost deschis` de Corul  din Râmnicu Vâlcea, dirijat
de Mihai }tef`nescu. {nfiin\at în 1982, repertoriul s`u num`r`
peste 1000 de piese din crea\ia româneasc` ]i universal` ]i face
parte din Filarmonica "Ion Dumitrescu". Se bucur` de
numeroase distinc\ii, medalii na\ionale ]i interna\ionale, de mai
multe C.D. - uri înregistrate în România ]i Fran\a. De-a lungul
timpului a avut multe colabor`ri cu orchestre simfonice profe-
sioniste din \ar`. A urmat Corul "Clasic" din Pite]ti (solist Marius
B`lan) cu un repertoriu valoros ]i divers, apar\inând tuturor stil-
urilor muzicale, dirijat de Magdalena Ioan. 

Fondat în 1972, de actualul dirijor, ast`zi cor mixt cameral,
are un palmares de excep\ie. Peste 40 de premii I na\ionale ]i
trofee ale unor mari concursuri de gen, frecvente apari\ii tv,
imprim`ri radio, numeroase turnee na\ionale ]i interna\ionale.

Prima participare de peste grani\`, Corul "Târnovgrad", din
Bulgaria, dirijat de Maria Marinova Pavlov (la pian, Kremena
Pavlova), cu 45 de ani de activitate, reprezentant al bogatelor
tradi\ii culturale ale ora]ului Veliko Târnovo. Cu un palmares
bogat de premii ]i medalii, cu un repertoriu variat, incluzând
lucr`ri din perioada clasic` ]i clasic` timpurie, inclusiv o pies`
româneasc`, corul s-a bucurat de multe aplauze. Seara a fost
încheiat` apoteotic de Corala profesionist` "Preludiu" din
Bucure]ti, fondat` în 1972 ]i dirijat` de Voicu En`chescu, cu un
drum ascendent, care i-a consolidat prestigiul. De la apari\ia sa,
Corala "Preludiu" a realizat peste 300 de înregistr`ri radio ]i tv,
un disc "Electrecord", trei C.D.- uri, a prezentat mai mult de
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1200 de concerte pe marile scene din România ]i din Europa,
America ]i Asia, fiind laureat` la mai multe festivaluri
interna\ionale.

Sâmb`t`, 4 iunie

Seara a treia a festivalului a fost deschis` de Corul
b`rb`tesc al Bisericii "Sf. Ioan Botez`torul" din Pite]ti, cu o
activitate bogat` în sânul bisericilor din ora], purt`tor ]i
p`str`tor a tradi\iei noastre cre]tine str`mo]e]ti, înfiin\at în
1974, prin str`dania preo\ilor din Protoeria Pite]ti. Sub Bagheta
reputatului Paul Baidan, prezen\a corului în Festivalul
"D.G.Kiriac" a creat momente de mare în`l\are cre]tin`. La
început corul a fost dirijat de p`rintele Marin Brani]te, urmat de
p`rintele Marin Dr`gu]in. A urmat Corul "Kontakion" al
Universit`\ii de Muzic` din Bucure]ti dirijat de Mihail
Diaconescu. Cu numeroase particip`ri în turnee profesioniste,
na\ionale ]i interna\ionale de notorietate, numeroase premii,
C.D.- uri ]i colabor`ri cu anumite case de discuri str`ine. Corul
"Kontakion" a abordat un repertoriu variat. A urmat Corala mixt`
"Ioan Danielescu" din Ploie]ti dirijat` de Valentin Gruescu, cu un
repertoriu de mare emo\ie ]i eleva\ie, care a atras în mod spe-
cial aten\ia publicului. Înfiin\at` în 1972, s-a afirmat treptat cu
imprim`ri radio ]i tv. A concertat pe scena Ateneului Român, în
\ar` ]i str`in`tate. Seara a fost închis` de corul Academic Radio
Bucure]ti, înfiin\at în 1940, sub conducerea dirijorului ]i com-
pozitorului Ion Croitoru. Cu un imens fond de înregistr`ri radio-
fonice, de televiziune ]i disc, ansamblul a probat calitatea sa de
excep\ie în concerte "a cappela" din literatura român` ]i univer-
sal`, cât ]i repertoriul liric ]i vocal simfonic. Numeroasele turnee
peste hotare, colabor`ri cu orchestrele simfonice ale Radio-
difuziunii, precum ]i marele premiu "Mihail Jora" dovedesc cali-
tatea presta\iei sale, precum ]i faptul c` este în prezent una din-
tre cele mai mari forma\ii de gen din \ar`, care asigur` gloria
artei corale în întreaga lume.
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Duminic`, 5 iunie

Ultima zi a Festivalului Interna\ional "D.G.Kiriac", cu
prec`dere ziua muzicii sacre, a oferit credincio]ilor concerte de
muzic` de cult ortodox`, dup` cum urmeaz`: Biserica "Sf. Ilie"
a g`zduit Concertul de excep\ie al Corului Academic "Divina
Armonie" din Bucure]ti dirijor Marius Firca, Catedrala Sfântu
Gheorghe a g`zduit Corala Mixt` "Ioan Danielescu" Ploie]ti ]i
Corala "D.G.Kiriac" Pite]ti. La reu]ita acestei edi\ii ]i-au adus
contribu\ia: Consiliul Jude\ean Arge], Centru Jude\ean pentru
Conservarea Crea\iei Populare,  ]i Asocia\ia Na\ional` Coral` din
România, Episcopia Arge]ului ]i Muscelului, Teatrul "Al. Davilla"
Pite]ti, Casa de Cultur` a Sindicatelor Pite]ti, Ministerul Culturii
]i Cultelor, Societatea Cultural` "Ars Nova" Pite]ti, directorul
Festivalului, Gheorghe Gomoiu, precum ]i numerosul public, ce
a primit cu c`ldur` fiecare evolu\ie în scen`. 

Diana Popescu
(Ziarul "S`get`torul" supliment cultural al cotidianului

Arge]ul" 07.06.2005)
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S`rb`toare coral` la Lugoj

Bienala manifestare festivalier` coral` ,,Ion Vidu" cu par-
ticipare interna\ional`, aflat` la edi\ia a XVII-a, s-a desf`]urat în
perioada 13-15 mai 2005, la Lugoj.

Organizatorii - Prim`ria, Consiliul Municipal, Casa de
Cultur` a Municipiului ]i Consiliul Jude\ean Timi] - prin acest
demers cultural-artistic, prilej perpetuu de pre\uire a tradi\iei
corale, de aproape doua secole, au c`utat, ]i de data aceasta,
s` dovedeasc` c` acest gen muzical este la el acas` ]i î]i are
locul firesc în nevoile culturale ale comunit`\ii.

În afar` de corul gazd`, au concentrat în cele trei zile
]apte coruri din România ]i unul din Germania.
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Festivalul a fost deschis, în ziua de 13 mai, de corala
,,Ion Vidu", dirjor Remus Ta]c`u, ambient generos fiind Biserica
Ortodox` ,,Adormirea Maicii Domnului", cu un concert de lucr`ri
religioase din literatura muzical` româneasc` ]i european`,
prilej de încântare ]i de în`l\are spiritual`.

Concertul corurilor invitate din Fischbach - Germania,
Bucure]ti, Timi]oara, Bra]ov, Caransebe] ]i Lugoj s-a derulat în
sala Teatrului Municipal ,,Traian Groz`vescu", în seara zilei de 14
mai, având calitatea unui spectacol reu]it, de un bun nivel artis-
tic. Remarc`m performan\ele semnificative ale corurilor
,,Concertus" din Bra]ov, dirijor Marius Modiga, ,,Armonii" ]i
,,Benedictus" din Lugoj, dirijate de Claudia Gherga, ,,Oameni de
arme" al Jandarmeriei Române din Bucure]ti, dirijor lt.
Constantin Cristinel Burduhosu, ,,Timotei Popovici" din
Caransebe], dirijor Dumitru Jompan . O distinc\ie special` se
cuvine corului feminin ,,Chorvereinigung" din Fischbach -
Germania, dirijat de prof. Alina Klepper, forma\ie a c`rei exis-
ten\` este în întregime pus` sub semnul socializ`rii prin muzic`
]i a bucuriei de a cânta împreun`, adev`r pe care acest grup, ce
reune]te fiice, mame ]i bunici într-o entuziast` tr`ire a frumo-
sului muzical, l-a eviden\iat ]i prin modul în care a evoluat pe
scena teatrului lugojean.

Cea de a treia zi a fost dedicat` exclusiv muzicii corale reli-
gioase, materializat într-un concert organizat la mânastirea ,,
Izvorul lui Miron" din Române]ti, totul sub semnul înaltei
împ`rt`]iri a bucuriei Învierii.

Întreag` aceast` manifestare muzical-coral` s-a bucurat
de receptivitatea unui public spectator numeros ]i a dovedit c`
Lugojul se mândreste cu tradi\ia sa, dar în acela]i timp are ]i
contemporaneitate cultural`. 

Prof. Nicolae Blidaru,
Directorul Casei de Cultur` a Municipiului Lugoj
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FESTIVALUL NA|IONAL
CORAL

“I.D. CHIRESCU”
Edi\ia a XXIV-a

A intrat în tradi\ia ora]ului
Cernavod`, ca în fiecare toamn`, în
primele zile ale lunii noiembrie, timp
de doua zile, s` fie omagiat compozi-

torul I.D. Chirescu, prin concertele corale realizate în cadrul
Festivalului Coral Na\ional deja recunoscut. {n toamna acestui
an, organizatorii s-au str`duit s` continue tradi\ia adânc
înr`d`cinat` în via\a unui ora] care vrea s` se impun` ]i prin
cultur`. În zilele de 5 ]i 6 noiembrie 2005, publicul din
Cernavod` a urm`rit cu interes cele doua sec\iuni ale
Festivalului. Sec\iunea de Muzic` Laic` sus\inut` la Sala Casei de
Cultur` ,,I.D. Chirescu" ]i Sec\iunea de Muzic` Religioas` care a
avut loc la Biserica ,,Sfin\ii Constantin ]i Elena".

În prima zi, au evoluat în cadrul sec\iunii de Muzic` Laic`,
]ase coruri: Corul ,, Camerata Danubi" din C`l`ra]i -  dirijor
Diana Burlescu-Vieru, corul ,,Antonio Sequens" din Caransebe] -
dirijor prof. univ. dr. Dumitru Jompan, corul ,,I.D. Chirescu" al
Casei de Cultur` din Cernavod` - dirijor Teodor Vladimir
R`dulescu, corala b`rb`teasc` ortodox` ,, Lumina lin`" a
Catedralei ,, Sfin\ii Petru ]i Pavel" din Constan\a - dirijat` de stu-
dentul Adrian Clinciu ]i corul b`rb`tesc ,,Armonia" al
Arhiepiscopiei Tomisului dirijat de asistent univ. arhidiacon Iulian
Dumitru.
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Invita\i de onoare ai Festivalului au fost: I.P.S. dr.
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, compozitorul Vasile Timi],
compozitorul Constantin Arvinte, Constantin Georgescu - direc-
tor al Radiodifuziunii Române, Nicolae Georgescu - compozitor,
Boris Cobasnian - dirijor, compozitor, Remus Alexandrescu -
vicepresedinte al Cenacului ,,I.D. Chirescu", Paul Nicolescu -
director al Casei de Crea\ie Constan\a, prof. Ion Da]c`, Dorina
Ivanciu - inspector de muzic`, Inspectoratul ]colar Constan\a,
conf. univ. dr. Mariana Popescu - compozitor.

În deschiderea Festivalului, primarul ora]ului Cernavod`,
prof. Gheorghe Hâns` a subliniat faptul c` Festivalul
,,I.D. Chirescu" d` prilejul ca prin evolu\ia fiec`rui cor, compozi-
torii ]i dirijorii s` fie percepu\i în direct, a]a cum sunt, fiind pu]i
în valoare de interpre\ii no]trii, ,,care prin cântul lor fac ca ceva
din idealul lor de via\` s` fie atins ]i la Cernavod`".

I.P.S. dr. Teodosie, un mare iubitor al muzicii corale, a
definit muzica coral` ca fiind o art` “care te înaripeaz`".
Festivalul de la Cernavod`, prin toate manifest`ile sale are ca
scop omagierea compozitorului I.D. Chirescu, “un vl`star" al
ora]ului, un nume de rezonan\` a muzicii române]ti.

Compozitorul Vasile Timi] a prezentat mesajul Uniunii
Compozitorilor ]i Muzicologilor din România, înm@nând diplome
unor personalit`\i implicate în organizarea Festivalului, ajuns la
cea de-a XXIV-a edi\ie: I.P.S. dr. Teodosie - pentru implicarea în
promovarea muzicii române]ti; Dan Petre, directorul Casei de
Cultur` din Cernavod` - pentru promovarea muzicii române]ti;
Teodor Vladimir R`dulescu - pentru promovara muzicii
române]ti.

Remus Alexandrescu, vicepre]edinte al cenacului muzical
,, I.D. Chirescu" a prezentat salutul prof. univ. dr. Drago]
Alexandrescu, fondator ]i pre]edinte de onoare al Festivalului,
pre]edinte al Cenacului ,, I.D. Chirescu", cel care din motive de
s`n`tate nu a putut fi prezent la aceast` edi\ie. 

Corul “Camerata Danubi" din C`l`ra]i a evoluat sub con-
ducerea tinerei dirijoare Diana Burlescu - Vieru, continuatoare a
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unei vechi tradi\ii, corul fiind fondat în anul 1978, pe lâng` Casa
de Cultur`, de c`tre compozitorul ]i dirjorul George Marcu, la
ini\iativa unui grup de cadre didactice, activitatea dirijoral` fiind
continuat` de profesorul Marcel Costea, prof. univ. dr. Gheorghe
Oprea, Tiberiu Oprea, iar din 2004, dirijoarea Diana Burlescu -
Vieru.

“Camerata Danubi" a prezentat piesele: “Unde-i dorul sunt
]i eu" de Gheorghe Oprea, ‘Pupi de flori" de Iosif Velceanu,
“Trandafir de pe r`zoare" de Sabin V. Dr`goi, “Iac-a]a" de
Simeon Nicolescu.

Corul “Antonio Sequens", al Casei de Cultur` din
Caransebe], dirijat de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, a luat
fiin\` în iulie 2005, interpretând piese ale compozitorilor români
înainta]i ]i o pies` religioas` de Mihail Ivanovici Glinka.

Corul “I.D. Chirescu" din Cernavod` are o tradi\ie impre-
sionant`. El a luat fiin\` cu ocazia inaugur`rii podului lui Anghel
Saligny, la 14 septembrie 1895, când a cântat în prezen\a
regelui trei piese, printre care ]i imnul regal, sub conducerea
p`rintelui Dimitrie Chirescu (tat`l compozitorului). Activitatea
corului a fost reluat` în 1907, urmând ca în 1926 s` func\ioneze
pe lâng` Centrul Comunitar (repeti\iile având loc la Biserica
“Sfin\ii Împ`ra\i Constantin ]i Elena" ]i la Centrul Comunitar).
Izbucnirea celui de-al doilea r`zboi mondial a dus la încetarea
activit`\ii corului. Dup` anul 1950, corul a fost reorganizat. Este
de remarcat contribu\ia deosebit` a dirijorului preot Eliade
Buciuc. Din anul 1991 corul este condus de prof. Teodor Vladimir
R`dulescu, desf`]urând o activitate prodigioas`. Corul “I.D.
Chirescu" a interpretat lucr`rile: “Iac-a]a" de Simeon Nicolescu,
“La Paloma" de Le Didier, “Karaguna" de }tefan Eftiniadis.

Corul b`rb`tesc “Lumin` lin`" a fost înfiin\at în anul 2002,
la ini\iativa I.P.S. dr. Teodosie, având în componen\a sa absol-
ven\i ai Facult`tii de Teologie din Constan\a. Repertoriul prezen-
tat a fost alc`tuit din piesele: “Miori\a" de Mircea Neagu, “Hora
cu strig`turi" de Nicolae Lungu - solist diacon Claudiu Banu,
“Sârba în c`ru\`" de Gheorghe Danga, “Lele ro]ie în obraz" de
I.D. Chirescu.
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Corul b`rb`tesc “Armonia" înfiin\at în anul 2004 de c`tre
I.P.S. dr. Teodosie este compus din clerici ]i studen\i teologi,
având ca dirijor pe asistentul univ., arhidiacon Iulian Dumitru.
Corul “Armonia" a prezentat o palet` repertorial` impresionant`:
doina “Jelui-m-a] ]i n-am cui",  solist Iulian Coman, “N` feat` di
Ianina" de Mariana Popescu -  solist arhidiacon }tefan Severin,
“Cânt` cucul" solist Iulian Coman, “M`rit`-\i babo fata" din
“Suita bihorean`" de Francisc Hubic, “R`sunet de la Cri]ana" de
Ion Vidu - solist Petre Ciobanu, “Brâul amestecat" de Pretorian
Vlaiculescu, “Crâ]m`ri\a" de Constantin Arvinte, “Oltule cu ap`
lin`", “Sârba pe loc" de Gheorghe Danga.

Forma\ia vocal-instrumental` “Pathos" a ]colii de Muzic`
nr. 2 din Bucure]ti, condus` de prof. Petre }tef`nescu a inter-
pretat piesele: “Vino iar, iubita mea" de Adam de la Halle,
“Cocorul" de I.D. Chirescu, poemul “Le matin" de Petre
}tef`nescu, “Cântec de pahar" din sec. al XVI-lea.

Sec\iunea de Muzica Religioas` a fost deschis` de recitalul
corului “D.D. Botez" dirijat de Eugen Kreiss. Corul înfiin\at în
anul 1990, este constituit din tineri ]i  pensionari care î]i unesc
vocile cu acea]i pasiune pentru muzic`, indiferent de vârst`,
amintindu-ne de renumita coral` “Carmen". Repertoriul a
cuprins lucr`rile: “Od` pentru Honterus" - fixarea cânt`rii plane
în m`sur` ]i armonizare pentru cor mixt de Mihai Lupescu,
“Iubi-Te-voi Doamne", armonizare de Nicolae Georgescu, “Pre
Tine Te l`ud`m" de Eugen Kreiss (prima audi\ie), “Imnul
Heruvic" de Dimitrie Bortneanschi precum ]i un grup de colinde.

Corul “Colegium Musicum" al Liceului “I.L.Caragiale" dirijat
de prof. Viorica Matei, laureat al ultimelor trei Olimpiade
Na\ionale Corale, a interpretat “Tat`l nostru" de Ciprian
Porumbescu ]i ,,Invocare" de Felicia Donceanu.

Corala “I.D. Chirescu" din Cernavod`, dirijata de prof.
Teodor Vladimir R`dulescu a prezentat “Floricica" de Francisc
Hubic - solista Roxana Gheorghe, “Se imnumen" de }tefan
Eftiniadis, “O, Doamne c`tre Tine" de Silcher - solist preot Florin
B`rbulescu.
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Cea mai tân`ra forma\ie corala  prezentat` în Festival a
fost grupul coral “Axios" al Bisericii “Sfin\ii Împ`ra\i Constantin
]i Elena" din Cernavod`, înfiin\at în septembrie 2005, dirijat de
un tân`r licean din clasa a X-a - Alex R`dulescu, care a inter-
pretat “Rug`ciune" de  Ion Popescu - Pas`rea ]i “Mare minune"
de Gheorghe Cucu.

A urmat corul “Teodoxa" al Seminarului Teologic din
Constan\a, care a luat fiin\a în anul 2002, îndrumat de c`tre
preot, lector univ. dr. Bogdan Moise ]i de c`tre arhidiacon, asis-
tent univ. Dumitru Marius Antonel. La ultima Olimpiad` coral`
care a avut loc la Buz`u, corul a ob\inut locul al II-lea. În
Festival, “Teodoxa" a fost dirjat de tân`rul seminarist Valentin
Rusu, prezentând piesele: “Rug`ciune" de Constantin Dr`gu]in,
“Tu, p`rinele ceresc" de Mircea Neagu, “Ochiul inimii noastre" de
Augustin Bena, “Cine se va sui" de Gavriil Musicescu.

Corul “Ion Pelearca" din Constan\a, dirijat de preot Anghel
Dincu, înfiin\at în anul 1989, a interpretat: “C@t de m`rit este
Domnul" de D. Bortneanski,  “Acum sloboze]te" de Ion Popescu
- Pas`rea, “Nelegiuitul poc`it" (aranjament Ion Pelearc`) - solist
George T`nase, “D`-mi st`pâne crucea Ta" de Ion Pelearc`.

Corul b`rb`tesc “Lumin` lin`", dirijat de studentul Adrian
Clinciu a prezentat: ”Lumina lina" de Sebastian Barbu Bucur,
“Rug`ciunea inimii" de Paul Constantinescu, “Clopote de sear`"
de Davâdov - solist Adrian Clinciu, “Doamne , buzele mele" de
Gavriil Musicescu si “Doamne, auzi glasul meu" de Nicolae
Lungu.

Festivalul s-a încheaiat cu recitalul coralei “Armonia" diri-
jata de asistent univ., arhidiacon Iulian Dumitru care a prezen-
tat lucr`rile: “Doamne buzele mele" de Sabin V. Dr`goi - solisti
Petric` Ciobanu ]i Daniel Mititelu, Lodovico da Viadana - Motet,
“Mântuie]te Doamne" de Cesnokov, Palestrina - “O bonne Jesu",
“Psalmul 3" de Ion Popescu - Runcu - solisti: Ene Florentin,
Cristian Caragea, Constantin Alexandru, “Imn de slav`" de Ion
Popescu - Runcu.
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{n finalul Festivalului, I.P.S. dr. Teodosie a subliniat faptul
c` “muzica te înal\` mai mult ca oricare dintre arte", de aceea
“vibr`m la aceste cânt`ri care sunt inspirate de Dumnezeu.
Zestrea muzical` a ortodoxiei atât de bogat`, r`scolitoare ]i
binef`c`toare pentru sufletele noastre trebuie s` o \inem ]i s` o
transmitem mai departe".

Timp de dou` zile, muzica a dominat ora]ul Cernavod`,
aducându-se astfel, cel mai frumos ]i în`l\`tor omagiu compoz-
itorului I.D. Chirescu. Nu putem s` nu ne gândim cu emo\ie la
s`rb`torirea ce va avea loc anul viitor, când se va aniversa cea
de a XXV-a edi\ie a Festivalului, men\inut datorit` eforturilor
unor edili care ]i prin intermediul acestei manifest`ri, au intrat
deja în istoria ora]ului de pe Dun`re, f`când ca numele de
Cernavod` sa fie legat ]i de muzic`, nu numai de renumitul Pod
]i de Centrala atomo-electric`.

}i nu în ultimul rând, trebuie s` aduc un omagiu publicu-
lui din Cernavod`, care particip` de fiecare dat` la cele dou` zile
de muzic` corala cu pio]enie ]i cu un respect demne de marile
centre culturale europene.

Mariana POPESCU
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FESTIVALUL CORAL
MUZICA BALCANILOR

EDI|IA I

În organizarea Prim`riei Sectorului 2 a
Centrului Cultural "Mihai Eminescu" ]i în
colaborare cu Asocia\ia Na\ional` Coral` din

România, s-a desf`]urat la Bucure]ti în zilele de 4-6 noiembrie
2005, edi\ia I a Festivalului Coral Interna\ional "Muzica
Balcanilor".

Programul Festivalului a fost prefa\at de "Argumentul"
Primarului Sectorului 2, Domnul Neculai On\anu, în care se
arat`: 

"Corul este un loc în care se modeleaz` caractere, se
creeaz` rela\ii sociale, ]i, dincolo de orice dubiu se transmit
valori culturale.

Acolo unde muzele vorbesc ]i oamenii ascult`, deja lumea
este mai bun` mai frumoas` .

Festivalul Interna\ional "Muzica Balcanilor" este un model
de comunicare cultural` pe care administra\ia public` a
Sectorului 2 îl propune. Timp de trei zile, cele mai importante
coruri din România, Bulgaria, Republica Moldova vor prezenta
spectacole de mare \inut` cultural`, de la muzica sacr`, la muzi-
ca tradi\ional`".

Festivalul s-a desf`]urat în cele 3 zile în loca\ii diferite,
forma\iile participante fiind urm`toarele:  

4 nov. Sala Colegiului na\ional "Mihai Viteazul"
Seara corurilor de copii ]i tineret
Corul de copii "Fantasia" - Vaslui - dirijor Vasile Negur`
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Corul "Consonance" - Bucure]ti - dirijor L`cr`mioara Ana
Pauliuc

Corul de Copii Radio - Bucure]ti - dirijor Voicu Popescu

5 nov. Sala "George Enescu" a Universit`\ii de
Muzic` din Bucure]ti

Seara muzicii / balcanice.
Grupul Coral "Accoustic" - Bucure]ti - dirijor Daniel Jinga
Corala Academic` "Divina Armonie" - Bucure]ti - dirijor

Marius Firca
Corul "Gavriil Musicescu" - Chi]in`u, Republica Moldova -

dirijor Emilia Moraru
Corul de camer` "Vassil Arnaoudov" - Sofia, Bulgaria -

Theodora Pavlovitch

6 nov. Sala "George Enescu" a Universit`\ii de
Muzic` din Bucure]ti

Seara de muzic` sacr`
Grupul psaltic "Anton Pann" - Bucure]ti - dirijor R`ileanu

Constantin
Corala B`rb`teasc` Ortodox` "Te Deum Laudamus" -

Bucure]ti - Dan Mihai Goia
Corul de Camer` "Preludiu" - Bucure]ti - dirijor Voicu

En`chescu

Comitetul de organizare al festivalului
1. Pre]edinte de onoare: Neculai On\anu
2. Director Centru Cultural "Mihai Eminescu" - Maria Janina Ilie
3. Pre]edintele festivalului: Voicu En`chescu
4. Director artistic al festivalului: Voicu Popescu
5. Director rela\ii festival: Daniel Jinga

Se sper` ca beneficiind de ajutorul unor sponsori care
]i-au manifestat dorin\a de a sprijini activit`\ile culturale, ca în
luna septembrie 2006, s` se organizeze cea de a doua edi\ie a
"Muzicii Balcanilor", dar în cadrul unui Concurs Interna\ional
Coral.
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FESTIVALUL DE MUZIC~ RELIGIOAS~
BUCURE}TI - Edi\ia a II-a

În ambian\a unic` ]i inconfundabil` a Palatului Patriarhal
din Bucure]ti, s-a desf`]urat în zilele de 8 ]i 9 decembrie 2005,
cea de a doua edi\ie a Festivalului de Muzic` Religioas`, având
binecuvântarea Prea-Fericitului P`rinte Patriarh Teoctist.

Destinat ini\ial numai corurilor biserice]ti, Festivalul ]i-a
extins aria, în aceast` a doua edi\ie participând ]i alte forma\ii
corale ce au în repertoriu muzic` sacr`.

Astfel, în prima zi a Festivalului, au concertat numai
forma\ii din Bucure]ti: Corul "ISON" al Seminarului Teologic
(dirijor Stelian Iona]cu), Corul "SOUND" al Casei de Cultur` a
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Studen\ilor (dirijor Voicu Popescu), Corala "D.D.BOTEZ" a
Bisericii "Maica Domnului"(dirijor Eugen Kreiss), Corul "NICOLAE
OANCEA" (dirijor Valentin Moraru, solist` Valentina Gavril`), ]i
Corul Academic "DIVINA ARMONIE " (dirijor Marius Firca, soli]ti
Anelyia Vidinova, Antonela Bârnat, Alla Bejan, Liliana ]eica, Emil
Matei, George Hoga]).

Cea de a doua zi a Festivalului, a cuprins concerte
sus\inute de Corul "EUTERPE" al Colegiului Na\ional "Elena
Cuza" din Bucure]ti (dirijor Georgeta Aldea), Corul B`rb`tesc al
Universit`\ii PITE}TI (dirijor Paul Baidan, solist preot Ioan
Macarie), Corul Catedralei Arhiepiscopale TÂRGOVI]TE (dirijor
Heliana Munteanu, solist` }tefania Chi\ulescu), Corul "SF.
ANTIM IVIREANUL" al Episcopiei Râmnicului (dirijor Marian
Stroe), Corul Bisericii "SFÂNTUL ELEFTERIE" din Bucure]ti (diri-
jor Zaharia Costache, soli]ti Gabriela Pop ]i Nicolae M`gureanu),
Corul B`rb`tesc "BUCOVINA" din Câmpulung Moldovenesc (diri-
jor Emil Forfot`, soli]ti Cornelui B`rbulescu, George Ghenghea),
Grupul Coral b`rb`tesc "LUMIN` LIN`" al Arhiepiscopiei
Tomisului (dirijor Alexandru Clinciu, soli]ti Adrian Strizea ]i
Arhid. Cristi Rusenescu), iar [n final, Corul Patriarhiei din
Bucure]ti, dirijat de prof. Constantin Dr`gu]in.

S-au prezentat atât lucr`ri din crea\ia coral` religioas` a
compozitorilor români cât ]i din crea\ia universal` sacr`, la care
publicul (extrem de numeros, în ciuda multiplelor "oferte" cul-
turale din aceast` perioad` premerg`toare Cr`ciunului) a fost
deosebit de receptiv, r`spl`tindu-i pe arti]ti cu îndelungi
aplauze.

Tuturor forma\iilor le-au fost oferite "Diplome de partici-
pare" de c`tre Dirijorul Voicu En`chescu, pre]edintele Asocia\iei
Na\ionale Corale din România, împreun` cu publica\ii din dome-
niu (Buletine Informative ANCR, Reviste "EUROPA CANTAT" -
Federa\ia Coral` European` la care suntem afilia\i ]i Dic\ionare
Cronologice "Muzica Bizantin` în România" de Gheorghe C.
Ionescu foarte apreciate de c`tre membrii forma\iilor prezente
la aceast` manifestare).

Printre cei prezen\i în sal` în timpul desf`]ur`rii acestui
Festival, am remarcat pe Înalt Prea Sfin\itul Teodosie-
Arhiepiscopul Tomisului, Prea Sfin\itul Vincen\iu Ploie]teanu,
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Vicar Patriarhal ]i preotul Consilier de la Patriarhie Zaharia
Gheorghe.

La final, Înalt Prea Sfin\itul Arhiepiscop Teodosie al
Tomisului a \inut s` adreseze câteva cuvinte tuturor partici-
pan\ilor, apreciind ]i de aceast` dat` ini\iativa organiz`rii aces-
tei manifest`ri.

În cuvântul s`u, Înalt Prea Sfin\itul Teodosie, a ar`tat c`
dup` acest Festival, "Auzul nostru este mai rafinat, este
duhovnicit, pentru c` ne-am unit cu îngerii în rug`ciune ]i în
cântare, Colindele ne-au îmbr`cat în emo\ie ]i ne-au dus în isto-
rie la începuturile Cre]tinismului, când Iisus Hristos s-a n`scut.
Înv`\`tura de credin\` e sublim` când auzim colinde.
Ascultându-le, vedem în imagini cum Fiul lui Dumnezeu se întru-
peaz` în firea ]i inima fiec`ruia dintre noi. Cânt`rile vin ca ]i
colindul de la Bethleem sunt o desf`tare duhovniceasc` ]i un
mesaj Dumnezeiesc, ce trebuie s` p`trund` în inima noastr`
care, în urma spovedaniei de Cr`ciun, se transform` în ieslea în
care în fiecare din noi, se na]te pruncul Iisus".

Cu aceste cuvinte în`l\`toare ]i p`strând în auz sonori-
tatea extraordinar` ]i mesajul Colindelor, to\i cei prezen\i la
manifestare s-au sim\it mai îmbog`\i\i suflete]te, mai cura\i ]i
mai buni, preg`ti\i s` întâmpine a]a cum se cuvine marea
s`rb`toare a Cre]tin`t`\ii: Na]terea lui Iisus.

Înainte de a încheia acest articol, se cuvine a ne exprima
mul\umirea fa\` de mijloacele mass-media care au f`cut cunos-
cut evenimentul atât înainte (Radio România "Actualit`\i" ]i
"Cultural") cât ]i dup` (TVR "Cultural").
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UN CONCERT CU ADEV~RAT
EXTRAORDINAR...

Tradi\ionalul concert religios al coralei ,,Ion Vidu" a Casei
de Cultur` a Municipiului Lugoj, a avut loc pe data de 13 mai
2005, la Biserica Ortodox` ,,Adormirea Maici Domnului" chiar în
deschiderea Festivalului Coral Interna\ional ,,Ion Vidu", aflat la
cea de a XVII-a edi\ie. Înc` o dat`, prestigioasa forma\ie con-
dus` de maestrul Remus Ta]c`u ne-a încântat cu muzica sa,
purtându-ne pe înalte culmi ale emo\iei artistice. În fruntea
corului pe care-l c`l`uze]te spre performan\` cu neobosit`
râvn` ]i consecven\` de 37 de ani, Maestrul a oficiat prin muzic`
un adev`rat serviciu divin, reu]ind s` transmit` celor prezen\i
for\a spiritual` a cânt`rilor din program. Am în\eles odat` mai
mult de ce împreuna, corul ]i dirijorul se situeaz` în elita muzi-
cienilor de profil. Poten\ialul interpretativ excep\ional pe care-l
are în prezent Corul ,,Ion Vidu", capabil s` ne ofere incursiuni în
repertorii, stiluri ]i maniere de crea\ie din cele mai diverse, s`
redea partituri de mare rafinament ]i dificultate tehnic` în
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chipul cel mai firesc ]i cuceritor pentru public, este, f`r`
îndoial`, consecin\a unui ansamblu, care presupune, odat` cu
talentul ]i st`pânirea m`iestriei vocale, ritmice, continuitate,
prezen\` la repeti\ii, grija pentru însu]irea corect` a partiturii ]i
a inten\iilor dirijorului de c`tre fiecare membru al forma\iei .

Înscris sub semnul ciclului Pascal concertul a cuprins
lucr`ri din literatura româneasc` ]i european`. Cu un remarca-
bil sim\ al spectacolului maestrul Remus Ta]c`u a construit acest
regal muzical integrând în succesiuni expresive opusuri de
Mozart, da Vittoria ]i Alessandro Scarlatti, între altele semnate
de Anton Pann, Gh.Mandicevschi, I.D. Chirescu, Gh. Cucu,
Gavriil Musicescu, N. Lungu: un excurs printe autori maniere ]i
stiluri de crea\ie care a avut ]i va avea darul de a etala
poten\ialul interpretativ excep\ional pe care îl are în prezent
corala ,,Ion Vidu". Avem în vedere acea mig`loas` omogenizare
timbrala a partidelor ]i a ansamblului capabil` s` sugereze în
anumite momente sunetul de org`, grij` pentru detaliu - de la
precizia intona\iei la dic\ie ]i pân` la rafinate subtilit`\i de
frazare muzical`, generozitatea momentelor solistice sus\inute
de Mia Iuga ]i de Lucian Oni\a, dinamica impresionant` a
nuan\elor, între fortissimo cople]itor ]i pianissimo transparent,
sunetul bogat în armonice al dirijorului forma\iei , confruntat aici
]i cu fenomenul de rezonan\` cu reverbera\ii multiple din incin-
ta amintitei biserici; ]i, ca un corolar al complexei rafin`ri  în
retorele artei vocale, for\a comunic`rii emo\ionale prin care
corala  ,,Ion Vidu" ]i maestrul s`u Remus Ta]c`u ]i-au legitimat
]i cu acest nou prilej statutul de autentici profesioni]ti.

Lugojenii se pot mândri atât cu tradi\ia coral` local` cât ]i
cu faptul c` aceast` deosebit` coral` ,,Ion Vidu" onoreaz` ast`zi
din plin, prin realizarile sale, aceasta tradi\ie.

Gruia Stoia
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"DIVINA ARMONIE"
unicat în peisajul coral românesc

Corul Academic "DIVINA ARMONIE" este singurul cor par-
ticular de la noi din \ar` ]i a fost înfiin\at în anul 1997 în scop-
ul promov`rii valorilor culturale na\ionale de c`tre "S.C. SUPER-
COM S.A." prin Funda\ia  "CAVALERII DACIEI" (pre]edinte Ec.
Ilie Ionel Ciuclea).

Forma\ia dirijat` de compozitorul Marius Firca, laureat` la
cea de a patra edi\ie a Festivalului Interna\ional de Coruri de la
Ankara (6-9 mai 2005) unde a ob\inut Premiul I la Categoria
"Coruri Mixte" a r`spuns ]i invita\iei ora]ului Re]i\a ]i a comunei
Gr`dinari de a sus\ine concerte în cele dou` localit`\i b`n`\ene.

Una dintre cele mai reprezentative provincii ale \`rii noas-
tre, Banatul, poart` bogate amprente istorice, na\ionale ]i cul-

Corala nr_9_2006.qxd  5/31/2006  11:25 AM  Page 27



BULETIN INFORMATIV NR. 9

28

turale, printre acestea, num`rându-se la loc de cinste mani-
fest`rile muzicale, renumite prin amploarea ]i autenticul lor.

Fericit` coinciden\`, invita\ia organizatorilor s-a suprapus
cu ziua Sfin\ilor Apostoli Petru ]i Pavel (29 iunie 2005),forma\ia
având astfel prilejul de a s`rb`tori cum îi place cel mai mult, prin
cântul coral de calitate pe doamna Paula Ciuclea, inima ]i sufle-
tul "Divinei Armonii".

Practic acest cor s-a n`scut din iubirea doamnei Ciuclea
pentru frumos ]i armonie, forma\ia încercând ca prin valoarea
repertoriului ]i a interpret`rii s` îi fac` pe cei ce o ascult` s` se
reg`seasc` într-o deplin` armonie atât cu sine, cât ]i cu cei din
jur.

"Divina Armonie" a fost invitat` la Re]i\a chiar înainte de
"Zilele Ora]ului", manifestare de amplitudine cultural`,
desf`]urat` sub patronajul Prim`riei Municipiului.

Concertul forma\iei s-a desf`]urat la Sala "Lira", unde se
poate spune pe bun` dreptate c` ansamblul bucure]tean a ofe-
rit un regal coral, în sensul c` evolu\ia corului ]i a dirijorului au
fost de o înalt` \inut` interpretativ`, cori]tii dispunând de certe
calit`\i vocale.

Forma\ia este omogen` ca sonoritate a vocilor, captivând
auditoriul prin acurate\ea discursului muzical ]i maleabilitatea în
interpretare.

Repertoriul propus a fost pe cât de divers pe atât de cap-
tivant, mergând de la lucr`ri de inspira\ie folcloric` pân` la
coruri culese din opere, dirijorul având ]i el un rol important în
ducerea la bun sfâr]it a demersului artistic. Se cuvine a aminti
]i aportul soli]tilor Anelya Vidinova, Antonela Bârnat ]i Petre
Macedoneanu.

Cea de a doua zi a  turneului b`n`\ean s-a desf`]urat la
Biserica din localitatea Gr`dinari, unde dirijorul a fost invitat ca
unul dintre fiii satului.

Localnicii se g`tiser` de s`rb`toare pentru a-]i primi dis-
tin]ii oaspe\i, pe lâng` cori]ti, fiind invita\i s` ia parte la Sfânta
Liturghie Prea Sfin\ita Sa Dr. Lauren\iu Streza, Episcopul
Caransebe]ului (devenit ulterior Arhiepiscop de Sibiu) ]i pro-
topopul Oravi\ei, Dl. Ion V`ran.

Au fost momente în`l\`toare de art` ]i credin\`, când
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Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel au fost cinsti\i prin cântec,
ascult`torii uitând grijile cotidiene.

O dat` în plus , s-a dovedit c` Biserica reprezint` un loc de
reculegere, mângâiere ]i înt`rire spiritual`  pentru to\i credin-
cio]ii, iar prezen\a "Divinei Armonii" la loca]ul de cult din
Gr`dinari s-a constituit într-o s`rb`toare a sufletului, care i-a
f`cut pe to\i cei prezen\i s` plece acas` mai lumina\i, mai cura\i
]i mai buni sperând la revenirea forma\iei în mijlocul lor.

Alte particip`ri ale forma\iei în anul 2005: 
- Forma\ia a sus\inut toate slujbele Liturgice duminicale la

biserica "Sf. Gheorghe Nou" din Bucure]ti;
- 19 martie 2005 - premiera operei în concert "TRAVIATA"

de Verdi, la Sala Ministerului de Interne;
- 26 aprilie 2005 - Concert Pascal la Cercul Militar

Bucure]ti
- 6-9 mai 2005 turneu la Ankara - Turcia - participare la al

4- lea Concurs Interna\ional de Coruri, unde a ob\inut premiul I
la categoria coruri mixte;

- 4-6 noiembrie 2005- Festivalul "Muzica Balcanilor" edi\ia
I - Bucure]ti; 

- 8-9 decembrie 2005 - Festivalul de muzic` religioas`
edi\ia a II- a - Palatul Patriarhal Bucure]ti ;

Trebuie men\ionat ]i concertul festiv de la Sala Dalles (5
decembrie 2005) cu prilejul împlinirii a 8 ani de la înfiin\area
corului.

Alina P^RVULESCU
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"DIVINA ARMONIE"
primul cor particular din Rom@nia

Printr-o fericit` întâmplare, cu pu\in` vreme [n urm`, am
ajuns la Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucure]ti, sau
Universitatea Na\ional` de Muzic`, cum se nume]te ast`zi, toc-
mai la timp pentru a asculta un concert mai pu\in obi]nuit. De
fapt prima parte a lui, care f`r` nici o rezerv` pot spune c` m-
a fascinat. }i nu doar prin lucr`rile incluse [n program, piese
reprezntative din literatura laic` (tradi\ionale sau mai noi, sem-
nate de G. Musicescu, Alexandru Racu, I. Pas`rea ]i M. Firca),
sau prin t`lm`cirea lor - de]i a fost remarcabil`, ci mai ales prin
\inuta artistic`, academic` ]i emo\ionant` a protagoni]tilor,
nimeni al\ii decât membrii coralei "Divina Armonie". Auzisem
despre acest cor lucruri multe, interesante, ]i bune, dar pân` în
seara respectiv` nu-l ascultasem decât pe CD. O stranie coinci-
den\` a f`cut ca în aceea]i zi s` m` [ntâlnesc, prin preajma
Conservatorului, cu câteva persoane din Grecia care nu mai con-
teneau cu laudele la adresa acestui cor, povestind cu mult patos
despre impactul pe care l-a avut asupra lor, despre succesul de
care s-a bucurat la Atena ]i de num`rul mare de fani pe care-l
are în \ara lor. A]a c`, îmboldit` de curiozitate ]i interes, am
p`]it în sal`. }i n-am regretat deloc întrucât concertul mi-a prile-
juit o real` revela\ie ]i un adev`rat r`sf`\ auditiv Am ascultat
aici voci frumoase, pline, calde, bine conturate ]i cu timbre par-
ticulare sincronizate perfect. Am sesizat o sensibilitate muzical`
rafinat` dublat` de omogenitate ]i fine nuan\`ri, am urm`rit un
discurs murzical fluent subliniat de o sonoritate specific` unei
orgi vocale de calitate, dar peste toate astea, am sim\it pe tot
parcursul serii, ca not` dominant`, pasiunea ]i d`ruirea cu care
soli]tii [mpreun` cu dirijorul lor, compozitorul Marius Firca au
[n\eles s` serveasc` ]i s` onoreze muzica. }i rezonând cu
armoniile ]i mesajul înal\`tor al pieselor, am în\eles pe deplin
despre ce-mi vorbeau grecii. Dar cine este acest cor? Se cheam`
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"Divina Armonie", este singurul, oricum primul cor particuar din
Rom@nia, s-a n`scut din iubire ]i la r@ndu-i d`ruie]te iubire.
Creat [n urm` cu 10 ani, ca un cor al Bisericii "Sf.  Gheorghe
Nou" din Bucure]ti, unde poate fi  auzit ]i ast`zi, cu voci atent
selec\ionate, din absolven\i ]i studen\i ai Academiei de Muzic`
Bucure]tene, Corala are ast`zi [n palmares un repertoriu de
invidiat: muzic` religioas`, muzic` a capella, muzic` folcloric`,
muzic` vocal-simfonic`, arii, duete, coruri din opere celebre ca
]i opere de sine st`t`toare; un num`r impresionant de concerte
atât în \ar` c@t ]i peste hotare; numeroase premii ob\inute la
prestigioase competi\ii din occident ]i turnee de amploare în
Grecia, Italia, Spania ]i evident, în Rom@nia. A] mai ad`uga fap-
tul c` în aceast` forma\ie  to\i membrii (41 la num`r) sunt
deopotriv` soli]ti ]i cori]ti, c` datorit` profesionalismului ]i
talentului lor sunt foarte des solicita\i s` cânte pe scene impor-
tante ]i c` începând cu luna asta, c@nd pe data de 22 vor inter-
preta Stabat Mater de Rossini, mai adaug` în repertoriul lor, ]i
a]a foarte vast, operetele: "Cavaleria rustican`" de Leoncavallo
]i "Paia\e" de P. Mascagni. Pentru lucr`rile ce necesit` orchestr`,
"Divina Armonie" colaboreaz` în regim de permanen\` cu
Filarmonica din Giurgiu ]i cu dirijorul s`u Radu Popa.

Este un cor de excep\ie, un cor de succes, un cor
reprezentativ pentru harul ]i muzicalitatea cu care a fost d`ruit
neamul nostru ]i un cor de suflet pentru to\i iubitorii genului,
dar mai ales pentru so\ii Ilie Ionel ]i Paula Ciuclea - p`rin\i spiri-
tuali, sus\in`tori moral ]i financiar ai lui c`rora le adaug aici
aplauze la scen` deschis`.

{nchei cu un mic sfat: nu rata\i concertele acestei corale,
nici pe cele din biseric` ]i m@n`stiri, nici pe cele din s`lile de
concert ]i nu rata\i programele în care sunt incluse Requiem-ul
de Mozart ]i Traviata de Verdi.

DOINA MOGA
(articol publicat [n ziarul”Cronica Rom@n`”, 7 aprilie 2006)
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“VL~STARELE OR~}TIEI”
LA BISTRA MURE}ULUI

Corul ,,Vl`starele Or`]tiei" a fost invitatul special al edi\iei
din acest an a festivalului, a IV-a, ce a fost rezervat` ansam-
blurilor de copii ]i tineret, invita\ia fiind f`cut` la recomandarea
maestrului Voicu En`chescu - pre]edintele Asocia\iei Na\ionale
Corale din România ]i dirijorul prestigiosului ansamblu coral
,,Preludiu". Impun`toarea Catedral` a V`ii Mure]ului, ridicat`
între anii 1986-2000 prin intermediul celor 250 de familii ce
compun Parohia Ortodox` din Bistri\a, jude\ul Mure], g`zduie]te
începând din anul 2002 un festival ce poarta numele “Ast`zi s-a
n`scut Hristos!".
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Festivalul de la Bistri\a Mure]ului reune]te de fiecare dat`
un num`r restrâns de forma\ii, dar valoroase din punct de
vedere artistic. Anul acesta, în afara gazdelor ]i a corului
or`]tian, au mai participat la festival corul de copii ,,Armonia"
din Sebe], jude\ul Alba ]i excep\ionalul cor de camera (tineret)
,,Ecclasia" din Dorna C`ndrenilor, jude\ul Suceava.

Toate forma\iile au primit - pe buna dreptate! - diplome de
excelen\`, înmânate de Nicolae B`ciu\, cel care conduce Direc\ia
Jude\ean` de Cultur` Mure]. “Vl`starelor" li s-a rezervat recitalul
final, prilej cu care au oferit un adev`rat regal de colinde ]i cân-
tece de Cr`ciun din repertoriul românesc ]i universal.

La liturghia din acea zi, r`spunsurile corale au fost
sus\inute de tot corul din Or`]tie, condus de Petru Androni Eli -
forma\ie ce anul acesta împline]te 10 ani de la înfiin\are.

Raluca IOVESCU
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CORUL DE COPII RADIO,
1945-2005

“TINERE|E F~R~
B~TRÂNE|E”

{n Bucure]tiul r`v`]it de r`zboi ]i ocupat de trupe sovieti-
ce, al anului 1945, un tân`r absolvent al Conservatorului Regal
de Muzic`, membru al Corului Radiodifuziunii Române, pe
numele s`u, Ion Vanica, umbla prin ]colile elementare ]i prin
internatele pline de elevi orfani, c`utând copii cu înclina\ii muzi-
cale. Astfel, în acel an, s-a închegat, pe baza unui nucleu din
numai 12 membri, Corul de Copii al Radiodifuziunii Române,
colectiv artistic deosebit de valoros, care de-a lungul timpului, a
cucerit nenum`ra\i lauri ]i a devenit un simbol, un etalon al

forma\iilor muzicale juvenile din \ara
noastr` ]i din Europa. Dup` un început
plin de greut`\i, Corul de Copii Radio -
a]a cum era cunoscut - ]i-a câ]tigat un
prestigiu de excep\ie, concertele de la
Ateneul Român ]i turneele sus\inute
recomandându-l ca fiind o forma\ie
artistic` de frunte a României. In 1951,
la cel de al 3-lea Festival Mondial al
Tineretului ]i Studen\ilor de la Berlin,
copiii no]tri au împ`r\it laurii victoriei cu
corul bulgar, iar  în 1953, la Bucure]ti, la
a 4-a edi\ie a aceluia]i Festival, au
ob\inut Premiul Special al Juriului. O alt`
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presta\ie de excep\ie a Corului de Copii Radio s-a înregistrat la
Düsseldorf, în R.F.Germania, în mai 1957, când a participat la
întâlnirea muzical` de pe Rhin, a corurilor de copii ]i tineret. La
aceast` manifestare, cele mai multe coruri erau formate din
tineri între 18 ]i 22 de ani, dar Corul de Copii din Bucure]ti -
c`ruia nem\ii, la prima vedere, i-au spus "cor de sugari" - a bul-
versat pur ]i simplu toate prejudec`\ile ]i pronosticurile. La
toate cele trei concerte sus\inute în ora]ele Gladbach,
Wuppertal si Düsseldorf, publicul i-a ova\ionat zeci de minute în
]ir, pe micii arti]ti din Bucure]ti. Prezent pe scen` la acele eveni-
mente, m`rturisesc cu emo\ie, c` la început, to\i copiii   ne-am
speriat când nem\ii din sal` au început s` bat` din picioare. Am
crezut c` trop`itul lor e ceva r`u, dar de fapt , a]a î]i manifes-
tau ei entuziasmul ]i aprecierea fa\` de actul artistic la care asis-
taser`. Cei doi soli]ti în vârst` de 7 ani, Florin En`ceanu ]i Lucia
Catan`, au f`cut furori cu "Nea Alecu" ]i cu "L`utarii" - un cân-
tec popular german - interpretat în original. Mai apoi, vocile
inegalabile ale solistelor Silvia Voinea, Lizi Giurgea, Denis
Br`nescu, au luminat piese celebre din repertoriul universal,
compuse de Mozart, Fauré, Bach etc., pentru ca în final, "Ave
Maria" a lui Schubert, în interpretarea unic` a Ilenei Cotruba] ]i
a Corului de Copii, dirijat de Ion Vanica, s` aduc` un triumf de
nedescris. A doua zi, presa german` titra "Corul de Sugari din
Romania" i-a întrecut pe to\i. Dup` 1968, turneele s-au înmul\it,
succesele de asemenea, întreaga Europ` a început s`-i
cunoasc` pe micii arti]ti din Bucure]ti, iar în 1974, timp de dou`
luni, august ]i septembrie, publicul japonez din Tokyo, Osaka,
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Obihiro etc., a fost
vr`jit de m`iestria
Corului de Copii Radio.
In 1977, a urmat un al
2-lea turneu în univer-
sul nipon, iar dup`
1989, de la Moscova la
Washington, de la
Berlin la Roma, vocile
Corului de Copii din
Bucure]ti au r`sunat în
întreaga lume. Este
semnificativ faptul c`

în decembrie anul trecut, copiii Corului Radio au înso\it Bradul
de Cr`ciun plecat din p`durile noastre, pentru a fi împodobit în
inima Italiei, la Vatican.

Dar un cor nu poate exista f`r` membrii s`i, a]a precum
p`durea nu poate exista f`r` copaci. Printre prichindeii care ]i-
au unit vocile cristaline în perioada de început, 1945-1950, a]
putea enumera pe viitorul actor de excep\ie, }tefan B`nic`,
balerinul Victor Vlase, sau oamenii de televiziune Beatrice
Drug`, Marga Ni\` ]i Marin Traian. Dup` 1950, în Corul  de Copii
au venit s` dezlege
tainele artei, Ileana
Cotruba], Silvia Voinea,
Marioara Moraru-Hurduc,
Eliza Giurgea, Elena Ivan,
Cornelia Angelescu, basul
George Cr`snaru, iar mai
târziu, Elena Grigorescu,
Liliana Pagu, dirijorul
Voicu En`chescu, Petre
Geamba]u, Irina Bora,
Mihaela Gioroc ]i mul\i
al\ii, c`rora le cer scuze
pentru c`  i-am omis.
Corul de copii are discuri
atât la Bucure]ti, cât ]i in
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Japonia, unde în 1974, în doar dou`
s`pt`mâni, i-a fost editat un L.P. To\i
fo]tii membri ai Corului de Copii cu care
am vorbit, dar absolut to\i, mi-au
m`rturisit acum, la vârsta maturit`\ii, c`
perioada petrecut` în mijlocul corului a
fost cea mai frumoas` ]i fericit`
perioad` din via\a lor, iar activitatea
depus` ]i educa\ia primit` le-au marcat
în mod decisiv, evolu\ia ulterioar`.

Ast`zi, la împlinirea a 60 de ani de
când Ion Vanica, tân`rul ]i entuziastul

dirijor ]i compozitor punea - cu doar 12 membri - bazele aces-
tui colectiv artistic de excep\ie, îi urez din tot sufletul, Corului de
Copii Radio, via\` lung`, succese ]i o
carier` cel pu\in de valoarea ]i pe
m`sura celei avute pân` acum.

“La Mul\i Ani!”

Romeo Vanica - Mai, 2005

Voicu Popescu
(actualul dirijor)
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Profesorul ]i compozitorul
Alexandru Ple]ca - 80 ani

Societatea Profesorilor de Muzic` ]i Desen din Rom`nia a
re[ceput activitatea la Universitatea Nai\ional` de Muzic`
Bucure]ti pe data de 10 decembric 2005 prin s`rb`torirea unei
personalit`\i din lumea muzical` româneasc` la [mplinirca
v@rstei de 80 de ani - ALEXANDRU PLE}CA.

O via\` închinat` artei muzicale, ca pedagog, dirijor, cam-
pozitor a c`p`tat o [nc`rc`tur` emo\ional` puternic` ]i concen-
trat` pe parcursul a 3 ore fiind evocat` cu c`ldur` pe suportul
unei activit`\i bogate de profesor universitar doctor Valentina
Sandu Dediu - prorectorul Universit`\ii Na\ionale de Muzic`
Bucure]ti.

Din crea\ia bogat` a campozitorului au fost ilustrate doar
c@teva piese de coruri prestigioase din Bucure]ti.

Dirijorii forma\iilor corale au sim\it nevoia [n urma inter-
pret`rii pieselor compozitorului s` aduc` mul\umiri ]i un sincer
elogiu celui care a [ncurajat ]i sus\inut mi]carea coral` [n
Rom@nia, de-a lungul [ntregii sale activit`\i:

• Jean Lupu - dirijorul corului Symbol.
• Georgeta Aldea - dirijorul corului Eutherpe al Colegiului

Na\ional "Elena Cuza".
• Eugen Kreiss - dirijorul corului Dumitru D. Botez.
• Valentin Moraru - dirijorul corului “Collegium Cantorum -

Nicolae Oancea” al Casei Corpului Didactic din Bucure]ti.
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Dirijorul Voicu En`chescu - Pre]edintele Asocia\iei
Na\ionale Corale din Rom@nia, a folosit acest prilej pentru a
omagia personglitatea compozitorului Alexandru Ple]ca con-
ferindu-i ]i Diploma de Onoare a Asocia\iei.

Nelipsit din s`lile de concert, tr`ind al`turi de forma\iile
corale toate momentele [n`l\`toare pe care le ofer` acast gen
muzical, [l sim\im al`turide noi ]i constituie un model ]i un
imbold [n continuarea slujirii artei muzicale corale rom@ne]ti.

S~ NE TR~|I, MAESTRE ALEXANDRU PLE}CA!
“LA MUL|I ANI!”

Profesor Valeria Ionescu
Pre]edintele Societ`\ii Profesorilor

de Muzic` ]i Desen din România
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“Nepre\ui\i cori]ti..."

Cu aceste cuvinte ]i-a început maestrul Voicu En`chescu
scurta cuvântare de omagiere a 35 de ani de succese muzicale
ale corului ,,Ars Nova". ,,Nepre\ui\i cori]ti...".

Fiindc` maestrul Voicu En`chescu se afl` departe la
Bucure]ti ]i ve]tile circul` greu, ne-am putea permite s` modifi-
c`m formula de adresare în ,,Prea pu\in pre\ui\i cori]ti". Pentru
c`, fa\` de bucuriile pe care forma\ia condus` de Gheorghe
Gomoiu publicului pite]tean în cei 35 de ani de activitate neîn-
trerupt`, r`splata a constat mai mult din aplauze...Bune ]i ele,
în`l\`toare, dar... Prea pu\in` a fost recunoa]terea oficial`, în
situa\ia în care doar forma\iile corale au fost cele care au pro-
movat pe scene arge]ene muzica de valoare atât din repertoriul
na\ional, cât ]i din cel universal. Poate faptul c` jude\ul Arge] ]i
se pare c` înc` mai este jude\ul cu cele mai multe forma\ii
corale este doar un reflex de ap`rare... Corurile au încercat sa
umple golul creat de lipsa unor forma\ii profesioniste de muzic`
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cult`, dirijorii acestora reu]ind chiar în condi\ii mai pu\in favor-
abile s` prezinte pe scene de concert un repertoriu ca valoare
intrinseca, muzical` dar ]i ca deschidere spre alte spa\ii cultura-
le. ]i doar forma\iile corale au vorbit (mai precis au cântat)
publicului din alte \`ri cântece române]ti, unele cu obâr]ii
arge]ene. Prezen\a maestrului Voicu En`chescu, dirijor al coralei
,,Preludiu" ]i pre]edinte al Asocia\iei Na\ionale Corale la
s`rb`toarea coralei ,,Ars Nova", nu este întâmpl`toare. Voicu
En`chescu este cunoscut ca un prieten apropiat al coralei
pite]tene, despre a c`rei evolu\ie a declarat de mai multe ori c`
este cea a ,, unei forma\ii profesioniste"... Opinia unui specialist
de talia lui Voicu En`chesu ar trebui luat` în calcul de cei care
dimensioneaz` resursele financiare alocate culturii la nivel de
jude\ ]i/sau ora].

,,Mâna de fier" a lui Gheoghe Gomoiu despre care vorbea
Voicu En`chescu, combinat` nu cu m`nu]a de catifea, ci cu
bagheta magic` ]i cu vocile care reprezint` corul aflat în plin`
maturitate la cei 35 de ani, inso\ite de acompaniamentul ]i
solourile de pian (Ileana Miron) ]i flaut (C`t`lina Titi) au oferit
un program variat ]i echilibrat, în care repetoriul na\ional (D.G.
Kiriac, Tiberiu Bredicianu, Ion Vidu, Ioan D. Chirescu) a consti-
tuit o replic` de altitudine egal` pieselor din repertoriul inter-
na\ional. 

”De toate pentru to\i"  amatorii de muzic` bun` am putea
spune având în vedere repertoriul preg`tit ]i care a cuprins
piese de rezisten\` cum ar fi ,,Foaie verde l`mâi\`", ,,Dans
\`r`nesc", ,,Iac-a]a" din partea repertoriului clasic al corurilor
române]ti, dar ]i adev`rate ]lag`re mondiale ca ,,Santa Lucia",
,,La Paloma", ,,Ave Maria", ,,By the River Side". Corala ,,Ars
Nova" nu putea s` nu ne aminteasc` ca ne afl`m la începutul
sezonului s`rb`torilor de iarn`. }i ne-a amintit intonând piese de
gen ca ,, Stille Nacht, Heilige Nacht" sau ,,Jingle Bells". Cu
,,înt`ririle" furnizate de corurile ,,Orfeu" din Curtea de Arge],
dirijat de câteva luni bune de Gheorghe Neac]u, ]i ,,Mini Ars
Nova" (dirijor Ileana Miron), corala ,,Ars Nova" a prezentat
,,pour la bonne bouche" piesele ,,Ziurel de zi", ,,Noi în seara de
Cr`ciun", ,,Linu-i lin".

Am preferat s` amintesc separat cele dou` roman\e
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prezentate la Festivalul Na\ional ,,Crizantema de Aur" de la
Târgovi]te, create de tandemul Gheorghe Gomoiu - Corneliu
Lamba. O fac acum individualizându-le din concert cu convin-
gerea c` vor figura în repertoriul de gen cât va mai exista
roman\a româneasc`. }i dup` ce într-un final entuziast, publicul
invitat de dirijorul Gheorghe Gomoiu s` intre pentru câteva
minute in rândul cori]tilor ]i s` cânte împreuna ,,Din an în an",
to\i cei prezen\i la ,, concertul de 35 de ani" au plecat acas` cu
inima s`ltând de bucurie, cum ar spune cronicarul nostru, euro-
peanul Rebelais... Felicit`ri pentru ce-a a fost ]i succes pentru
ce o s` mai fie mul\i ani de acum încolo!

Cristian CONSTANTIN
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CORUL "SYMBOL" LA a 15-a ANIVERSARE

Toamn` târzie în Bucure]ti, Corul "Symbol" ]i mentorul
s`u, prof. Jean Lupu, se preg`tesc pentru concertul aniversar -
15 ani de la înfiin\are.

Sala Radio plin` de prieteni ai symboli]tilor, cum mai rar
întâlne]ti la concertele corale. Apare dirijorul, acest "maestru cu
suflet de trubadur", care d` citire anun\ului de acum 15 ani prin
care erau chema\i la concurs tineri iubitori ai muzicii corale. De
atunci, crezul permanent al muncii sale este acela de a demon-
stra tuturor ascult`torilor, din \ar` sau de aiurea, c` muzica
româneasc` este de o frumuse\e inegalabil`.

Întregul concert s-a desf`]urat într-o atmosfer` de ele-
gan\` ]i seriozitate, conturate prin prezentarea realizat` de
cunoscutul regizor Cristian Mih`ilescu.

Repertoriul a cuprins muzic` bisericeasc` bizantin`,
muzic` clasic` româneasc` ]i universal` ]i prelucr`ri folclorice,
predominant din zona Oltului. Jean Lupu a dovedit înc` o dat`
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c` este un român nealterat de valurile vremii, este cel care se
întoarce mereu cu sufletul c`tre satul în care s-a n`scut, spre
obâr]ia f`r` de care nimic nu poate fi sim\it ca autentic ]i valo-
ros.

Momente de mare tr`ire emo\ional`, au realizat solistele
forma\iei Ana Cebotari ]i Corina Gatu. Au impresionat pl`cut
combina\iile timbrale realizate între soli]tii: Claudia Codreanu -
Mihalcea ]i Drago] Chiri\` ]i timbrul alb al copiilor din cor.
Trebuie semnalat faptul c` în sal` a fost perceput` o alt` sonori-
tate a corului, realizat` prin aducerea unui mare num`r de copii.

Cu gra\ie ]i precizie, pianista Olgu\a Lupu a fost al`turi de
p`rintele s`u în realizarea acestui act cultural. Ea realizeaz` ]i
aranjamentele corale ale forma\iei.

Corul Symbol are 84 de lucr`ri corale, înregistrate la pos-
tul Na\ional de Radio, 11 discuri, 11 casete audio, o caset` video
]i de curând dou` C.D. - uri. Aceast` adev`rat` "avangard` a
îngerilor" se poate mândri cu un impresionant palmares con-
certistic în \ar` ]i peste tot în lume. Este de\in`tor al unui num`r
impresionant de premii în str`in`tate.

"Symbol", va fi mereu pentru iubitorii muzicii corale, într-o
continu` aniversare.

Bucure]ti, 6 noiembrie 2005
Dirijor Liana GHERGU
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“EUTERPE”
MUZA POEZIEI LIRICE }I A MUZICII DE

FLAUT

În seara de 22 noiembrie 2005, în Sala de Concerte a
Radiodifuziunii Române s-a desf`]urat un concert coral prilejuit
de aniversarea a 15 ani de activitate a corului ,,Euterpe" al
Colegiului Na\ional ,,Elena Cuza". În fa\a unei s`li pline cu spec-
tatori - printre care am descoperit compozitori, dirijori, profe-
sori, studen\i, elevi ]i un reprezentativ grup de iubitori ai muzicii
corale - a evoluat corul de voci egale condus cu m`iestrie ]i
implicare de d-na prof. Georgeta Aldea, o interpret` d`ruit` artei
corale de-a lungul întregii sale cariere didactice.

Calitatea sonor` a coralei “Euterpe" ]i atmosfera creat` în
sufletul spectatorilor de dirijoarea Georgeta Aldea ne
indrept`\esc s` sus\inem c` la acest concert a fost aniversat`
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îns`]i muzica coral`, atât de greu încercat` în ultimi 15 ani prin
abandonul forma\iilor de c`tre dirijorii lipsi\i de sprijin financiar
]i logistic.

Schi\a de portret a d-nei georgeta Aldea cuprinde cel pu\in
trei registre: mai întîi faptul ca este un cadru didactic
excep\ional, d`ruit, dar ]i extrem de priceput în sus\inerea
orelor de educa\ie muzical` la temperatura incade]cent` a
comunic`rii empatice. Zeci de promo\ii p`streaz` d-nei Georgeta
Aldea un adânc respect pentru exemplul s`u de abnega\ie ]i exi-
gen\` fa\` de fiecare elev în parte.

Al doilea registru al preocup`rilor d-nei Georgeta Aldea
cuprinde activitatea sa metodic`, apreciat` atât de colegi cât ]i
de inspectorul de specialite. Bogata experien\` didactic` a d-nei
Aldea se reg`se]te în studii, articole, culegeri de cântece, casete
audio de educa\ie muzical` ]i în special în îndrumarul metodic
,,Didactica educa\iei muzicale în înv`\`mântul primar", realizat
împreun` cu prof. univ. dr. Gabriela Munteanu. A activat în
cadrul proiectului de reform` a înv`\`mântului ini\iat de
Ministerul Educa\iei ]i a condus grupul de lucru care a elaborat
Curriculum-ul de educa\ie muzical` pentru înv`\`mântul preuni-
versitar.

Cea de a treia latur` pe care o subliniem aici se refer` la
calitatea de dirijor a d-nei Georgeta Aldea într-o institu\ie de
înv`\`mânt cu profunde ecouri în ]coala româneasc`, cea a
Liceelor Pedagogice, a ]colilor sau a Colegiilor Na\ionale. Având
modele remarcabile în activitatea de ,,normali]ti" a profesorilor
Ioan D. Vicol, Nicolae Lungu sau Dumitru D. Botez - ulterior cti-
tori ai înv`\`mântului muzical superior - Georgeta Aldea s-a
înscris într-o ]coal` cu tradi\ie dar ]i cu un înalt nivel de
preg`tire.

Licen\iat` a Universit`\ii Na\ionale de Muzic` din
Bucure]ti, specializ`rile ,,Pedagogie muzical`" ]i ,,Dirijat de cor
academic" la clasa prof. Dumitru D. Botez, Georgeta Aldea este
profesor la Colegiul Na\ional ,,Elena Cuza" din anul 1989, iar în
anul 1990 î]i continu` activitatea de dirijor înfiin\ând corala
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,,Euterpe". Contribu\ia d-nei Georgeta Aldea în plan interpreta-
tiv este remarcabil` începând cu valorosul repertoriu cultivat de-
a lungul anilor, apoi printr-o prezen\` vie în via\a artistic`
bucure]tean` sau colaborarea permanent` cu Centrul de
Conservare ]i Valorificare a Tradi\iei ]i Crea\iei Populare a
Municipiului Bucure]ti, cu Societatea Profesorilor de Muzic` ]i
Desen din România, cu Liga de cooperare cultural-]tiin\ific`
,,România-Fran\a", cu Asocia\ia cultural` ,,Pro Basarabia ]i
Bucovina", Asocia\ia ,,Niponica", Asocia\ia fo]tilor elevi ai
liceelor militare, etc.

Corala ,,Euterpe" a participat - cu deosebite rezultate - la
numeroase festivaluri corale na\ionale ]i interna\ionale,
începând cu Festivalul ]i Concursul coral organizat de
Inspectoratul ]colar al Municipiului Bucure]ti +15 edi\ii, toate
încununate cu locul I - ]i Concursul Na\ional al Corurilor Liceale,
continuând cu festivalurile interna\ionale din Fran\a, Polonia,
Austria, Grecia. Este subîn\eles faptul c` forma\ia ]i dirijoarea
au ob\inut numeroase titluri, diplome ]i alte însemne care relev`
nivelul deosebit al preg`tirii ]i presta\iei artistice.

Printre calit`\ile remarcate mai sus, am amintit despre
valoarea repertoriului cultivat de dirijoarea Georgeta Aldea de-a
lungul carierei. Apropiat` de sec\ia coral` a Uniunii
Compozitorilor ]i Muzicologilor Români (U.C.M.R.), Georgeta
Aldea a preluat crea\ii din cele mai diverse ale compozitorilor
autohtoni, conferindu-le nimb ]i atitudine aristic` în concerte,
înregistr`ri, casete, C.D.-uri, film`ri pentru televiziune.
Statornica rela\ie a Georgetei Aldea cu U.C.M.R. s-a concretizat
într-o valoroas` Diplom` conferit` în seara concertului de c`tre
compozitorul Constantin Arvinte, ]i un mesaj plin de c`ldur` ]i
pre\uire din partea compozitoarei Irina Od`gescu (,,Urez
forma\iei ,,Euterpe" si d-nei Georgeta Aldea s` poarte mai
departe flac`ra in care arde focul viu al muzicii, c`l`uzindu-se
dup` lumina sacr` a crea\iei corale române]ti).

O alt` înalt` apreciere la adresa d-nei Georgeta Aldea a
constat în conferirea Diplomei din partea Asocia\iei Na\ionale
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Corale din România, înmânat` de Pre]edintele de onoare al aso-
cia\iei, prof. univ. Petre Cr`ciun.

Programul aniversar a cuprins o prim` parte în care s-au
audiat lucr`ri consacrate din literatura coral` universal`, partea
secund` fiind rezervat` crea\iilor române]ti, înc`rcate de sub-
stan\` melodic` ]i o bogat` palet` a mesajului poetic. Au fost
apreciate solistele corului, flautistul Justin Mihoc, pianista
Cristina Ionescu ]i lect. univ. dr. Camelia Pavlenco, concertist` ]i
corepetitoare a corului.

Evenimentul aniversar al coralei ,,Euterpe" a fost sus\inut
]i de aceast` dat` de conducerea Colegiului Na\ional ,,Elena
Cuza", adev`rata sprijinitoare a activit`\ilor artistice a viitoarelor
continuatoare a profesorului-model Georgeta Aldea, cadru
didactic metodist ]i dirjor de excep\ie, c`l`uzitoare a mesajului
artistic în sufletul elevelor sale.

Ion GOLCEA
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CORALA “FANTASIA”
Dirijor Vasile Negur`

Corala Fantasia a s`rb`torit, ieri, printr-un concert aniver-
sar, 10 ani de la [nfiin\are. Profesorul Vasile Negura []i aminte]te
cu nostalgie cum, la [nceput, a pornit la drum cu un cor al }colii
nr. 4, continu@nd apoi cu o forma\ie complex`, [n cadrul
Palatului Copiilor. Dorin\a cea mare, la acea dat`, era de a con-
certa c@t mai multe concursuri. {n timp, Corala s-a [nchegat, a
devenit cunoscut` [n \ar` ]i peste hotare, a c@]tigat numeroase
premii. Iat` doar c@teva dintre ele: locul I la Concursul Na\ional
al Corurilor }colare, [n 1997, la Piatra Neam\, [n 2000 la
R@mnicu V@lcea, [n 2002 la Timi]oara, [n 2004 la Bac`u. {n
2001, Fantasia ob\ine diploma de excelen\` la Festivalul
Interna\ional "Stimmenzauber" Berlin, [n 2002 locul I, II ]i
medalia de aur la Festivalul Coral Interna\ional "Orlando di
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lasso", Camerino,Italia, [n 2004 Premiul I "Cum laude" la
Festivalul Interna\ional al Corurilor pentru Tineret Veldhoven
(Olanda). Patru turnee [n Fran\a, unul [n Republica Moldova ]i
unul [n Grecia au adus Fantasiei un alt stil de apreciere: cea
exprimat` prin aplauze, exclama\ii de [nc@ntare ]i lacrimi [n ochii
celor care l-au ascultat. La [nt@lnirea organizat` ieri au fost invi-
ta\i de onoare to\i cei care au f`cut parte din corala Fantasia de-
a lungul anilor ]i, de asemenea, to\i care [i iubesc ]i [i sprijin`. 

"Expresia pe  care reu]esc s` o lase ace]ti copii este de
candoare, de bl@nde\e, de duio]ie ]i nu [n ultimul r@nd, e profe-
sionalism. Ei sunt mesagerii adev`ratei Rom@nii. Sunt mesagerii
pentru toate lucrurile serioase, pentru toate lucrurile cu ade-
varat` v@n` rom@neasc`.", spune Gelu Voicu Bichine\, directorul
Direc\iei pentru Cultur` Vaslui.

"Corala Fantasia a reu]it s` se ridice datorit` profesorului
Vasile Negur`, la un nivel greu de dep`]it. Mai [nt@i o necunos-
cut` a reu]it s` smulg` toate premiile importante de la com-
peti\iile la care a participat. A] vrea s` folosesc un termen plas-
tic, pe care l-am auzit [ntr-un turneu cu ei, [n Grecia. Dup` ce
au c@ntat la M@n`stirea Lidia, stare\ul a declarat: "Parc` s-au
deschis cerurile c@nd au c@ntat [ngerii". Cred c` acesta spune
totul despre Corala Fantasia ]i nu mai este cazul ca noi,
p`m@ntenii, s` spunem prea multe" - Ionel }tef`nic` Armeanu,
directorul Direc\iei Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia
Copilului Vaslui.   

Mihaela Z~RNESCU
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CORUL TIMOTEI POPOV1CI
AL SEMINARULUI

TEOLOGIC LICEAL “IOAN
POPASU" DIN CARANSEBE}

A luat fliin\` odat` cu Societatea ,,Tinerimea clerical`"
(1869) ]i a fiin\at sub urmatoarele denumiri: Corul Institutului
Pedagogic Teologic (1876); Corul Institutului Diecezan (1908);
Corul Clericilor al Academiei Teologice (1927); Corul Cohortei
Studen\e]ti (1939); Corul ,,Orpheus" (1975) ]i Corul ,,Timotei
Popovici" (1995).

Prin Cor ]i Societatea de Lectur` s-a urm`rit: depistarea ]i
[ncurajarea ,,înclina\iilor spirituale"; socializarea componen\ilor
ansambluiui prin trezirea sentimentelor de prietenie ]i ,,cole-
gialitate"; ,,[mbog`\rea cuno]tin\elor"; ,,des\elenirea energiilor"
creatoare; ,,posibilitatea de a se distra" s.a.

Ansamblul a fost instruit ]i dirijat de Victor Emanuel
Nejedly (1876-1881), Adolf Hudner (1896); Antoniu Sequens
(1888-1934); Constantin Vladu (1935-1967); loan Teodorovici
(1968-1974); Nicolae Beleanu (1972-1994) ]i Dumitru Jompan
(1995-).

Anual, Societatea de lectur` desemna ,,dirijori de cor" din
rândul elevilor ]i studentilor, atât pentru forma\iile claselor ]i
anilor de studii, cât ]i pentru ansamblul coral al institu\iei de
înv`\`m@nt teologic. 

Corurile Institutului Academiei ]i Seminarului Teologic s-au
manifestat în spa\iul sacru al ]colii, în via\a urbei ]i în afara
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acesteia. Ocaziile de manifestare au fost multiple: participarea
la slujbele Sfintei Liturghii, Utreniei ]i Vecerniei; serb`rile reli-
gioase si laice de prosl`vire a evenimentelor istorice ]i a eroilor
neamului, ]ez`tori, concerte ]i festivaluri, vizitele unor ierarhi
sau a unor delegatii straine.

Misionarismul ]i armoniile Corului tinerilor teologi din
Caransebe] au aureolat turlele ]i s-au împletit cu dang`tul
clopotelor unor biserici ]i sunetul de toac` a unor m@n`stiri
rom@ne]ti. Via\a de concert a corului s-a extins ]i peste frun-
tariile \`rii la: Ankara (1997), Badgams (2004), Bieville (1992),
Budapesta (1994), Caen (1992). C`l`ra]i - Republica Moldova
(1999), Chi]in`u - Republica Moldova (1991, 1999), Edame
(1997), Grazz (2004), Gyula 1994), Istambul (1997), Leibnitz
(2004), Munchen (1992), Paris (1992). Roma (1994), Varset
(2001), Viena (1991) s. a.

Spa\iul limitat nu ne ing`duie sa prezent`m în schimb, fap-
tul c`, unii dintre interpre\ii forma\i în ,,pepiniera" de la
Caransebe] au îmbra\i]at cariera dirijoral` devenind la r@ndul lor
ctitori ai unor forma\ii muzicale s`te]ti ori din mediul urban,
cori]ti ]i soli]ti în Ansamblul Filarmonicii ,,Banatului" ]i a Operei
de stat din Timi]oara.

Casa de Cultur` ,,George Suru", Episcopia laolalt` cu
Primaria Caransebe]ului, organizeaz` anual Festivalul Corurilor de
Copii ]i Tineret ,,Timotei Popovici, Forma\ia Seminarului Teologic
Liceal, “Ioan Popasu” fiind mereu prezent` [n ultimii zece ani.

Pentru a releva nivelul superior al interpret`rii acestui
ansamblu, am re\inut pentru cititorii Buletinului Informativ al
A.N.C.R.-ului dintr-o cronic` muzical` publicat` de Petru R`zu],
doctor în teologie urmatoarele r@nduri: ,,Nimic nu e distonant,
nimic nu e fals, nimic nu e mecanic. Dirijorul Constantin Vladu
exclude tot ce e repulsie, inexpresivitate sau searbad`
[n\elegere a muzicii liturgice", sonoritatea corului fiind ,,[nconju-
rat` de miros de t`m@ie, de ectenii dincolo de iconostas ]i altar".

Prof. univ. dr. Dumitru JOMPAN
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CORUL “CUNUNA CARPA|ILOR"
AL CASEI DE CULTUR~ DIN ÎNTORSURA

BUZ~ULUI, JUDE|UL COVASNA

Constituit ini\ial într-un grup vocal mixt, provenit dintr-un
nucleu artistic cu vechi tradi\ii în zon`, membrii corului mixt
,,Cununa Carpa\ilor" sunt arti]ti amatori proveni\i din diferite
medii sociale ale ora]ului Întorsura Buz`ului si din localita\ile
învecinate (“actul de na]tere”) al forma\iei dateaz` din 1995,
anul fuziunii cu forma\ia artistic` din localitatea Sita Buz`ului).
Odat` cu diversificarea repertoriului, s-a trecut de la inter-
pretarea la unison a unor cântece din folclorul local la abordarea
pe patru voci a pieselor corale din patrimoniul muzical na\ional
]i universal, specificul forma\iei constituindu-l în prezent inter-
pretarea prelucr`rilor artistice laice ]i religioase din via\a comu-
nit`\ii  locale ]i a întregii comunit`\i multiculturale din jude\ul
Covasna, Corul ,,Cununa Carpa\ilor" s-a remarcat prin calitatea
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interpret`rii unor piese corale de mare virtuozitate ]i de larg`
popularitate ]i cu prilejul particip`rii la manifest`ri de gen, orga-
nizate la nivel na\ional sau în cadrul unor schimburi culturale cu
forma\ii similare din str`in`tate.
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Corala "Lumin` Lin`"

Corala "Lumin` Lin`" a luat fiin\` la data de 01 nov.1998,
cu sprijinul ]i bun`voin\a preotului paroh Mititelu Minu ]i a
preo\ilor slujitori Sava Viorel ]i a regretarului Boariu Dumitru, la
parohia Sf@nta Vineri din cartierul George Enescu, municipiul
Suceava.

Corala este alc`tuit` dintr-un colectiv de oameni anima\i
de valorile spirituale ortodoxe fiind condus` cu inspira\ie ]i har
de c`tre dirijorul Virginel Stempel- c@nt`re\ bisericesc al parohiei
Sf@nta Vineri.

Membrii coralei ,,Lumin` Lin`" provin din diferite medii de
activitate fiind atra]i de frumuse\ea c@nt`rilor bisericii ortodoxe.

A scrie ]i a interpreta muzica bisericeasc` este un lucru
divin. Stilul bisericesc este extrem de preten\ios. Tot ce se
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atinge de biseric` poart` sigiliul ]tiin\ei, g@ndirii, armoniei ]i
noble\ii, c`ci stilul bisericesc are  m`sura tuturor elementelor
ce-l compun. El p`streaz` simetria ]i echilibrul, [nfr`\e]te
cuv@ntul cu muzica. Deasupra acestora plute]te harul nev`zut
dar ad@nc sim\it al credin\ei - care [nflore]tre ]i [nm`nuncheaz`
splendorile ortodoxiei.

Repertoriul se bazeaz` pe compozi\iile lui N. Lungu, Ion
Popescu Runcu, l.D. Chirescu, C. Porumbescu, Gh. Cucu, G.
Musicescu, D.G. Kiriac, Paul Constantinescu, Gh. Danga, D-
Bortneanski etc. At@t pe plan local c@t ]i jude\ean, corala are o
activitate bogat` cultural - spiritual`, prin participarea la diferite
evenimente: dumunic` de duminic` la Sf@nta Liturghie, cu
ocazia sfin\irii unor l`ca]e de cult, la slujbele speciale cu ocazia
unor s`rb`tori religioase dar ]i a unor s`rb`tori na\ionale cum ar
fi Ziua Eroilor. Participarea coralei la toate concertele organizate
de c`tre Casa Culturii Suceava [n perioada Posfului Mare cu
ocazia “C@nt`rilor Triodului" c@t ]i [n perioada Postului
Cr`ciunului la concertele de colinde ,,Ast`zi s-a n`scut Hristos",
dovede]te s@rguin\a, seriozitatea ]i dragostea celor de aici fa\`
de lucrul bine f`cut.
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De la [nfiin\are ]i p@n` [n prezent, Corala “Lumin` Lin`” a
participat [n fiecare an la Festivalul de muzic` religioas` orto-
dox` “Buna Vestire” la Fundu’ Moldovei, cu un bogat repertoriu
uimind pe cei prezen\i prin stilul delicat de interpretare ]i tr`ire.

Meritele Coralei au fost [ncununate de c@]tigarea Marelui
Premiu la edi\ia a XIV-a “Trofeul }tefan cel Mare” [n anul 2004,
d@d astfel pentru edi\iile urm`toare Coralei, statutul de “Invitat
de Onoare”.

{n prim`vara anului 2003, forma\ia a participat cu un
repertoriu aparte la Spectacolul organizat de c`tre Organiza\ia
Cultural` “Fiii Gorjului” ]i Prim`ria sectorului 2 Bucure]ti, cu
ocazia s`rb`torilor [nchinate {nvierii Domnului, la Casa
Ministerului de Interne, participare care a l`sat amprenta
dragostei izvor@te din sufletele membrilor Coralei ]i a talentatu-
lui ]i inimosului dirijor, ob\in@nd Diploma de Excelen\` pentru
participare.

Pentru a putea exprima frumuse\ea, dragostea ]i d`ruirea
fa\` de ceea ce face, Corala a imprimat [n iarna anului 2002 un
CD cu colinde [nchinate s`rb`toririi Na]terii Domnului, iar acum
se afl` [n lucru [nregistr`rile Sfintei Liturghii - Liturghia pe glas
8.
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Corala "Memorial" din Timi]oara

Corala "Memorial" s-a înfiin\at la data de 1 noiembrie
2003. Numele coralei a fost ales de pre]edintele asocia\iei
"Memorialul Revolu\iei" d-nul Traian Orban, managerul d-na
Jeanne Marie Cre\escu ]i dirijorul acesteia Alexandru Cre\escu,
dorindu-se a fi ceva simbolic pentru ora]ul Revolu\iei române,
Timi]oara. De altfel, corala î]i desf`]oar` activitatea în cadrul
Asocia\iei "Memorialul Revolu\iei 16 - 22 decembrie 1989"
Timi]oara, iar de anul acesta, 2006, ]i în cadrul Casei de Cultur`
a municipiului.

Este o coral` mixt` format` din 32 de persoane. Membrii
coralei sunt amatori.

Sunt persoane care lucreaz` în diverse domenii: educa\ie,
cultur`, s`n`tate.
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Activitatea ]i participarea la concerte sunt absolut bene-
vole. Este pl`cerea de a cânta în biserici, pe scen`, de a ar`ta
publicului c` muzica coral` este armonie.

Repertoriul actual este de o larg` palet` stilistic`, de la
madrigalul renascentist la crea\ia contemporan`. Este un reper-
toriu constituit din piese laice ]i sacre atât din repertoriul
românesc cât ]i interna\ional, prelucr`ri folclorice semnate de
mari mae]tri cum au fost Ion Vidu sau Sabin Dr`goi, cât ]i
Orlando di Lasso, F. Rosseli, G.P.da Palestrina, piesele sacre fiind
de rit latin ]i bizantin.

Corala a participat la Festivalul de Advent de la Viena
2004, Festivalul de Muzic` Sacr` edi\iile 2004 ]i 2005 din
Timi]oara. A sus\inut concerte în ora]ele Timi]oara, Bra]ov,
Jimbolia, Sibiu, Vrsac (Serbia - Muntenegru), Viena (Austria).

Dirijor Prof. Alexandru CRE|ESCU
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Corul de copii "Unison"

A fost fondat la Bra]ov la 8 decembrie 2001.Membrii
Corului "Unison" au sus\inut un num`r impresionant de concerte
în \ar` ]i str`in`tate dar ]i în cadrul unor emisiuni radio ]i tv.

Repertoriul Corului "Unison" cuprinde pagini din muzica
universal`.

Colaborarea cu celebra sopran` Felicia Filip ]i regizorul -
Cristian Mih`ilescu este una din marile împliniri artistice ale
Corului "Unison".
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"Copiii de la "Unison" l-au r`pit pe George Dumitrescu,
Operei din Bra]ov. Atunci am scris pe cererea de demisie: cu
regret, se aprob`.

Acum v`d c` r`pitorii au avut dreptate. Tot ei, r`pitorii, îmi
prilejuiesc debutul ca regizor de videoclipuri.

Sper s` aib` din nou dreptate!"

Cristian MIH~ILESCU

"Cr`ciunul 2004 ne-a g`sit împreun` pe scen`. Atunci s-a
n`scut o dragoste la prima vedere. Nu întâmpl`tor s`rb`torile lui
2005 ne g`sesc din nou împreun` pe acest album de colinde. 

Vocile noastre se împletesc în chip uimitor, iar inimile noas-
tre bat cu c`ldur` la Unison!"

Felicia FILIP

George Dumitra]cu - Membru
fondator, Manager Artistic, Dirijorul
Corului de Copii "Unison"
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“O VIA|~ PENTRU MUZIC~”

NICOLAE CIOBANU

UN OM D~RUIT CU HAR CA
NIMENI ALTUL

Vineri 11 noiembrie 2005 în foyerul S`lii de spectacole a
Centrului Na\ional de Art` "Tinerimea Român`" a avut loc o
manifestare impresionant`: lansarea c`r\ii de amintiri "O via\`
pentru muzic` - Nicolae Ciobanu". Un grup - nu prea numeros -
de oameni, majoritatea trecu\i bine de o jum`tate de veac, au
\inut s` participe la eveniment ]i s`-]i depene amintirile despre
dirijorul, artistul, prietenul, omul Nicolae Ciobanu.

Dar cine a fost Nicolae Ciobanu? Nepot al unei profesoare
de estetic` a Universit`\ii din Harkov - Ucraina - ]i al unui pro-
topop, hirotonisit ulterior arhiereu cu numele de Kiril, ambii vic-
time ale terorii staliniste din anii ‘30. Refugiat împreun` cu
p`rin\ii (profesori - tat`l de matematic`, iar mama de literatur`
rus` ]i, totodat` o bun` pianist`) ]i ceilal\i doi fra\i (Gheorghe
Boris , ziarist de talent, azi trecut ]i el în lumea umbrelor ]i
Mariana, cunoscut filolog). Obliga\i ca nu pu\ini dintre refugia\i,
din cauza vicisitudinilor vremurilor s`-]i schimbe identitatea.

În timpul copil`riei petrecute în Ucraina (Nicolae Ciobanu
era n`scut pe 4 decembrie - de aici îi vine ]i numele, Nicolae -
1929), micul Colea - diminutivul slav de la Nicolae - a urmat 7
ani cursurile unei ]coli de muzic`, studiind - se pare cu mult suc-
ces, dar, sigur, cu imens` pasiune - pianul ]i mai ales vioara.
Tocmai cu aceasta regin` a instrumentelor - vioara, avea s`-]i
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câ]tige un timp existen\a - dup` absolvirea celor doi ani de
studiu a Conservatorului Muncitoresc din Bucure]ti (în 1948) în
nou înfiin\atul Ansamblu al Sindicatelor (Confedera\iei Generale
a Muncii - CGM), ansamblu mult îndr`git de regimul de curând
instaurat în România, regim care, cel pu\in oficial avea ca un
comandament important ridicarea poporului muncitor pe cele
mai înalte culmi. Cert este c` prin contribu\ia efectiv` a unor
arti]ti de excep\ie Ansamblul CGM a constituit, întradev`r, o
prezen\` remarcabil` în cultura epocii în anii obsedantului dece-
niu.Este suficient s` amintim c` tocmai aici, la Ansamblul CGM
(ulterior CCS - Consiliul Central al Sindicatelor, ulterior UGSR -
Uniunea General` a Sindicatelor din România) au activat per-
sonalit`\i ca: Floria Capsali ]i Miti\` Dumitrescu, Savel Horceag
]i Florin Comi]el, Hero Lupescu ]i Arcadie Donos, Dumitru
Capoianu ]i cel ce avea s` devin` celebrul dirijor de talie inter-
na\ional` Sergiu Comissiona, nu de mult trecut în eternitate ]i
care mi-a transmis emo\ionante gânduri despre Nicu Ciobanu,
plasate la loc de cinste în volumul de amintiri.

Tot la Ansamblul CCS au fost montate în premier` crea\ii
absolut remarcabile precum baletul "Când strugurii se coc" de
Mihail Jora, crea\ii ce se strecurau pe lâng` stupizenii gen
“Cântec de via\` nou`” (despre una din aceste "crea\ii" ce se
înscria perfect pe linia tezelor jdanoviste - omnipotente în epoc`
- Nicu Ciobanu avea s` se afirme ritos la o vizionare "este pro-
fund ateist`"; fiind îndemnat s` se explice, întrucât spectacolul
se dorea orice numai ateist nu, dirijorul Ciobanu a aruncat
sentin\a: "p`i nu vede\i, spectacolul nu are nici-un
Dumnezeu!!!". V` închipui\i stupoarea tovar`]ilor ce trebuiau
s`-]i dea verdictul!). ]i nu trebuie omis c`, tocmai în aceste
ansambluri (CGM, Ansamblul Armatei, Ansamblul MAI sau cel al
Sfatului Popular al Capitalei)create de regimul totalitar de tip
stalinist pentru autoprosl`vire î]i g`seau, de multe ori un refugiu
persoane indezirabile epocii (de fapt orânduirii instaurate în
urma trocului de la Yalta), a]a numi\ii du]mani de clas`, implic-
it du]mani ai poporului (fo]ti militari, preo\i, avoca\i, profesori,
etc, etc.)
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}i iat` c` la acest ansamblu î]i face debutul  - în urma
indisponibilit`\ii titularului, a]a cum în decursul timpului s-a
întâmplat cu multe remarcabile baghete (chiar ]i cu inegalabilul
Toscanini) - Nicolae Ciobanu, ca dirijor. Se întâmpla în timpul
unui turneu prin \ar` la Târgu Mure], iar Nicu nu împlinise 20 de
ani! Momentul avea s` semnifice apari\ia unui dirijor adev`rat,
n`scut ]i nu f`cut. Poate c` în cazul lui Nicu Ciobanu expresia
consacrat` []i g`se]te confirmare.  El nu absolvise ]i nu va urma
niciodat` - ]coli înalte [n afara deja amintitului Conservator
Muncitoresc (unde avusese întradev`r parte de profesori remar-
cabili - s`-l amintim pe rafinatul muzician Theodor Rogalski,
poate cel mai fin orchestrator român). Pu\in fa\` de ceea ce
avea s` cear` ulterior; din aceast` cauz` în ultima sa perioad`
de activitate în domeniul muzicii, când i s-au cerut de c`tre un
supus "bun prieten" - poate pentru c` tocmai se ]tia c` nu le
avea - patalamale de studii, Nicu Ciobanu nu a putut primi decât
un post de… instructor artistic, al unui… taraf tocmai la Olteni\a. 

Dar Nicolae Ciobanu era un adev`rat dirijor. El conducea
ansamblul cu mâinile, cu ochii, cu atitudinea, cu întreaga sa
fiin\`. Tr`ia cu intensitate ]i profunzime, cu fiecare fibr` a sa
momentul re-crea\iei operei de art`.

Se consuma enorm atât la repeti\ii cât ]i în spectacole sau
concerte. De aceea am putea s`-l asem`n`m cu legendarul erou
slav, atât de drag - probabil ]i datorit` originii sale, dar sigur,
datorit` semnifica\iei gestului sacrificiului suprem - Danko, cel
ce-]i smulge inima din piept pentru a lumina cu ea precum cu o
tor\` vie, drumul poporului s`u spre libertate.

La foarte scurt timp dup` angajarea - nu numai scriptic` ci
]i, mai ales afectiv` - la CGM, Nicu Ciobanu devine dirijor la
Corul Universit`\ii "C. I. Parhon" din Bucure]ti. Din acel moment
parhoni]tii vor deveni o "specie" aparte în peisajul studen\imii
bucure]tene. Dirijorul - de o vârst` cu cei pe care îi conducea a
]tiut s` se fac` apreciat ]i iubit, s` fie indispensabil existen\ei lor
de tineri pe care soarta i-a har`zit s` tr`iasc` în acei ani atât de
tensiona\i. ]i, mai ales, Nicu - a]a cum îl numeau cu to\ii - a
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f`cut ca ace]ti tineri s` îndr`geasc` muzica, adev`rata MUZIC`
]i prin aceasta ei s` devin` mai buni, s` fie prieteni, adev`ra\i
prieteni. A]a cum au r`mas ]i ast`zi, unii dup` trecerea a mai
bine de jum`tate de veac. ]i acum la - din p`cate - din ce în ce
mai rarele întâlniri, parhoni]tii cânt`. Cânt` cu pasiune, chiar
dac` au vocile mai voalate; dar inima le-a r`mas tân`r`, ca la
20 de ani. ]i-]i aduc aminte cu drag de via\a de student, de
colindele - da colindele - cântate în acei ani de ateism impus. Î]i
aduc aminte de Nicu.

S` nu uit`m c` acel remarcabil cor al Parhonului a consti-
tuit o adev`rat` ]coal` pentru mul\i viitori mae]tri ai baghetei
(care în diverse perioade au fost adjunc\ii lui Nicu): Ion Baciu,
Victor Golescu, Alexandru Racu, Nicolae Niculescu, Octav
Calleya, Voicu En`chescu ]i, cu voia dumneavoastr`, ultimul pe
list`, semnatarul acestor rânduri.

S` ne mai amintim c` Nicu Ciobanu nu o dat` cump`ra
cartele de mas` pentru studen\ii mai nevoia]i (de care
înv`\`mântul românesc nu a dus lips`!) sau aducea din
st`in`tate, unde adesea mergea în turneu cu CCS-ul, medica-
mente pentru prietenii bolnavi (]i nu numai).

Am spus mai înainte c` Nicu nu avea diplome ]i patala-
male. Dar, trebuie subliniat cu t`rie c` el nu era un diletant. Era
într-o mare m`sur`, un autodidact. Un - conform noului limbaj -
self made man din stirpea, s` zicem, a lui Feodor }aliapin. Nicu
s-a format ca profesionist - ]i rezultatele sale precum ]i aminti-
rile celor ce l-au cunoscut, prieteni sau dimpotriv`, stau
m`rturie acestui lucru. Nicu ]tia mult`, foarte mult` muzic`. Cu
mult mai mult` decât unii, ajun]i în zilele noastre chiar doctori
cu cine ]tie ce subiect anost cu care-]i terorizeaz` studen\ii care
nu în\eleg aproape  nimic ]i c`rora sigur nu le vor folosi nicio-
dat` am`nuntele nesemnificative ce sunt obligate s` le asimi-
leze.

S` mai amintesc c` Nicu a armonizat sau a aranjat cunos-
cute lucr`ri precum “Fur Elise” de Beethoven sau “Gaudeamus”
(poate cea mai reu]it` armonizare a tradi\ionalului cântec,
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devenit imn, studen\esc).
Ce s` mai spun despre dirijorul, muzicianul, omul Ciobanu?

Citi\i v` rog, cartea de amintiri, discuta\i, dac` ave\i ocazia, cu
cei ce l-au cunoscut ]i fi\i siguri c` ve\i afla înc` multe lucruri
interesante ]i, cred eu, folositoare activit`\ii dumneavoastr`.
Dar prea pu\ine fa\` de acest suflet nobil care a trecut prin via\`
cu imens` dragoste de aproape ]i de art`.

Nu pot încheia aceste rânduri f`r` a men\iona c` la festivi-
tatea de lansare a c`r\ii remarcabilul cor "Preludiu" al Centrului
Na\ional de Art` "Tinerimea Român`" condus de un demn dis-
cipol ]i a lui Nicolae Ciobanu - l-am numit pe excelentul dirijor
]i organizator Voicu En`chescu - a interpretat la înaltul standard
cu care ne-a obi]nuit de atâ\ia ani câteva lucr`ri mult îndr`gite
de to\i participan\ii, gra\ie lui Nicu.

Dirijor - profesor, Nicolae RACU
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{n Duminica Floriilor...
“...cerul s-a deschis de nenum`rate ori.”

Într-o lume care parc` nu-]i mai g`se]te identitatea,
într-o societate româneasc` bântuit` de necazuri ]i lipsuri, într-
o capital` a c`rei frumuse\e ne este dezv`luit` doar de soarele
prim`verii, în preajma celei mai mari S`rb`tori a Cre]tinit`\ii,
primim cu bucurie vestea organiz`rii unei manifest`ri culturale
de suflet: prima edi\ie a Festivalului Coral Interna\ional de
Muzic` Religioas` "NICOLAE OANCEA".

Este absolut remarcabil faptul c` se mai g`sesc oameni
care se g@ndesc la oameni. Cu siguran\`, concertele oferite de
forma\ii corale de \inut` din \ara noastr` c`rora li se vor al`tura
trei coruri din Italia, Fran\a ]i Bulgaria, vor oferi publicului melo-
man de la noi, satisfac\ii artistice deosebite, împlinindu-le
dorin\a de a se apropia prin muzic`, de Dumnezeu.

Organizatorii s-au str`duit ca aceast` s`rb`toare muzical`
s` se desf`]oare în cele mai reprezentative s`li de concert ale
Bucure]tiului: Sala George Enescu a Universit`\ii Na\ionale de
Muzic`, Studioul de Concerte “Mihail Jora” al Societ`\ii Române
de Radiodifuziune ]i Ateneul Român, un templu al muzicii
române]ti.

{n calitate de pre]edinte al Asocia\iei Na\ionale Corale din
România nu îmi r`mâne decât s` urez succes tuturor partici-
pan\ilor ]i s` felicit din toat` inima pe organizatori!

Voicu EN~CHESCU
Dirijor
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Corurile participante:

1) Corala “Nicolae Oancea”, Bucure]ti
Dirijor: Valentin Moraru

2) Corul Academic “Divina Armonie”, Bucure]ti
Dirijor: Marius Firca

3) Corala “TE DEUM LAUDAMUS”, Bucure]ti
Dirijor: Dan Mihai Goia

4) Corul Catedralei Arhiepiscopale din T@rgovi]te
Dirijor: Heliana Lumini\a Munteanu

5) Corul Studen\ilor anul IV U.N.M.B., Bucure]ti
Clasa de dirijat conf. univ. dr. Ioan Golcea

6) Corala “CLAYE VOCALE” Fran\a
Dirijor: Marie Helene Caspar

7) Corala “S. GiOVANNI BATTISTA - CITTA DI 
CASSINO - ITALIA
Dirijor: Fulvio Venditti

8) Corala “SANCTA SOFIA”, Bulgaria
Dirijor: Valentin Bobevski

În seara Floriilor din anul acesta (16 aprilie 2006) s-a tras
cortina primului Festival Coral de Muzic` Religioas` "Nicolae
Oancea". Armoniile acestei muzici divine m` înv`luiesc ]i ast`zi,
la câteva zile de la Învierea lui Isus Hristos.....

...}i tr`iesc în toat` profunzimea momentele sublime cre-
ate de unirea corurilor din patru \`ri (Fran\a, Bulgaria, Italia,
Rom@nia).
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Ce poate fi mai în`l\`tor decât prietenia, iubirea tr`it` ]i
rostit` de sute de glasuri, în`l\`nd slav` lui Dumnezeu ]i unind
inimi sc`ldate în fericire ]i dragoste.

Acest festival s-a n`scut din dorin\a de a aniversa
împlinirea a zece ani de la înfiin\area Corului Collegium
Cantorum - Nicolae Oancea, într-un mod special în semn de
respect, apreciere ]i dragoste pentru bunii mei colegi - membrii
ai corului ]i a minunatului dirijor Valentin Moraru.

Am început preg`tirea cu voi dragii mei colegi prieteni cu
zece ani în urm`. Am întâlnit în ultimele ]ase luni oameni gene-
ro]i, reprezentând institu\ii importante ale Bucure]tiului ]i ale
\`rii, care au concertat în deplin` consonan\` pentru a transfor-
ma acest vis îndr`znet într-o realitate dureros de frumoas`. ...

...}i am descoperit oameni extraordinari, cu suflete nobile,
cu gândire [n\eleapt` ]i deschidere pentru tot ce este sublim, pe
care nu am fi avut ocazia s` îi cunoa]tem poate niciodat`!

Despre concertele de vineri, sâmb`t` ]i duminic` de la
Universitatea National` de Muzic`, Radiodifuziunea Român` ]i
Ateneul Român ecourile au ajuns imediat ]i le ve\i afla [n  cadrul
acestor pagini.

Un moment important în cadrul Festivalului ]i în via\a
corului nostru a fost lansarea monografiei "Cântecul continu`..."
realizat împreun` cu Gabriela Moraru acompaniat de al doilea
moment inedit: cu ocazia acestei lans`ri, orchestra profesorilor
de la ]colile de muzic` din Bucure]ti - "Collegium" sub bagheta
distinsului dirijor Bogdan Vod` ]i-a f`cut apari\ia prin Concertul
Inaugural la ora 11:00, 16 aprilie - Duminica Floriilor la
Universitatea de Muzic` din Bucure]ti.

Profesor Valeria IONESCU
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“Corala "Nicolae Oancea", Valentin Moraru, Valeria lonescu
]i Corala "Sfânta Sofia", Valentin Bobevski ]i Vasil |onevski sunt
lega\i prin muzic`, iubire, prietenie ]i respect pentru o ve]nicie.

Corul condus de Valentin Moraru este minunat. Este un cor
înfr`tit cu noi.

Din suflet urez Coralei "N. Oancea", lui Valentin Moraru ]i
Valeriei lonescu foarte multe succese spre slava ]i r`spândirea
artei noaste muzicale.

M` închin primei edi\ii a Festivalului Interna\ional de
Muzic` Religioas` din Bucure]ti - organizat excelent pe data de
14 - 16 04. 2006”

Al vostru, Valentin BOBEVSKI

“Muzica nu are frontiere Festivalul de la Bucure]ti care a
reunit multe coruri din România, Bulgaria, Italia ]i Fran\a a fost
foarte emotionant. Mul\umim tuturor pentru aceste momente de
fericire” 

Marie Helene CASPAR - Dirijorul Corului Claye Vocale
Fran\a

“Pentru prima dat` [n  aceast` mare ]i minunat` familie,
am tr`it clipe, st`ri ]i momente pe care le credeam posibile doar
în imagina\ia unei adolescente care a]teapt` inefabila întâlnire
cu un inorog... Acum ]tiu, acum în\eleg fluxul pe care l-am sim\it
înc` de la început între oamenii ale]i ai lumii în care tr`im”.

Bogdan ]i Brenda PETRE - Contrapunct
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“În amintirea unui Festival care va r`mâne în istorie prin
for\a sa emo\ional`, prin organizarea remarcabil`, întâlnirea din-
tre na\iuni unite prin forta spiritual` a cântecului.

Baudelaire spunea: "Muzica face cerul s` se deschid`".
Pe parcursul acestui Festival, cerul s-a deschis de

nenum`rate ori.
Mul\umesc, Valeria, pentru atât de mult` fericire pe care ai

]tiut s` o creezi”

Alain CHARRON - Fran\a

Comitetul de organizare al festivalului:

Pre]edinte de onoare - CRISTIAN ALEXANDRESCU,
inspector ]colar general, ISMB

Pre]edinte festival - VOICU EN~CHESCU, pre]edintele
Asocia\iei Nationale Corale din România

Director festival - VALERIA IONESCU, inspector de speciali-
tate, ISMB

Vicepre]edinte festival - DIANA MELNIC, director CCD
Bucure]ti

Vicepre]edinte festival - MARIA M~NT~LU|~, inspector
]colar general adj. ISMB

Consilier artistic - VALENTIN MORARU, dirijorul corului
"Nicolae Oancea" ]i profesor metodist

Director rela\ii cu presa - HORIA SABIN DR~GOI, director
al liceului de muzic` George Enescu

Secretar - HORTENSIA ORCULA, directorul ]colii de muzic`
]i arte plastice nr. 4, Bucure]ti

Secretar - ANCA OPREA, secretar Asocia\ia Coral` "Nicolae
Oancea"

Secretar - BRENDA PETRE
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FESTIVALUL CORAL-NA|IONAL
"GHEORGHE CUCU"

Slatina 28 - 30 aprilie 2006
Edi\ia I

În perioada 28-30 aprilie 2006 s-a derulat [n municipiul
Slatina edi\ia I a Festivalului Coral-Na\ional "Gheorghe Cucu".

Organizatorii festivalului (Consiliul Jude\ean Olt, Asocia\ia
Na\ional` Coral` din România, Asocia\ia Cultural` - Coral`
"Millennium" din Slatina, Direc\ia pentru Cultur`, Culte ]i
Patrimoniu Cultural Na\ional Olt, M@n`stirea Brâncoveni-Olt,
Inspectoratul }colar Jude\ean Olt ].a.) au adus astfel, un oma-
gin marelui compozitor rom@n Gheorghe Cucu, cel care în
tinere\ea sa, în anul 1915, era profesor de muzic` vocal` la ren-
umitul Gimnaziu "Radu Greceanu" din Slatina. Aici a conceput ]i
una din primele sale liturghii pe care a pus-o în practic` cu ele-
vii s`i, la Catedrala "Sf. Gheorghe - Iona]cu" din localitate.

La prima edi\ie a acestui festival, ]i-a pus amprenta con-
certul coral extraordinar sus\inut vineri 28 aprilie 2006, orele
17:30, [n sala de festivit`\i a Colegiului Na\ional "Nicolae
Titulescu" de c`tre Corul de camer` "Preludiu" din Bucure]ti,
sub bagheta maestrului Voicu En`chescu. Spectacolul în`l\`tor
]i de o deosebit` \inut` artistic` a încântat ]i a entuziasmat la
maximum publicul meloman sl`tinean prezent [n sala de specta-
cole, d@nd astfel greutate deosebit` festivalului , care a [nsem-
nat pentru municipiul Slatina ]i jude\ul Olt, un eveniment de
excep\ie ]i de o importan\` cultural-artistic` istoric`.

A doua zi pe scena festivalului au urcat r@nd pe r@nd
urm`toarele forma\ii corale: Corul "Armonia" al Catedralei Sf.
Gheorghe Iona]cu, Corul religios "Voces Domini", ambele din
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Slatina, dirijate de maestrul Alexandru-Chiril` Stanciu, neobosi-
tul ini\iator ]i organizatorul principal al festivalului. Au urmat
apoi, Corul Claselor Gimnaziale ale Colegiului Na\ional
Voca\ional " Nicolae Titulescu", dirijat de profesoara Alexandra
Geant` ]i Corul "Caedonia" a casei de cultur` al Sindicatelor din
Sibiu, dirjat de maestrul Florin Soare, care a prezentat un pro-
gram coral de excep\ie, fiind [ndelung aplaudat de publicul spec-
tator. {n partea a II-a zilei de s@mb`t` 29 aprilie 2006, ]i-au
adus un aport substan\ial corurile "Orfeu" din Curtea de Arge],
"Millennium" din Slatina ]i Symbol" din Bucure]ti dirijate de
mae]trii Gheorghe Neac]u, Alexandru -Chiril` Stanciu ]i Jean
Lupu.

A]a cum spunea ]i maestrul Gheorghe Gomoiu, dirijorul
cunoscutului cor "Ars Nova" din municipiul Pite]ti, vicepre]e-
dinte al A.N.C.R., prezent [n sala de spectacole, aceste trei
forma\ii au prezentat pe scena festivalului repertorii deosebite,
realizate cu mult` trud`, r`bdare ]i cu mare fine\e de c`tre diri-
jorii lor, reu]ind s` aduc` treptat sala la incandescen\`.

Publicul spectator prezent [n sal` a gustat din plin crea\iile
corale rom@ne]ti ]i str`ine ]i a participat cu mult` c`ldur` la
aprecierea fiec`rei piese muzicale prezentat` [n festival prin
aplauzele furtunoase ]i [ndelungate care nu mai conteneau.

Cea de-a III-a zi a festivalului s-a desf`]urat [n cel mai
autentic cadru religios: corurile "Symbol" ]i "Voces Domini",
d@nd r`spunsurile religioase [n cadrul Liturghieie duminicale la
Catedrala "Sf. Gheorghe Iona]cu" din municipiul Slatina ]i
respectiv la m@n`stirea Br@ncoveni, aflat` la 20 km distan\` de
capitala jude\ului Olt.

Zecile de enoria]i prezen\i [n aceste l`ca]uri sfinte, ad@nc
impresiona\i de frumuse\ea melodiilor, au ascultat cu pio]enie ]I
cu mare admira\ie cele dou` coruri ]I nu de pu\ine ori li se
observa pe chipuri tr`irea intens` ]i pre\uirea lor deosebit` fa\`
de muzica coral` religioas` rom@neasc`, tr`ire exteriorizat` prin
lacrimi de bucurie ]i mul\umire sufleteasc`.

Cu toate c` fondurile deatinate acetsui eveniment cultural
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deosebit din via\a locuitorilor municipiului Slatina, ai jude\ului
Olt ]i ai \`ri au fost insuficiente, trebuie s` aducem mul\umirile
nostre c`lduroase Consiliului Jude\ean Olt, S.C. ALRO S.A.
Slatina ]i nu [n ultimul r@nd Asocia\iei Cultural-Corale
"Millennium" din localitate. De asemenea trebuie s` mul\umim
Asocia\iei Na\ionale Corale din Rom@nia, personal domnului
pre]edinte Voicu En`chescu pentru sprijinul moral pe care ni l-a
acordat [n realizarea primei edi\ii a acestui festival, care, a]a
cum spunea maestrul Alexandru-Chiril` Stanciu, directorul festi-
valului, [ncep@nd cu anul 2007 va deveni "Festival - Concurs" cu
caracter interna\ional ce va avea dou` sec\iuni: muzic` laic` ]i
muzic` religioas`, ambele sec\ii fiind bine definite.

Prin intermediul Festivalului Coral "Gheorghe Cucu",
Slatina ]i jude\ul Olt vor intra [n circuitul muzical na\ional ]I
interna\ional, iar mi]carea coral` va contribui nemijlocit la revi-
talizarea forma\iilor corale de amatori la nivelul jude\ului Olt, dar
]i la nivelul [ntregii \`ri, prin re-apari\ia forma\iilor corale de
adul\i (amatori sau profesioni]ti).

Succesul acestei prime edi\ii ne d` [ncrederea deplin` c`
vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru realizarea
urm`toarelor edi\ii.

Nicolae SULGER,
Vicepre]edinte ala Asocia\iei Cultural-Corale " Millennium" 
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Elena Vicic`

Amintirea, singurul rai din care
omul nu poate fi izgonit" - cum
spunea scriitorul german Jean Paul
Richler (1763 - 1825) nu ne poate
l`sa indiferen\i fa\` de nici unul din-
tre oamenii pe care i-am cunoscut ]i
cu care am colaborat, mul\i ani, sub
semnul celor mai bune auspicii. Iat`
pentru ce am primit cu mult`
dragoste, invita\ia de a scrie câteva
cuvinte despre  Elena Vicic`. Acum, dup` ce la 17 februarie anul
acesta  s-au împlinit 84 de ani de la na]terea sa. Este - zic eu,
un moment potrivit pentru a ne aminti de un om exemplar, de
adev`ratele minuni pe care Elena Vicic` le-a s`vâr]it la conduce-
rea Corului de Copii al Radioteleviziunii Române, cu o inimitabil`
d`ruire ]i profesionalism.

I-a urmat la conducerea Corului de Copii al
Radioteleviziunii Române (aceasta era titulatura acestei forma\ii
pe atunci) unui alt suflet de aur al muzicii române]ti, l-am numit
pe dirijorul Ion Vanica, un muzician pentru care Corul de Copii
reprezenta un ideal de via\`, adic` un ideal de frumuse\e, de
adev`r ]i de împlinire sub raport estetic ]i moral.

Cu to\ii avem idealuri în via\` sau ar trebui s` le avem
pentru c`, îl citez acum pe filozoful român Vasile Conta 1845 -
1882), "o raz` venit` din soare - cum sunt copiii, subliniez c`,
nu poate fi murd`rit` niciodat` cu praful ce [nt@lne]te în calea
ei". Elena Vicic` ]tia foarte bine cum s` p`streze ]i s` dezvolte
nealterat`, aptitudinea copiilor de a face muzic` în deplin acord
cu talentul lor, cu dragostea lor de a-i face ferici\i pe p`rin\ii lor
]i pe to\i cei ce i-au investit cu încrederea lor.

I-a urmat cum am mai spus lui Ion Vanica. Se p`rea c`
celebrul ei înainta] nu putea fi dep`]it. Elena Vicic` a venit nu
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numai la pupitrul dirijoral al Corului de Copii, devenit, între altele
]i o veritabil` ]coal` pentru viitorii profesioni]ti ai cântului coral
]i chiar arti]ti lirici de anvergur` ai scenelor lirice na\ionale ]i
interna\ionale. Ea a venit în via\a acestor copii ca mam`, ca
pedagog investit cu harul de a investi st`rile suflete]ti ale
elevilor s`i, ca muzician sensibil ]i generos, ca om pentru care
via\a în afara acestui mediu al inocen\ei ]i, totu]i, al entuzias-
melor uneori greu de st`pânit, nu mai avea nici un sens. Fiind o
vreme destul de îndelungat` la conducerea departamentului
muzical al Radioteleviziunii Române, îmi amintea de vizitele pe
care mi le f`cea la birou, de entuziasmul cu care î]i l`uda copi-
ii, alteori de durerea pe care o resim\ea atunci când, din varii
motive, ceva nu mergea bine. O calitate extraordinar` a acestei
doamne, în cel mai deplin în\eles al cuvântului, consta în faptul
c` niciodat` nu c`uta vina vreo unei neîmpliniri la altcineva
decât la sine ]i de multe ori era destul de clar c` o real` sau o
presupus` vin` era departe de a fi a ei.

Avea luciditatea de a recunoa]te c` nu orice idee mai
greu de în\eles trebuia s` fie catalogat` drept fals`. Era vorba
]i în acest caz, despre o în\elepciune funciar`, despre o mode-
stie rar` ]i de a-]i însu]i idei ]i sugestii posibil valoroase ]i utile
profesiunii sale. Îmi trec, acum, prin minte ni]te cuvinte rostite
de Lucian Blaga potrivit c`rora "Unii oameni sunt astfel con-
strui\i încât puterile lor cer un du]man precum pl`mânii lor cer
aer". Elena Vicic` avea capacitatea s` construiasc` în jurul ei o
atmosfer` de calm, de lini]te, de crea\ie cu bun` dispoi\ie.

Cum am mai spus, asemenea oameni nu pot ]i nu trebuie
s` fie uita\i pentru c` în amintirea noastr`, a tuturor celor care
mai mult decât întâmpl`tor, i-am cunoscut ei au r`mas ]i r`mân
modele pentru eternitate.

Vasile DONOSE
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AMINTIRI DESPRE ELENA VICIC~

“Perioada 1960 - 1970 a fost marcat` de prezen\a Elenei
Vicic`, perioad` în care a sus\inut concerte în Bulgaria, Ungaria,
Danemarca, Iugoslavia, Cehoslovacia, Japonia, Turcia ]i
U.R.S.S., concerte de înalt` \inut` artistic` înregistrând 5 discuri
de referin\` în literatura genului pentru copii. Doamna Elena
Vicic` a fost timp de dou` decenii dirijor adjunct al lui Ion
Vanica, Teodor Car\i] ]i Nicolae Vicleanu dar prin prezen\a ei,
prin for\a de munc`, prin d`ruire a r`mas în memoria contem-
porarilor ca un muzician exemplar.”

N`scut` la 17 martie 1922, [n comuna Vi]na Veche din
jude\ul Olt, doamna Elena Vicic` ]i-a f`cut studiile la
Conservatorul din Bucure]ti av@nd ca dasc`li [n muzica coral` pe
mae]trii Dumitru Debotez ]i Ion Vicol. {n anul 1952, an [n care
a absolvit facultatea a devenit dirijor secund al maestrului Ion
Vanica apoi [ntre anii 1960 - 1970 primul dirijor al acestei.

30 de ani mai t@rziu [n ziua de 9 mai 1985 copii corului
Radio al Televiziunii Rom@ne au condus-o pe ultimul drum cu
bra\ele pline de bujori ]i liliac [n semn de omagiu ]i recuno]tiin\`
pentru noble\ea sufletului unui dasc`l ce ]i-a [nchinat [ntreaga
via\` Corului de Copii Radio.

Elena Vicic` ]i-a d`ruit [ntreaga existen\` de artist Corului
de Copii Radio.”

Pu]a ROTH - realizator Radiodifuziunea Rom@n`

“Dedicat` necondi\ionat copiilor iubindu-i cu o statornicie
de mam`, Elena Vicica r`mâne f`r` îndoial` în istoria Corului de
Copii Radio ]i a istoriei institu\iei nu în primul rând ca un peda-
gog de]i a dat dovad` de un tact des`vâr]it în rela\ia ei cu cei
mici ci prin calit`\ile sale de muzician. Atent` la detalii, preocu-
pat` de cultura sunetului cerând o emisie controlat` vocilor
rotunde lucrând cu onestitate ]i modestie la început ca dirijor
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secund al corului, a fost angajat` în radio în 1952, apoi în cei 10
ani de absen\` al lui Ion Vanica ca personaj principal la pupitrul
corului. Am cunoscut-o tot în 1972, avea s` existe la pupitrul
forma\iei pân` în 1977 ]i dup` o pauz` de un an ]i jum`tate
pân` în 1982. Am fost apropiate ]i ]tiu c`-]i adora pur ]i simplu
copiii c`rora le era mam` ]i pedagog ]i mai ]tiu c` tot timpul
scormonea partiturile pentru a îmbog`\i zestrea corului. Era
mândr` de ceea ce construise, ]tia c` va r`mâne ceva dup` ea.
De]i modest`, stând aproape toat` cariera ei în umbra lui Ion
Vanica avea for\a ]i ]tiin\a de a exista prin ea. Putea ]i a fost de
altfel ceea ce Vasile Donose afirma într-o emisiune pe care i-am
dedicat-o Elenei Vicica în 1993: “o individualitate perfect contu-
rat` din punct de vedere muzical ]i sub raportul capacit`\ii de a
desena idei, sensuri, semnifica\ii în procesul interpret`rii
corale.” Voca\ie, intui\ie, talent, sensibilitate, c`ldur`, munc`,
demnitate, generozitate, rigoare, sensibilitate, severitate, tole-
ran\`, sunt principalele ei calit`\i. Este mult, este pu\in, nu ]tiu.
Cert este c` istoria de 77 de ani al radioului românesc ar fi fost
mai s`rac` f`r` contribu\ia acestei muziciene.”

Mihaela DOBO}, muzicolog, director ala Postului Rom@nia
Muzical "George Enescu"

“Doamna Elena Vicic` era un om deosebit, era înzestrat`
cu o energie remarcabil`, era foarte apropiat` de noi copiii,
pentru vârsta noastr` de atunci uneori era foarte rea pentru c`
nu se mul\umea cu pu\in ]i pentru “c` ne chinuia”, v` rog s`
re\ine\i ghilimelele, ne chinuia cu repetarea unor fragmente
pân` când ajungeam la suprasatura\ie. Era omul care ]tia s`
vorbeasc` frumos de fiecare dintre noi sau de cor în ansamblul
lui atunci când maestrul Vanica cerea referin\e despre noi, dar
era ]i omul care aducea la cuno]tin\` maestrului comporta-
mentele nu tocmai ortodoxe ale unora dintre noi la repeti\iile pe
care le f`ceam. Era o mam` extraordinar`, cu toate c` nu a avut
copii avea o nepoat` în Corului de Copii Radio la vremea aceea
pe care o chema Carmen dac` îmi aduc aminte bine, cu care se
purta a]a cum se purta ]i maestrul Vanica cu Romeo adic` era
calul de b`taie al ei la toate repeti\iile ]i nu o menaja deloc. Pe
lâng` aceste calit`\i de om harnic, muncitor ]i d`ruit în totalitate
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profesiei pe care o f`cea avea ]i foarte multe momente de inspi-
ra\ie artistic` deosebit` pentru c` ]i dânsa a]a cum toat` lumea
]tie a urmat la conducerea corului dup` maestrul Vanica.”

Voicu EN~CHESCU, dirijorul corului “Preludiu”,
pre]edintele A.N.C.R.)

“Doamna Elena Vicic`..., o persoan` mare de]i era un
trup]or mic ]i o persoan` extrem de delicat` a]a ]i dirija de]i
avea foarte mult` for\` ]i la dirijat ]i în preg`tire ]i în a ne struni
pe noi. Era pentru noi un exemplu de punctualitate, de corecti-
tudine, nu mai spun muzical. Repertoriul pe care îl f`ceam cu
doamna Elena Vicic` era un repertoriu care o caracteriza: piese
de suflet, piese care cereau mult` delicate\e ]i mult` dragoste
fa\` de copiii ]i de piesele respective. Cântam muzic`
româneasc`, piese pioniere]ti de la vremea respectiv` dar cân-
tam cântece de leag`n, cântece de mam`, cântece de excursie.
În acela]i timp eu personal la corul de copii am cunoscut ]i am
cântat marea muzic`. Cântam Mozart, Schubert, piese de
Beethoven, Wagner, Corul Torc`toarelor. “

Mihaela GIOROC, profesor asociat
Universitatea Na\ional` de Muzic`)

“Doamna Vicic` p`rea un om dur ]i destul de aspru pen-
tru c` mititic` a]a cum era dar plin` de energie p`rea dur` dar
ea era cu un suflet mare ]i nobil ]i un om foarte apropiat cel
pu\in de mine. Am fost foarte apropiate ]i nu pot s` spun decât
lucruri minunate de ea. De altfel ]i dac` nu a] fi fost a]a de
apropiat` de ea nu aveam ce s` spun. Era un bun profesionist,
un om care tindea c`tre perfec\iune, o femeie b`rbat cu foarte
mult` energie. Într-un anume fel mi-a fost model, poate nu
doream s` fiu chiar a]a de dur` ca ea dar nu ]tiu dac` nu am
luat multe lucruri de la ea pentru c` nu este u]or s` faci ordine
la 60, 70, 80 de copii, fiecare cu nebuniile lui.”

Cornelia ANDREESCU, director Electrecord
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“Persoana, personalitatea ]i sufletul doamnei Vicic` sunt
o component` atât de vie a prezen\ei ]i a preocup`rilor mele,
cum poate e mai pu\in u]or de crezut ]i asta pentru c` muzica,
sufletul, sim\irea, se a]eaz` undeva în perioadele de început ale
vie\ii fiec`ruia iar eu am avut fericita ocazie s` fiu mo]it a]
spune din acest punct de vedere de doamna Vicica. De aceea de
fiecare dat` când aud copiii cântând, când aud piese despre
care doamna Vicica a vorbit, ea este prezent` pentru mine v-am
spus nu este o reîntoarcere în timp ci este o ancorare în prezent.

Dac` ar fi s` facem compara\ia cu un tablou e probabil
unul dintre tablourile cele mai diverse ]i interesante ]i în acela]i
timp unitar. Pentru c` se poate vorbi de doamna Vicic`, omul
care este în stare s` lucreze ore în ]ir cu 150 - 200 de copii,
pu\ini oameni ]tiu cât este de greu. În primul rând copiilor tre-
buie s` le captezi sufletul, aten\ia, trebuie s`-i faci s` se simt`
importan\i, trebuie s`-i faci s` se simt` bine ]i în acela]i timp
s`-i \ii într-un loc. Lucrul acesta se întâmpla la noi aproape
instantaneu ]i nu pentru c` existau cine ]tie ce reguli de disci-
plin` ci pentru c` intrarea în sala de repeti\ie, se a]eza la pian
sau punea o mân` pe pian discordant dac` era prea mult zgo-
mot ]i toat` lumea era atent`. Deci asta este zona dac` vre\i
vesel`, glumea\`. Cred c` avea mai mult decât tact pedagogic,
cred c` era o intui\ie psihologic` extraordinar de fin` a copiilor,
a modului în care ei reac\ioneaz`, de]i se spune despre copii c`
sunt zburdalnici, c` e greu s`-i aduni la un loc. Foarte pu\in`
lume vorbe]te de seriozitatea copiilor ]i seriozitatea copiilor
poate fi mobilizat` lesne dac` îi iei în serios de adev`ratelea, ori
ca s` faci treaba asta î\i trebuie o generozitate a sufletului. 

Doamna Vicic` avea aceast` intui\ie de care spun psiho-
logic`, cu care lucra. Practic avea aceast` pl`cere de a se d`rui
]i de a avea încredere în copiii cu care lucreaz`, practic pentru
un om în formare este unul dintre cele mai importante senti-
mente s` sim\i c` e]ti ceva tu însu\i prin puterile tale într-un
colectiv, în ceva care func\ioneaz` ]i prin for\ele tale. M` bucur
foarte mult c` radioul îi sus\ine, apreciaz` ]i îmbrac` în c`ldur`
oamenii care i-au d`ruit via\a lor, ori doamna Vicic` este unul
dintre ei care ]i-a d`ruit via\a f`r` rezerve radioului ]i ceae ce
radioul înseamn` pentru munca ]i pentru via\a oamenilor. 

Apropo de radio vreau s` v` spun c` leg`tura cu radioul a
însemnat ]i corul de copii dar a însemnat iat` toat` perioada de
liceu îmi aduc aminte. Un lung ]ir de cultur` teatral` prin piese-
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le clasice pe care radioul le difuza. Radioul înseamn` mult pen-
tru oameni, ori oamenii care se d`ruiesc acestei institu\ii ]i deci
muncii lui sunt repet ni]te oameni de mare suflet ]i merit` s` fie
aprecia\i ]i merit` s` se vorbeasc` de ei pentru c` mai mult de
orice cred c` ast`zi trebuie s` redescoperim în noi, eu zic s`
redescoperim pentru c` exist` acolo aceast` bucurie a d`ruirii
c`tre ceilal\i ce tr`iesc sufletele lor.”

Cornel CODI|~, analist politic

“Doamna Elena Vicic` a fost un om cu mare greutate în
istoria Corului de Copii Radio de]i a venit la pupitrul corului cu
ni]te ani în urma domnului Vanica, eu m-am documentat destul
de mult în acest domeniu ]i v` pot spune, domnul Vanica a înfi-
in\at Corului de Copii Radio în 1945 când erau exact 12 membri
în cor dup` care în 1947 forma\ia s-a l`rgit, num`ra 47 de
cori]ti, iar doamna Vicic` a venit la pupitrul corului ca dirijor
secund în 1952. Îns` fiind cor de copii cu majoritatea cori]tilor
fete pentru c` b`ie\ilor li se schimb` vocea, normal c` dânsa ca
femeie avea o alt` leg`tur` cu noi fetele. Domnul Vanica prin
for\a lucrurilor fiind b`rbat avea o anumit` limit` pe care doam-
na Vicic` repet ca femeie o dep`]ea ]i întotdeauna ne-a dat sfa-
turi de foarte mare interes pentru vârsta pe care o traversam noi
atunci, ne-a în\eles toate problemele, adic` recunosc c` al`turi
de domnul Vanica se completau reciproc a]a încât sub aspect
pedagogic au format un cuplu extrem de important pentru noi.”

Alina P^RVULESCU, secretar general A.N.C.R.

“Era un pedagog ]i un psiholog excep\ional, ca dirijor, pro-
dusul finit st` în mâinile arti]tilor colaboratori fie c` e orchestr`,
fie c` e cor. S` nu uit`m c` dirijorul nu are instrument ]i dirijorul
nu poate emite sunete, el lucreaz` cu con]tiin\e ]i atunci psi-
hologia dirijorului trebuie s` fie atât de puternic` încât s` aduc`
toate con]tiin\ele la un numitor comun pe care el s`-l modeleze
cum dore]te. Asta reu]ea doamna Vicic` ]i ceea ce mi se pare
fabulos este faptul c` reu]ea cu con]tiin\ele copiilor ]i cu toate
c` era o persoan` sever` aparent, era de o sensibilitate, de o
blânde\e ]i de o bun`tate inimaginabil`. Întotdeauna am putut
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s` observ lucrul acesta în afara scenei sau în afara orelor de
repeti\ii. În timpul lucrului era zbir, dar în afar`, dup` repeti\ii,
în pauze reg`seam în ea o persoan` mult mai apropiat` decât
un simplu dirijor. {n vacan\e eram [mpreun`. Iarna era un fel de
cantonament la Govora, aceasta a devenit o re]edin\` de lucru
al corului de copii în fiecare iarn`. Dup` aceea doamna Vicic`
\inea foarte mult la aceste ie]iri pentru c` aveam scop odat` cu
petrecerea timpului liber ]i recreerea tuturor copiilor în ansam-
blu c` eram prieteni cu to\ii, în acela]i timp s` ]i lucreze cu
copiii luând un oarecare timp de 3 ore pe zi repeti\ie sau 2 ore
undeva la cabana Diham spre exemplu în prim`var`. Încerca s`
speculeze recreerea ]i buna dispozi\ie încercând s` lege lucrurile
astea ]i s` speculeze absolut tot ce se putea lua de la copii. De
asta v-am spus c` era un psiholog teribil. Reu]ea s` \in` un foc
continuu ]i peste var`, foarte important pentru continuitate, ca
un ansamblu s` func\ioneze la parametrii maximi dup` o
perioad` de vacan\`, dumneaei a g`sit aceast` solu\ie pentru a
repeta aceste tabere ]colare în care eram cu to\ii împreun`, era
]i vacan\` ]i în acela]i timp ne \inea [n antrenament. Dac` acum
pe scen` când m` duc am trac, este emo\ia artistic` a scenei,
atunci era ceva firesc, nu ne puneam probleme c` în fa\a noas-
tr` sunt sute de perechi de ochi ]i urechi, totul venea parc`
dintr-un suflu ]i era firesc s` fie a]a.”

Radu POPA, dirijor, director Filarmonica de Stat Giurgiu

“Una dintre perioadele cele mai frumoase din via\a mea a
fost acea în care am fost al`turi Corului de Copii Radio condus
de Elena Vicic`. Eu am prins perioada Elena Vicic`, Tudor Car\i],
ei erau conduc`torii corului de copii imediat dup` dirijorul Ion
Vanica. Pentru mine nu a fost un lucru a]a întâmpl`tor pentru
c` eram deja a]a o mic` vedet` printre copiii radioului, f`ceam
parte din acea trup` select` de copii interpre\i în fa\a micro-
fonului ]i atunci când am fost invita\i s` dau o mic` prob` pen-
tru vocea a III-a la corul de copii atât în calitate de component
al corului cât ]i în calitate de prezentator al corului de copii, am
fost foarte fericit ]i de atunci trebuie s` spun c` via\a mi s-a
schimbat într-un fel pentru c` am cunoscut o alt` lume, de câte
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ori m` gândesc la doamna Vicic` m` gândesc ca la un om atât
de drag mie ]i nu numai mie mi-a fost atât de apropiat` ca om,
încât simt o emo\ie cum mai rar mi se întâmpl` când trebuie s`
vorbesc despre oamenii pe care i-am cunoscut ]i slav` domnu-
lui c` am cunoscut aici în radio zeci dac` nu chiar sute de
oameni cu care am colaborat ]i cu care am înregistrat în stu-
diourile radioului, dar Elenei Vicic` i-am p`strat o amintire
aproape unic`.

Avea un fel de a se purta aproape de neexplicat, era ]i
autoritar`, dac` o întâlneai pe culoar ]i dac` o auzeai cum strig`
la copii credeai c` este un fel de zbir, credeai c` este mama
vr`jitoare, avea o figur` aproape fioroas` când se adresa copi-
ilor dar în fond avea un suflet extraordinar, ara atât de m`moas`
]i atât de în\eleg`toare cu tot ce li se întâmpla copiilor c` abso-
lut to\i copiii din cor o iubeau ]i o divinizau. N-am s` uit mult`
vreme perioada de sfâr]it a doamnei Elena Vicic`, ea m-a
chemat când era foarte grav bolnav`, m-a chemat la ea acas`,
era singur` ]i m-a rugat ca atunci când o vom conduce pe ultim-
ul drum s`-i preg`tesc o melodie care-i pl`cea ei foarte tare ]i
cu care noi am avut foarte mare succes cu ea. Atât mi-a cerut
s` preg`tesc aceast` pies` atunci când noi o vom conduce pe
ultimul drum ]i s` o aud` toat` lumea pentru c` îi pl`cea foarte
tare piesa aceasta (Humoreska Dvorak).

Atunci eu nu prea am b`gat în seam`, aproape am parat,
nu am vrut s`-i dau satisfac\ie, l`sa\i doamna Vicic`, se poate,
vorbi\i de lucrurile acestea, l`sa\i c` ne mai vedem, dar dup` aia
mi-am adus aminte ]i mi-a r`mas tip`rit în minte aceast`
poveste. Cred c` nu numai experien\a ei pedagogic`, nu numai
experien\a ei de conduc`toare a unui grup de copii, era ceva
legat de fiin\a ei, altfel vorbea cu maturii ]i altfel cu copiii. Ce
pot s` spun este c` am fost împreun` cu dânsa ]i cu to\i mem-
brii corului de copii în foarte multe tabere. Am fost la Timi]ul de
Sus de foarte multe ori, la Predeal, radioul organiza pentru corul
de copii tabere în vacan\e. Erau clipe minunate pe care le petre-
ceam împreun` ]i atunci ne cuno]team cu adev`rat ]i atunci am
cunoscut-o ]i pe ea cu adev`rat pentru c` avea grij` de copii
chiar spunea de foarte multe ori "Voi sunte\i copii mei".

Vasile MANTA, regizor artistic Teatrul Na\ional Radiofonic
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“Doamna Elena Vicic` a venit cam aproape un deceniu
dup` ce începuse istoria corului de copii ]i a fost mai întâi diri-
jor asistent al maestrului Vanica. Temperamental foarte
deosebit` de dânsul. Pentru mine a fost chiar destul de sur-
prinz`tor faptul c` de]i era foarte incisiv` atunci când lucra cu
copiii, extrem de activ` ]i de energic`, totu]i ea a g`sit acele
solu\ii de comportament în care maestrul Vanica s` nu simt` c`
cineva în spatele lui l-ar dep`]ii ca atitudine. De-abia în momen-
tul în care maestrul Vanica s-a retras, doamna Elena Vicic` a
ar`tat întreaga m`sur` a posibilit`\ilor sale, toat` bog`\ia de
afec\iune, de sentiment ]i de ata]ament pentru copii, - copiii o
iubeau foarte mult ]i în acela]i timp marea exigen\` în execu\ie.
Maestrul Vanica era ca un adev`rat tat`, dânsa a fost o
adev`rat` mam`, nu se poate f`r` dragoste s` faci ceva bun în
muzic` pentru c` afec\iunea convinge copilul acolo unde coer-
ci\ia ar da gre]. Copilul nu poate fi pedepsit, copilul poate fi
dojenit pentru c` nu a f`cut un lucru bun. Trebuie ]i asta nu
este valabil numai la copiii de muzic` dar mai ales la muzicieni. 

Pentru c` un copil care simte c` nu a realizat cea ce i se
cere, ori dore]te s` fac` acest lucru ori se îndep`rteaz`.
Amândoi au ob\inut ca, copiii s`-]i doreasc` s` fac` mai bine.
Acest mai bine a însemnat repeti\iile ]i concertele. Subliniez
repeti\iile pentru c` cei care au venit doar la concerte au v`zut
un produs finit, dar ei nu ]tiu to\i câte ore sunt de trud`, pen-
tru c` solfegiul, înv`\area cuvintelor, corectarea intona\iilor
aceste toate ac\iuni nu sunt deloc u]or de realizat cu copiii.
Copiii î]i pierd aten\ia, se fo]c`ie, se ghiontesc, dar la repeti\iile
corului de copii nu se întâmplau astfel de lucruri.”

Prof. univ. dr. Grigore CONSTANTINESCU,
pre]edinte Uniunea Criticilor Muzicali din Rom@nia

Not`: Citatele au fost preluate din emisiunea “Portret de artist”
ELENA VICIC~ realizat` cu ocazia s`rb`toririi a 60 de ani ai Corului de copii radio.
Emisiunea a fost difuzat` pe 10 aprilie 2005 la Radio Rom@nia Actualit`\i - realizator:
Pu]a Roth, c`reia ]i cu acest prilej [i mul\umim din partea fo]tilor ]i actualilor cori]ti pen-
tru aportul deosebit [n realizarea momentului aniversar al forma\iei.
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A.N.C.R. mul\ume]te

Poligrafiei Codex din Bucure]ti

pentru amabilitatea ]i bun`voin\a

de a ne aprijini [n tip`rirea acestui
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