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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA
ANUNȚ

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

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

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

Federaţia Corală Europeană EUROPA CANTAT a iniţiat 
un proiect VOICE dedicat vieţii corale europene și care își pro-
pune realizarea unei statistici cât mai exacte a formaţiilor corale 
și a numărului de membri implicaţi. În acest sens, vă rugăm acce-
saţi linkul www.singingeurope.org, completaţi online formularul în 
limba română cu datele formaţiei dvs. și trimiteţi-l personal la adresa 
contact@singingeurope.org.

Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu

Președinte

Dare de seama privind activitatea ANCR 

în ultimii patru ani – Bucuresti, 2014

Dragi membri ANCR, încep prin a vă ura bun venit la 
lucrarile Adunarii Generale de Dare de Seama și Alegeri 
ANCR 2014, desfășurată din nou la București, după ce de mai 
mult timp, toate întâlnirile anuale ale Asociaţiei au avut loc 
în alte orașe, asfel: Pitesti-2009, Alba Iulia-2010, Deva-2011, 
Baia Mare  (Generală). Daţi-mni voie ca, înainte de a da citire 
materialului propriu-zis, să îmi exprim încă odata toate mulţu-
mirile noastre faţă de toţi cei implicaţi în organizarea întâlniri-
lor noastre din anii precedenţi.

ANCR și-a propus (și a realizat acest lucru), să grupeze 
principalele forţe interpretative și creatoare ale artei corale 
românești. Afi liată din 1991 la organismul European de pro-
fi l “EUROPA CANTAT”, ANCR a parcurs un traseu presărat 
cu unele realizări, dar, datorită lipsei acute de fonduri, nu și-a 
putut atinge un obiectiv major, și anume acela de a organiza 
un festival coral international la București. Câteva manifestări 
importante au avut la baza eforturile directe ale fostului pre-
ședinte ANCR (regretatul prof. univ. Petre Crăciun), ale vice-
președintei Irina Odăgescu Ţuţuianu (Concursul Naţional de 
Creaţie Corală – 4 ediţii, Concursul tinerilor dirijori de la Cra-
iova – 5 ediţii etc.), sau a altor membri.

Începand din luna martie 1998, Comitetul Director ANCR 
a avut, în linii mari, următoarea componenţă: Voicu Enăchescu 
– președinte, regretatul Petre Crăciun - președinte de onoare, 
Dan Buciu – prim vicepreședinte, Florin Soare – vicepreșe-
dinte, Dumitru Sandulachi – vicepreședinte, regretatul Remus 
Tașcău – vicepreședinte, Ioan Golcea – secretarul Consiliului, 
Alina Pârvulescu – secretar general.
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În toată această perioadă, prin buletinele informative 
ANCR, am mediatizat în cadrul Asociaţiei noastre principalele 
evenimente din domeniul coral, și, începând de anul trecut, am 
creat si site-ul ANCR: www.ancorom.ro.

Revenind însă la precedenta Adunare Generală ANCR 
de Dare de Seama și Alegeri ANCR, desfășurată la Alba Iulia 
la 22 mai 2010, vă reamintesc Comitetul Director ales: Preșe-
dinte: Voicu Enachescu – dirijor-fondator al Corului Preludiu; 
Vicepreședinţi: prof. Gheorghe Gomoiu – Pitești, prof.Iosif Fiţ 
– Alba Iulia, prof. Jean Lupu – București, prof.Dumitru Săn-
dulachi – Focsani, prof. Florin Soare – Sibiu, Conf.Univ. Dr. 
Grigore Cudalbu – București, IPS Teodosie – Constanţa, Gelu 
Nedelcu – Câmpulung Moldovenesc și regretatul Remus Taș-
cău – Lugoj; Președinte de onoare – regretatul prof. univ.Petre 
Crăciun; Secretar al Comitetului Director prof. Valeria Ionescu; 
Secretar general ANCR – prof. Alina Pârvulescu; Membri fon-
datori ANCR: Prof. Univ. Dr. Dan Buciu, Prof. Univ. Dr. Irina 
Odăgescu Ţuţuianu.

Referitor la activitatea ANCR desfășurată de la ultima 
Adunare Generala de Dare de Seamă și Alegeri ANCR, din 22 
mai 2010 de la Alba Iulia și până în prezent, asociaţia noastră 
s-a implicat atât în viaţa corală internă, cât și în cea internati-
onală, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Principalele 
evenimente interne care au avut loc în această perioadă au fost:

1)  Festivalul Coral Internaţional “D.G. KIRIAC”, a XXI-a 
ediţie (2013), organizat de prof. Gheorghe Gomoiu, 
vicepresedinte ANCR;

2)  Festivalul Coral Internaţional “I.D. CHIRESCU”, a 
XXXII-a ediţie, desfășurat la Cernavodă, organizat de 
Primărie și de Casa de Cultură, un rol important reve-
nind domnilor Dan Petre și Dincu Anghel, membri 
ANCR;

3)  Festivalul Coral Internaţional “PASTORALA”, ediţia a 

IX-a, Focșani, organizat de prof. Dumitru Săndulachi, 
vicepresedinte ANCR;

4)  Festivalul Coral Internaţional “LIVIU BORLAN”, edi-
ţia a III-a, desfășurat la Baia Mare, organizat de domnul 
Alexandru Nicolici, membru ANCR;

5)  Festivalul-Concurs Coral Internaţional pentru Copii și 
Tineret “GAVRIIL MUSICESCU”, organizat la Iași, 
de familia Doroșinca, membri ANCR;

6)  Festivalul Coral “GH. CUCU ”-Slatina, ediţia a VI-a, 
organizat de prof. Alexandru-Chirilă Stanciu, membru 
ANCR;

7)  Festivalul Corurilor de Copii și Tineret “TIMOTEI 
POPOVICI”, ediţia a XXXII-a, desfășurat la Caranse-
beș, în organizarea Primăriei și cu implicarea domnului 
Dumitru Jompan, membru ANCR;

8)  Festivalul Coral Interjudeţean “IUBITE-VOI 
DOAMNE”, organizat la Râmnicu Vâlcea de domnul  
Marian Stroe, membru ANCR;

9)  Festivalul-Concurs de Muzică Sacră Corală “CU NOI 
ESTE DUMNEZEU”, cu implicarea prof. Petru 
Androne Eli, membru ANCR;

10)  Festivalul Coral “VALENTIN BĂINŢAN”, ediţia 
a IV-a, organizat la Finteuș și pentru a marca 95 de 
ani ai Corului Bărbătesc din Finteuș, formaţie membră 
ANCR;

11)  Stagiunea Corală “PAUL CONSTANTINESCU”, 
ediţia a V-a, desfășurată la București, organizată de 
ANCR, Universitatea Naţională de Muzică și Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Mai multe date referitoare la manifestările menţionate, și 
nu numai, au fost prezentate în toate buletinele noastre infor-
mative (postate și  pe  internet) și le puteţi găsi și în ultimul 
Buletin ANCR, nr 21-22, apărut în iunie 2014.
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Doresc să menţionez că, la rubrica “Din activitatea unor 
formaţii”, am prezentat materialele transmise de către formaţi-
ile membre ANCR atât prin poștă, cat si pe e-mail.

La rubrica “Vă prezentăm”, puteţi cunoaște noile formaţii 
devenite membre ANCR: Corala AMICII- Târnăveni, Gru-
pul Coral CANTABILE- Panciu, Corul de Copii MUSICA 
VIVA- Iași, Corul NICOLAE BOGDAN- Sighișoara, Corul 
REGAL- București, Corala SFANTUL ANTIM IVIREA-
NUL a Protopopiatului Olteniţa.

La rubrica “Aniversări” prezentăm totdeauna atât pe mem-
bri individuali ANCR, cat și formaţiile corale afl ate la moment 
aniversare. Doresc să urăm împreuna La multi și sănătoși și 
fericiţi ani domnilor Stelian Olariu, Dan Buciu, Mircea Neagu, 
Corului Bărbătesc din Finteuș și Corului Academic Gavriil 
Musicescu din Iași.

Nu aș dori să fi nalizez darea de seamă într-o notă tristă, 
dar nu pot să nu amintesc plecarea dintre noi a mai multor 
oameni dăruiţi muzicii corale: Anton Scornea, Eugenia Văcă-
rescu Necula, Dragoș Alexandrescu, Gheorghe Oprea, Romeo 
Vanica. Dumnezeu sa ii ierte!

În ceea ce privește legătura ANCR cu Federaţia Corală 
Europeană EUROPA CANTAT, vă informăm cu această oca-
zie că am achitat și anul acesta cotizaţia de 260 euro. Pe baza 
acesteia, EUROPA CANTAT tipărește revistele de specialitate 
din care sunt expediate către toate asociaţiile corale naţionale 
ce fac parte din federatie, inclusiv ANCR.

De curând, am fost solicitaţi să transmitem către EUROPA 
CANTAT partituri pentru coruri de copii și partituri corale 
romantice, pentru realizarea unor culegeri europene corale.

De asemenea, Federaţia Corală Europeană EUROPA 
CANTAT a iniţiat un proiect VOICE, dedicat vieţii corale 
europene și care își propune realizarea unei statistici cât mai 

exacte a formaţiilor corale și a numărului de membri implicate.
În acest sens, am postat și pe site ANCR linkul pe care tre-
buie să îl accesaţi pentru a putea răspunde întrebărilor adresate, 
am transmis această rugaminte și pe invitaţia adresată dvs. de a 
participa la aceasta Adunare Generală și am solicitat încă odata 
acest lucru în ultimul numar 21-22 al Buletinului Informativ 
ANCR, la pagina 8, tocmai pentru a fi  siguri că datele cerute 
vor fi  transmise în mod corespunzător.

În ceea ce priveste cotizaţia ANCR, vă reamintesc faptul că 
la precedenta Adunare Generala ANCR, desfășurată la Con-
stanta pe 15 iunie 2013, s-a stabilit, în urma supunerii la vot și 
a aprobării în unanimitate, modifi carea cotizaţiilor ANCR ast-
fel: 100 RON pentru persoane înscrise individual, 150 RON 
pentru coruri de copii și 250 RON pentru corurile de adulţi, 
fondurile fi ind necesare pentru plata cotizatiei EUROPA 
CANTAT, tipărirea Buletinelor Informative ANCR, site-ul 
ANCR și cheltuieli de corespondenţă.

Voicu Enachescu
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Adunare Generală de Dare de Seamă 

şi Alegeri A.N.C.R., 14 Iunie 2014

COMITETUL DIRECTOR
1. Voicu Enăchescu – Președinte
2. I.P.S. Teodosie
3. Alexandru Nicolici
4. Iosif Fiţ
5. Grigore Cudalbu
6. Gheorghe Gomoiu
7. Dumitru Săndulachi
8. Codruţ Scurtu
9. Florin Soare
10.  Alina Pârvulescu – Secretar general

COMISIA DE CENZORI

1. Georgeta Aldea
2. Gabriela Boţan
3. Tudor Ionescu

O manifestare muzicală de referinţă: 

Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale 

Corale din România (I)

În urmă cu ceva timp, în renumita sală de spectacole a 
pres tigiosului Centru Naţional de Artă „Tinerimea Română” 
din București, muzicieni și iubitori ai artei corale din judeţele 
ţării s-au întâlnit, animaţi de cele mai frumoase gânduri, pen-
tru a lua parte la o manifestare muzicală – eveniment în viaţa 
noastră spirituală: Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a 
Asociaţiei Naţionale Corale din România.

Înfi inţată numai cu câteva zile după Revoluţia din decem-
brie 1989, Asociaţia Naţională Corală – organizaţie neguverna-
mentală afi liată la Federaţia Corală „Europa Cantat”, constituie 
un nou și important „organism cultural-artistic – nepolitic și 
nepatrimonial, non-profi t și cu evident caracter profesional” – 
deschis tuturor muzicienilor și diverselor categorii socio-profe-
sionale, de iubitorii ai miraculoasei muzici corale din ţară și din 
străinătate, indiferent de vârstă, naţionalitate, religie etc.

De la început, instituţia și-a propus – prin statutul apro-
bat, să contribuie – pe un plan superior, la punerea în valoare 
a tradiţiilor mișcării corale existente din vechi timpuri pe teri-
toriul României; să stimuleze constant apariţia de noi formaţii 
corale, asociaţii, reuniuni, societăţi etc, cu – sau fără personali-
tate juridică – și să promoveze, prin diverse activităţi specifi ce, 
atât în ţară dar și pe plan internaţional, valorile certe ale creaţiei 
și artei interpretative din universul acestei miraculoase arte, cea 
mai intim legată de viaţa umană.

Documentele supuse dezbaterii – Raportul activităţii 
Comitetului Director al Asociaţiei din perioada celor patru ani 
care au trecut de la precedenta adunare generală și Proiectul 
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programului de activitate pentru anii 2014-2018, au fost pre-
zentate și comentate de către președintele asociaţiei, eminentul 
dirijor Voicu Enăchescu, directorul fondator al vestitei formaţii 
corale de cameră „Preludiu”.

Participanţii au reţinut, cu deosebit interes, realizarea unor 
manifestări și activităţi de rezonanţă organizate pe teritoriul 
ţării, prezentate și prin interesantele Buletine Informative, edi-
tate anual de către conducerea asociaţiei sau prin presa scrisă și 
audio.

Iată câteva exemple: Festivalul Coral Internaţional „D.D. 
Kiriac” din Pitești; Festivalul Coral Internaţional „Ioan D. 
Chirescu”, Cernavodă; Festivalul „Timotei Popovici”, Marga – 
Reșiţa; Festivalul „Liviu Borlan”, Baia Mare; Festivalul „Pasto-
rala”, Focșani; Festivalul „Ion Vidu” Lugoj; Festivalul „Augustin 
Bena”, Cluj; Festivalul Coral Naţional „Gheorghe Cucu”, Sla-
tina; Festivalul „Gavriil Musicescu”, Iași; Festivalul „Buna Ves-
tire”, București.

Un loc special în agenda anuală a conducerii asociaţiei a 
fost organizarea anuală în capitala ţării a unei remarcabile sta-
giuni corale care poartă numele cunoscutului muzician de geniu 
Paul Constantinescu – maestru emerit al artei, membru cores-
pondent al Academiei Române, „socotit – în unanimitate – cel 
mai reprezentativ creator al sunetelor românești, după genialul 
George Enescu.” (Viorel Cosma, 2009, Prefaţă la volumul „Paul 
Constantinescu” Corespondenţă și alte documente”, Editura 
Karta – Graphic, p. 5).

Printr-o riguroasă organizare, la recenta ediţie (2013/2014) 
a stagiunii corale „Paul Constantinescu”, au evoluat, cu brio, 16 
dintre cele mai reprezentative formaţii corale mixte și came-
rale din București, Târgoviște și Protopropiatele Slobozia și 
Olteniţa, formaţii distinse cu diverse premii pe plan naţional 
și internaţional. Iată, spre exemplu tabloul celor 16 formaţii 
corale din recenta stagiune: Corul „Preludiu”, (dirijor, Voicu 

Enăchescu); Corul „Symbol” (dirijor, Jean Lupu); Corala „Sfân-
tul M. Mina”  - Proptopopiatul Slobozia (dirijor, preot Cătă-
lin Stanciu); Corul „Euterpe” (dirijor, Georgeta Aldea); Corul 
„Patos” (dirijor, Petre Ștefănescu); Corul „Divina Armonie” 
(dirijor, Marius Firca); Corala „Sfântul Antim Ivireanu” – Pro-
topopiatul Olteniţa (dirijor, Ștefan Voicu), Corul „Regal” (diri-
jor, Răzvan Rădos); Corul „Sfântul Nifon” – Târgoviște (dirijor, 
Cazan Florinel); Corul „Appassionatto” (dirijor, Badea Flo-
rin); Corala „Nicolae Lungu” (dirijor, preot dr. Stelian Ionașcu); 
Corul „Vox Medicalis” (dirijor, Răzvan Rădos); Corul „Semina-
rului Teologic București” (dirijor, Ștefan Răzvan ș.a.)

Raportul a menţionat – pe bună dreptate – și inerentele 
greutăţi și lipsuri, cu care s-a confruntat conducerea asociaţiei, 
printre4 care amintim:

Cu toate intervenţiile la forurile centrale de specialitate și 
de conducere a destinelor educaţiei, culturii și artei românești, 
nu s-a reușit obţinerea resurselor fi nanciare necesare organiză-
rii unui festival coral internaţional în capitala României. Sunt 
însă unele semne pozitive. Sperăm că o asemenea manifestare 
corală internaţională să aibă loc în următorii ani și în Capitala 
României, manifestare – pe deplin îndreptăţită să fi e prezentată 
și pe afi șele bucureștene (așa cum se întâmplă și în multe ţări 
din spaţiul european).

Sunt numeroase localităţi din ţară în care forurile locale și 
judeţene ale educaţiei și culturii, precum și ale administraţiei 
publice, nu sprijină direct și permanent activitatea corală, atât 
din școli dar și din așezămintele culturale. O situaţie similară, 
din nefericire, continuă să domnească și la nivel central, atât 
la Ministerul Educaţiei Naţionale dar și la Ministerul Cultu-
rii – care deși au responsabilităţi legale în acest domeniu, nu se 
implică, în mod serios, pentru stimularea și menţinerea activi-
tăţii corale în școlile gimnaziale, licee, case și cămine culturale 
și cu atât mai mult în învăţământul universitar. Din lipsa fon-
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durilor, conducerea asociaţiei nu poate tipări și difuza în ţară, 
în tiraje corespunzătoare, pentru dirijorii formaţiilor corale, noi 
culegeri cu cele mai valoroase lucrări din patrimoniul muzicii 
corale românești clasice și cu deosebire, noile creaţii - laice și 
religioase - ale compozitorilor români contemporani. 

Apreciind pozitiv bilanţul activităţii asociaţiei pe cei patru 
ani precedenţi, vorbitorii au prezentat în alocuţiunile lor, diverse 
greutăţi și lipsuri dar și o seamă de propuneri menite a conso-
lida și ridica – pe o treaptă din ce în ce mai înaltă. activitatea 
generală a asociaţiei și o prezenţă cât mai activă în viaţa cultu-
rală și spirituală a ţării, dar și pe plan internaţional.

1. Prof. univ. dr. Dan Buciu – secretar al Uniunii Com-
pozitorilor și Muzicologilor din România – a insistat pentru 
o mai rodnică colaborare între Asociaţia Naţională Corală și 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Vor fi  
bine veniţi dirijorii formaţiilor corale din ţară la Secţia de spe-
cialitate a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, inclusiv cu 
lucrări proprii pentru repertoriul corurilor de copii din școlile 
de toate gradele, precum și pentru formaţiile de profi l din siste-
mul așezămintelor culturale și religioase.

Întrucât în anul viitor – 2015 se împlinesc 25 de ani de la 
prima ediţie a unei manifestări muzicale de rezonanţă pe plan 
naţional și internaţional  - Săptămâna Internaţională a Muzicii 
Noi, se recomandă participarea unui număr cât mai mare de 
formaţii corale, care în concerte publice să prezinte și cele mai 
noi opusuri ale compozitorilor români din actuala generaţie.

2. Prof. dr. Al. I. Bădulescu (Ploiești), a propus conducerii 
Asociaţiei Naţionale Corale să invite, în anii viitori, la lucrările 
adunării generale a asociaţiei și personalităţi cu funcţii de con-
ducere din Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerului Cultu-
rii, Societăţilor de Radiodifuziune și Televiziune, presei centrale 
etc., care au răspunderi deosebite și în acest domeniu al muzicii 
și culturii românești.

Regretă desfi inţarea redacţiilor de muzică corală din cadrul 
celor două societăţi – Radio și Televiziune. Din această cauză, 
emisiunile dedicate acestui important gen muzical, cu rol deo-
sebit în activitatea instructiv-educativă a publicului de toate 
vârstele și categoriile socio-profesionale, lipsesc aproape în 
totalitate de pe calea undelor. 

Este necesar să se intervină din nou la forurile centrale de 
decizie în domeniul culturii și artei și chiar la nivel guverna-
mental și parlamentar, pentru organizarea în Capitala ţării a 
unui reprezentativ Festival Coral Internaţional, manifestare pe 
deplin îndreptăţită, așa cum se în tâmplă și în alte ţări euro-
pene.

La nivelul judeţului Prahova, vom încerca să reluăm orga-
nizarea Festivalului Coral Interjudeţean „Florin Comișel” sus-
pendat din nefericire (după ce am fost eliberat de la conducerea 
Inspectoratului Judeţean de Cultură Prahova iunie 1997) și 
eventual, să iniţiem și un festival similar pentru corurile bărbă-
tești, care să poarte numele inegalabilului maestru în acest gen 
muzical, Dinu Stelian, compozitor și dirijor, artist al poporului, 
general maior, fi u al Prahovei. 

Pentru viitoarea ediţie a Săptămânii Internaţionale a Muzi-
cii Noi(mai, 2015), Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” va 
organiza o manifestare muzicală cu lucrări vocal-instrumentale 
semnate de compozitori români din ultimele decenii.

3. Cunoscuţii dirijori: Maria Gyunis (Timișoara), Mari-
cica Lupu (Brăila) și Marian Costin Stroe (Râmnicu Vâlcea), 
pe lângă unele greutăţi întâmpinate în organizarea și menţi-
nerea - în activitate a formaţiilor corale pe care le conduc de 
mulţi ani în școli, a solicitat sprijinul conducerii asociaţiei pen-
tru ca Ministerul Educaţiei Naţionale și Inspectoratele Școlare 
să manifeste, mai multă preocupare și răspundere, în sprijinirea 
permanentă a mișcării corale din școlile judeţelor. În caz con-
trar, multe din formaţiile existente afl ate în prag de desfi inţare 
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vor deveni inexistente. Este necesar să fi e mai bine coordonate 
concursurile corale, în primul rând cele ale elevilor. Sunt nece-
sare noi culegeri și partituri pentru uzul școlilor gimnaziale și 
liceale etc.

4. În acest registru de probleme s-au în scris și intervenţi-
ile dirijorilor: Florin Soare (Sibiu), dr. Daniela Droșincă (Iași), 
Răzvan Rădoș și Tudor Ionescu (București) și diaconul Codruţ 
Scurtu (Curtea de Argeș) ș.a.

5. Ing. geolog Alexandru Nicolici – președintele Coralei 
„Armonia” din  Baia Mare – s-a referit cu deosebire la necesita-
tea activităţii de management, decisivă în existenţa și progresul 
unei formaţii corale în viaţa comunităţilor umane. Se impune 
realizarea unor interesante schimburi de experienţă între diferi-
tele formaţii corale și întocmirea – de către fi ecare instituţie și 
dirijor – a unui portofoliu de date, cu întreaga evoluţie a acti-
vităţii din fi ecare an, documente care să ateste celor interesaţi, 
presei dar și factorilor de decizie, justeţea și benefi ciile de ordin 
instructiv-educative și cultural-artistice și chiar economice, pe 
care mișcarea corală îl are în viaţa cetăţii de azi și de mâine.

6. În ultima parte a lucrărilor, conducerea asociaţiei a ţinut 
să marcheze – într-un cadru solemn, aniversarea a 85 de ani de 
la nașterea excelentului dirijor Stelian Olaru – cel mai longe-
viv și mai autorizat maestru de cor, pe care prima scenă lirică 
a ţării, Opera Naţională București, l-a avut în istoria existenţei 
sale.

Răspunzând acestui emoţionant moment de sufl et, maes-
trul Stelian Olaru a ţinut să exprime – pe lângă mulţumirile de 
rigoare, necesitatea menţinerii și dezvoltării mișcării corale pe 
teritoriul României și rolul pe care din vechi timpuri această 
nobilă activitate și dirijorii români l-au avut în pregătirea 
marilor evenimente social-politice ale ţării în educarea moral-
cetăţenească, patriotică și artistică a tuturor categoriilor socio-
profesionale ale neamului românesc.

Ultima parte din programul adunării generale a Asociaţiei 
Naţionale Corale, a fost rezervată prezentării bilanţului econo-
mico-fi nanciar pe ultimii patru ani și alegerea noului Comitet 
Director al societăţii pentru anii 2014-2018.

În funcţia de președinte al asociaţiei, a fost reales, în una-
nimitate maestrul Voicu Enăchescu, personalitate binecunos-
cută în viaţa muzicală românească în ultimele patru decenii, iar 
secretar general, prof. Alina Pârvulescu. Printre cei opt vicepre-
ședinţi din diverse zone teritoriale ale ţării se afl ă și IPS Teo-
dosie, Arhiepiscopul Tomisului, care s-a dovedit unul dintre cei 
mai remarcabili ierarhi ai bisericii noastre în stimularea și pro-
movarea muzicii corale religioase și laice, atât în Dobrogea dar 
și în ţară și peste hotare.

Felicitând, din toată inima, noua conducere a asociaţiei, 
sperăm ca în anii ce vin, această instituţie să cunoască prin acti-
vitatea sa – noi dimensiuni atât în ţară dar și pe plan internaţi-
onal, contribuind direct la afi rmarea valorilor incontestabile ale 
muzicii și culturii române în context european și mondial.

Prof. dr. Al. I. Bădulescu
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Coordonatori zonali

Complexitatea și dimensiunea mișcării corale din România, 
au determinat adoptarea unor măsuri administrative la ultima 
adunare a ANCR din iunie 2014 de la București.

Dintre acestea, cu efect imediat, s-a aprobat înfi inţarea 
comitetului coordonatorilor zonali.

Scopul acestei decizii are ca obiect următoarele:
- efi cientizarea activitaţii organizatorice;
- fl uidizarea și îmbunătăţirea comunicării;
- actualizarea continuă a bazei de date;
- identifi carea și primirea de noi membri;
-  promovarea cât mai cuprinzătoare a activităţilor culturale 

specifi ce;
-  centralizarea activităţii membrilor pentru editarea Buleti-

nului ANCR.
În acest context rolul coordonatorilor zonali este:
- în efi cientizarea activitaţii organizatorice:
 -  evidenţa permanentă a situaţie membrilor și a candi-

daţilo;
 -  actualizarea lunară cu propunerile și solicitarile mem-

brilor
- în fl uidizarea și îmbunătăţirea comunicării:
 -  verifi carea și transmiterea la secretarul ANCR a date-

lor de contact și situaţia membrilor;
 -  transmiterea informaţiilor și verifi carea recepţionării 

acestora între membri și secretariatul ANCR
- în actualizarea continuă a bazei de date:
 -  confruntarea cu situaţia din teren a datelor de identifi -

care, statistice și de comunicare a membrilor, în raport 
cu evidenţa din baza de date a ANCR

- identifi carea și primirea de noi membri:
 -  difuzarea în teritoriu a obiectivelor și a statutului 

ANCR;
 -  identifi carea și consilierea potenţialilor noi membri ai 

ANCR;
 -  promovarea cât mai cuprinzătoare a activităţilor cultu-

rale specifi ce;
 -  centralizarea și transmiterea spre și de la ANCR a 

calendarului artistic semestrial al membrilor și a festi-
valurilor și/sau concursurilor corale.

-  Centralizarea activităţii membrilor pentru editarea Bule-
tinului ANCR

-  centralizarea electronică a rapoartului de activitate anuală 
al membrilor și transmiterea spre secretariatul ANCR, nu 
mai târziu de 25 februirie a anului următor.

-  transmiterea materialelor pentru publicare pe situl ofi cial 
al ANCR.

Activitatea coordonatorilor zonali este condusă de secre-
tariatul ANCR și este în concordanţă cu deciziile și politica 
generală a ANCR. 

Comitetul coordonatorilor zonali nu înlocuiește comunicarea 
între membri și ANCR ci o completează, asigurând continuu și 
în totalitate funcţiunile menţionate anterior.

Pentru actualul mandat, executivul ales al ANCR are urmă-
toarea componenţă:

COMITETUL DIRECTOR
Voicu Enăchescu – Președinte  0722295006
I.P.S. Teodosie      0722685751
Alexandru Nicolici    0722652821
Iosif Fiţ       0762288888
Grigore Cudalbu     0726137847
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Gheorghe Gomoiu    0745137999
Dumitru Săndulachi   0722365294
Codruţ Scurtu      0740850124
Florin Soare      0721481191
Alina Pârvulescu – Secretar general 0722602370, 

         0741569400
COMISIA DE CENZORI

Georgeta Aldea
Gabriela Boţan
Tudor Ionescu

Coordinatorii zonali nominalizaţi sunt:
Numele Prenumele Telefon Judeţe coordonate
Cudalbu Grigore 0726137847 Bucureşti, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ilfov, Prahova, 
Teleorman

Doroşincă Daniela 0730166991 Bacău, Botoşani, Iaşi, 
Neamţ, Suceava, Vaslui

Fiţ Iosif 0762288888 Alba, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj, Mureş

Giuriş Marica 0722473289 Arad, Caransebeş, Ti-
miş, Ungaria

Toma Cristina 0744313969 Argeş, Dolj, Gorj, Me-
hedinţi, Olt, Vâlcea

Grăjdeanu Constantin 0720071032 Călăraşi, Constanţa, Ia-
lomiţa, Tulcea

Nicolici Alexandru 0722652821 Bihor, Maramureş, Satu 
Mare, Sălaj

Săndulache Dumitru 0722365294 Brăila, Buzău, Galaţi, 
Vrancea

Soare Florin 0721481191 Braşov, Covasna, Har-
ghita, Sibiu



Manifestări corale interne
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A XXII-a ediţie internaţională 

a Festivalului de Muzică Corală 

„Dumitru Georgescu Kiriac”

Fondat în anul 1969 de Casa Creaţiei Argeș (director, 
prof. Costin Alexandrescu și metodist muzical, prof. Gheorghe 
Gomoiu), Festivalul de Muzică Corală „D.G. Kiriac” are o isto-
rie bogată, cu 32 de ediţii: 10 ediţii organizate pe plan naţional 
(1970-1988) și 22 de ediţii cu profi l internţional (1992-2014).

Aria desfășurării festivalului la ediţia din acest an, 2014, a 
fost extinsă în mai multe localităţi argeșene, pe parcursul celor 
patru zile (26, 27, 28 și 29 iunie). Prin acest mod de organi-
zare publicul participant la concerte a fost mult mai numeros 
decât cel al ediţiilor anterioare. De bucuriile muzicii corale au 
avut parte locuitorii din toate cele șase centre de festival: orașul 
Topoloveni, municipiul Pitești, Muzeul Viticulturii și Pomicul-
turii Golești, orașul Mioveni, Catedrala „Sf. Petru” din Mioveni 
și Mănăstrirea Curtea de Argeș. Este sufi cient să demonstrăm 
acest lucru numai dacă am lua în consideraţie pe cei, aproxima-
tiv, 700 de credincioși prezenţi la slujba religioasă de la noua și 
monumentala catedrală „Sf. Petru” din Mioveni care au audiat 
(cu mari emoţii, „pe viu” și foarte apropiaţi de coriști) concertul 
de muzică religioasă susţinut de celebrul cor naţional „Prelu-
diu”, dirijat de un mare maestru-muzician al României, Voicu 
Enăchescu.

La ediţia din acest an au participat 12 formaţii corale din-
tre care 4 au fost din alte ţări: Rusia, Eleveţia, Grecia și Mexic.

Festivalul Coral „D.G. Kiriac” a devenit un eveniment 
muzical internaţional major, de notorietate, atât prin partici-
parea din ce în ce mai numeroasă a corurilor din diferite ţări 



28 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 29Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

și continente cât și pentru valoarea artistică-interpretativă a 
muzicii corale, în general.

Este de recunoscut faptul că meritul principal la organiza-
rea internaţională a acestui festival îl are Societatea Culturală 
„Ars Nova” și profesorul Gheorghe Gomoiu, dirjorul corului 
„Ars Nova”.

Iniţiativa de organizare internaţională a acestui festival a 
fost de la început sprijinită de Consiliul Judeţean Argeș și de 
Asociaţia Naţională Corală din România cu președintele aces-
tetia, Voicu Enăchescu.

Printre ediţiile cele mai reușite ale festivalului se înscrie 
și aceasta, a XXII-a, când la organizarea și desfășurarea ei, au 
colaborat opt instituţii importante ale judeţului Argeș: Consi-
liul Judeţean Argeș, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, 
Primăria orașului Mioveni, Primăria municipiului Pitești, Pri-
măria orașului Topoloveni, Arhiepiscopia Argeșului și Mus-
celului, Asociaţia Naţională Corală din România și Societatea 
Culturală „Ars Nova”.

În salutul său rostit la deschiderea acestei ediţii, noul pre-
ședinte al C.J. Argeș și președinte de onoare al festivalului, ed. 
2014, ing. dr. Florin Tecău a asigurat continuitatea în judeţul 
Argeș a acestui mare eveniment muzical-cultural de prestigiu 
internaţional.

Întreaga desfășurare a recentei ediţii internaţionale a fost 
onorată de prezenţa unei mari personalităţi a muzicii corale 
românești, compozitorul și dirijorul Constantin Arvinte. De 
asemenea, alături de dirijori și artiștii-coriști interpreţi ne-am 
afl at și noi, „veterani” ai vieţii muzicale-corale interpretative 
argeșene și naţionale, împreună cu cel care a fost mulţi ani 
director al Centrului Creaţiei Argeș, fondator al acestui festival, 
prof. Costin Alexandrescu.

Făcând o analiză de cronică muzicală a concertelor susţi-
nute la a XXII-a ediţie internaţională, trebuie să apreciem că 
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începând chiar cu primele concerte care au avut loc la Topo-
loveni, interpretarea muzicii corale a fost, în general, la o cotă 
destul de ridicată. Am putea spune că sala de spectacole a Casei 
de Cultură „Preot Ion Ionescu” niciodată nu a răsunat parcă 
mai magnifi c cu armonii și polifonii corale ca de această dată...

Ascultând Corul „Credo” al Fundaţiei „Sf. Gheorghe” din 
Pitești, declar în calitate de muzician și dirijor profesionist, că 
acest cor bărbătesc a atins aproape perfecţiunea! Timbrurile 
vocale catifelate și muzicalitatea acestor tineri preoţi coriști, 
echilibrul armonic, redarea corectă a unor planuri sonore prin-
cipale ale discursului muzical-coral-polifonic, nuanţările și fra-
zările bine justifi cate în interpretarea unui valoros și pretenţios 
repertoriu („Florilegiu Liturgic” de Gheorghe Danga, „Doamne, 
pe noi miluiește-ne!” din creaţia rusă; „Zuvelcata” de Gheorghe 
Danga, „Voinţa neamului” de Ion Cristu Danielescu, etc.), sunt 
tot atâtea argumente pentru a considera acest cor ca fi ind la 
ora actuală cea mai bună formaţie bărbătească din Argeș. Nici 
nu se putea să fi e altfel, fi indcă la pupitrul dirijoral al acestui 
excepţional cor a fost un extraordinar de talentat dirijor-muzi-
cian, preotul Gheorghe Neacșu.

Corala „Armonia” din Plopeni, judeţul Prahova dirijată de 
Cornel Mutu a avut un repertoriu echilibrat cu trei lucări din 
creaţia universală („Canticorum Jubilo” de G. Friederick Haen-
del; „Trois petite note de musique” – George Delerué; „Les 
comediens” de Charles Aznavour) și alte trei lucrări de inspi-
raţie folclorică și religioasă românească aparţinând compozito-
rilor Aurel Grigoraș, Ion Alexandrescu („La joc”) și Augustin 
Medan.

Deși a evoluat într-o formă cu un număr restrâns de 
interpreţi, Corul „I.D. Chirescu” din Cernavodă, aducând mai 
degrabă aspectul unui grup coral mixt, a interpretat cu multă 
sensibilitate un foarte interesant repertoriu din care n-au lipsit 
nici prelucrările mult îndrăgitelor cântece românești mai vechi 

(„Cui nu-i place dragostea...”); „Doruleţ, doruleţule!” de Ioan 
D. Chirescu.

Muzicalitatea acestei formaţii corale, pe care am sesizat-o 
și la interpretarea unor piese din creaţia universală („Ave Maria” 
– Pierre Dietsch și „Cântecul robului negru” de W. Dawson), 
se datorează harului dirijoral excepţional al preotului cu o mare 
sensibilitate artistică, Anghel Dincu. El are o tehnică dirijorală 
și o gestică expresivă egală cu cea a unui dirijor profesionist de 
excepţie. Ne-au impresionat frazările cu reliefarea ideilor muzi-
cale neîntrerupte și nuanţările redate cu multă subtilitate!...

O surpriză muzicală extraordinară ne-a adus-o pe scena 
de la Topoloveni Corul „Buona Notes” din Sankt Petersboug 
(Rusia). Piesele corale din programul acestei formaţii au fost 
dirijate de tânăra Daria Goloushkina, cu excepţia unei lucrări 
pe care a dirijat-o Alexandra Bazlova, membră a formaţiei în 
partida de alto.

Cu un număr redus de cântăreţi, dar cu pregătire muzicală 
și calităţi vocale deosebite, acest cor a realizat chiar și în nuanţe 
de fortissimo interpretări foarte reușite. Având o siguranţă sce-
nică, întâlnită mai mult la dirijori vârstnici, cu experienţă, Daria 
a fost un deliciu dirijoral, fermă și impunătoare, dar și gingașă 
pentru redarea unor pasaje de mare fi neţe.

Am ascultat o muzică rusească cu acea melodică specifi că, 
admirată mult în lume („Kan u dedușki Petra”, „Cântec fol-
cloric  Bela Rusia” etc.). Însă, același cor din Rusia a cântat și 
lucrări deosebite din creaţia universală într-o originală interpre-
tare („Negro Spiritual” – Wade in the water, „Siyahamba”...).

Aceeași formaţie a concertat și la Mioveni (28 iunie), unde 
a prezentat și un alt repertoriu și ne-a delectat îndeosebi cu 
„Cântecul tradiţional rus” de Veniki...

Am remarcat modul discret de a transmite corului „tonul” 
(tonalitatea) la începutul fi ecărei piese, folosindu-se mai mult 
vocea prin arpegierea gamei tonalităţii respective, decât să se 
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dea la pian acordul sau un pasaj tematic iniţial.
Programul de la Topoloveni s-a încheiat cu concertul sus-

ţinut de Corul „Preot Ion Ionescu”, avându-l ca dirijor pe pre-
otul conf. univ. dr. Ion Isăroiu. Dând o interpretare izbutită și 
la cântarea unui madrigal din creaţia compozitorului preclasic, 
Orlando di Lasso, corul din Topoloveni s-a impus și mai mult 
ca una dintre cele mai bune formaţii corale mixte actuale de 
case de cultură din judeţul Argeș.

Așadar, Topoloveniul a devenit și cu prilejul acestui festival 
un centru muzical important al Argeșului, fapt care se dato-
rează și activităţii primarului Gheorghiţă Botârcă, destoinic 
edil, dar și un om iubitor de cultură.

Concertele din a doua zi de festival au avut loc la Teatrul 
„Alexandru Davila” din Pitești. Publicul, numeros, ca de obicei, 
a avut deosebitul prilej să asiste la evoluţia unei formaţii corale 
originale din Lugano, Elveţia, „Tersicore”.

Alcătuit numai din 13 cântăreţi (3 soprane, 3 alto, 3 tenori 
și 4 bași), acest „minicor” a avut un repertoriu pe care de obicei 

numai profesioniștii îl pot aborda, cu lucrări din creaţia unor 
mari compozitori, ca, F. Durante („Magnifi cat”), F. Mendels-
sohn („Oratorium Paulus”), C. Gounod („Repentir”) s.a.

Originalitatea în interpretare a constat și în faptul că diri-
jorul, Guido Mollica, un pianist de înaltă clasă, a condus for-
maţia susţinând în același timp și acompaniamentul pianistic.

Cu o sonoritate de... orgă, „Tersicore” ne-a dăruit o muzică 
înălţătoare! Una dintre compoziţii ne-a fost prezentată și „a 
cappella” în interpretarea septetului bărbătesc desprins din for-
maţia mixtă, dirijat, de această dată ca atare, de același Guido 
Mollica...

Pe un fond muzical instrumental cu fl aut și percuţie și-a 
început concertul de muzică corală universală și românească 
un excepţional ansamblu coral al studenţilor din anul II de la 
Facultatea de Pedagogie Muzicală, Muzică Religioasă și Dirijat 
Academic a Universităţii Naţionale de Muzică din București, 
dirijat de eminentul muzician-pedagog, conf. univ. dr. Ioan 
Golcea.

Componenţa corului (cu circa 40 de studenţi) era echili-
brată după importanţa rolului sonor al fi ecărei partide vocale și 
a corespuns cu totul unei sonorităţi ample, plină de grandoare, 
la interpretarea acelor creaţii cu o factură polifonică, contra-
punctică de mare complexitate („Cantata 207, Cor nr. 1” de 
Johann Sebastian Bach; Oratoriul „Anotimpurile”, Cor nr. 17 
de Joseph Haydn).

Am audiat într-o sonoritate ademenitoare „Serenada” lui 
Johannes Brahms și am fost cuprinși de evlavie în timpul cân-
tărilor acestui minunat cor studenţesc a lucrărilor de muzică 
religioasă din creaţia marelui compozitor Paul Constantinescu 
și ale altor compozitori: Alexandru Davâdov – C. Drăgușin, I. 
Zmeu. O compoziţie inedită a fost cea a Olguţei Lupu (fi ica 
reputatului dirijor, Jean Lupu).

Nu au lipsit din repetoriul cuprinzător nici creaţiile corale 
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laice cu o structură polifonică specifi că, inspirate din inegalabi-
lul folclor transilvănean românesc, ca „Bun gându s-o gânditu” 
de Tudor Jarda.

La ultimile piese din program studenţii coriști afl aţi într-o 
vervă de nedescris, pe care le-a insufl at-o maestrul lor dirijor, 
Ioan Golcea, ne-a uimit cu demonstraţiile sonore moderniste 
exprimate prin glissando-uri, poliritmie, recitative sau declama-
ţii...

În continuare, preotul-muzician, Gheorghe Neacșu, a diri-
jat cu mult succes și în concertul susţinut de a doua sa formaţie 
participantă la această ediţie – „Corala Bărbătească a Arhiepi-
scopiei Argeșului și Muscelului”. Am benefi ciat iară de audierea 
unui program cu lucrări de mare valoare din creaţia religioasă a 
unor compozitori reprezentativi ai genului, ca: Dimitrie Bort-
neanschi, Nicolae Lungu, Nicu Molodoveanu.

Corala ne-a entuziasmat și prin interpretarea unor cântece 
patriotice, unul dintre acestea fi ind chiar o prelucrare corală 
semnată de dirijor, ca autor, („Când a fost să moară Ștefan...”).

A doua seară de festival a fost încheiată de Corul de 
Cameră „Ars Nova” din Pitești. Afl at într-o formă perfecţio-
nată, cu o pregătire specială pentru festival, a susţinut un con-
cert cu un program bogat și diversifi cat, aproape în întregime 
de muzică corală românească. În acest mod și-a îndeplinit și 
mai bine rolul de gazdă pentru formaţiile venite la cea de a 
XXII-a ediţie internaţională. Iar prin înaltul nivel artistic la 
care a concertat, „Ars Nova” a adăugat un plus de valoare la 
prestigiul internaţional actual și de perspectivă, al Festivalului 
„D.G. Kiriac”.

Dirijorul principal, fondator al acestui cor, a conceput des-
chiderea concertului cu un cântec de largă popularitate, îndrăgit 
de toţi românii, din creaţia compozitorului Dumitru Georgescu 
Kiriac, „Foaie verde lămâiţă”. Într-un acompaniament foarte 
sugestiv al generosului Titi Radu, excelent pianist și profesor 

al Liceului de Artă „Dinu Lipatti” din Pitești, cântecul a fost 
redat publicului fără a fi  dirijat... (Re)Ascultându-l cu o plăcere 
și mai mare, l-am recepţionat ca pe o „emblemă sonoră” sau ca 
pe un generic muzical al festivalului.

Am ascultat sub aceeași baghetă dirijorală a profesorului 
Gheorghe Gomoiu, frumoasele piese „O, sole mio” de Eduardo 
di Capua, prelucrare corală de Mircea Neagu, „Măria neichii, 
Mărie” de Nicolae Lungu, cu solistul de mare sensibilitate artis-
tică, tenorul pr. dr. Codruţ Scurtu; „D’ale Măriei” (...Tănase), 
aranjament coral cu pian de Constantin Arvinte, și „Ciocârlia” 
de Gheorghe Bazavan, într-un excepţional aranjament coral tot 
al lui C. Arvinte, pe înălţătoarea și sublima temă românească-
lăutărească pe care a introdus-o și marele nostru George Enescu 
în Rapsodia I. De asemenea, prof. Gh. Gomoiu a dirijat corul 
de cameră și la interpretarea propriei sale compoziţii, romanţa 
„De câte ori...”, într-un superb aranjament muzical al aceluiași 
eminent compozitor, prezent la concert, Constantin Arvinte. 
Caracterul cantabil al romanţei a fost adâncit și de părţile solis-
tice ale sopranei Monica și ale tenorului Codruţ Scurtu.

Apariţia în acest concert și în calitate de dirijori a soţilor 
Monica și Codruţ Scurtu a fost o foarte plăcută surpriză, bucu-
rându-se de o deosebită apreciere din partea întregului public. 
Piesele corale, pe care le-au dirijat, li s-au potrivit de minune: 
zglobia și talentata soprană profesionistă, Monica, la „Dans 
ţărănesc” de Constantin Dimitrescu, în aranjament coral cu 
acompaniament de... Constantin Arvinte; și energicul și năval-
nicul tenor, Codruţ, la „Hora staccato” de Grigoraș Dinicu, în 
alt aranjament muzical antrenant, compus de marele preferat al 
acestei ediţii, C. Arvinte.

Sâmbătă dimineaţa (28 iunie) a avut loc întâlnirea coruri-
lor din străinătate – participante la ediţia a XXII-a – cu per-
sonalităţi ale muzicii corale din România și cu organizatorii 
festivalului. Și pentru că gazda acestei întâlniri a fost Muzeul 
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Viticulturii și Pomiculturii Golești, invitaţii au fost întâmpinaţi 
și salutaţi de directorul muzeului, dr. Filofteia Pally, cea care a 
fost și peședinte de festival la această ediţie.

Seara, spectacolul cu a treia serie de concerte s-a desfășurat 
la Casa de Cultură a Sindicatelor din Mioveni, înscriindu-se 
printre manifestările dedicate „zilelor” acestui frumos și înno-
itor oraș. După ce a concertat și aici Corul „Ars Nova”, publi-
cul a avut prilejul să asiste la un veritabil spectacol de sunet și 
culoare...

Corul mixt „Milti Horodia Dimu Megara” din Grecia, cel 
mai bun cor din această ţară, dintre cele care au participat până 
acum la Festivalul „D.G. Kiriac”, a fost dirijat de Ilia Marilia, 
fi ica fondatorului acestui cor, Alexandro Ilia.

Am fost încântaţi în mod deosebit la audierea unor cântece 
pe care acest cor le-a cântat cu acompaniamentul unuia dintre 
cele mai tradiţionale și specifi ce instrumente grecești cu corzi 
(interpret, Leonidas Kritikos). Multe lucrări erau inspirate din 
melosul popular grecesc, aparţinând compozitorilor reprezenta-
tivi din această ţară și cu renume internaţional (Michis Teo-
dorachis – „Potpuriu”; Manas Hadzidaki – „Potpuriu...”). Am 
ascultat, de asemenea, și o prelucrare a dirijoarei, Marilia Ilia 
(„Floare de noapte, fl oare de noapte” de Iorgos Hadzinasios).

După cântările fi nale cu imnul grecesc, o personalitate din 
delegaţia grecească, însoţitoare a corului, a înmânat Înalt Prea-
sfi nţitului Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, Calinic, pre-
zent în sală, un cadou cu semnifi caţie religioasă.

O impresionantă apariţie scenică ne-a produs-o forma-
ţia corală din Mexic, într-o diversitate de costume tradiţionale. 
Fiecare cântăreţ din această formaţie avea o altă costumaţie, 
splendidă și viu colorată, reprezentând laolaltă toate statele 
Mexicului... Formaţia mixtă, absolut originală, alcătuită din 6 
femei (3 s. și 3 a.) și 6 bărbaţi (3t., 3b.), a interpretat cântecele 
într-un mod sincronic, în mișcări de dans mexican, cu armonii 

specifi ce și acompaniament de chitară și instrumente populare 
de percuţie. Interpretarea cântăreţilor părea liberă, deși aveau 
dirijor... (distinsul muzician, prof. univ. José Antonio Râncon).

Concertul a început cu „Guadalahara – Son Jaliciense” de 
Pepe Guizar. Mexicanii au cântat și a cappella, iar cu madri-
galul, al cărui autor este dirijorul, ne-au transmis și sonori-
tăţi inedite, moderniste (în stil murmurat, șoptit, cu zumzete 
și acompaniament de instrumente locale de percuţie și zurgă-
lăi...): „Sense Maya”.

Aplauzele publicului nu au încetat pentru că „Orfeon Uni-
vesitario” din Puebla (Mexic) ne-a emoţionat cu acel fermecă-
tor cântec „Cielito Lindo”!

Formaţia corală mexicană și-a încheiat programul într-o 
manifestare patriotică, cu fl uturarea drapelului...

Tot pe scena de la Mioveni au mai concertat (și pentru 
publicul de aici...) corurile: „Tersicore” din Eleveţia și „Buona 
Notes” din Sankt Petersbourg, Rusia.

Prestigiul internaţional al Festivalului Coral „D.G. Kiriac” 
se amplifi că la fi ecare ediţie prin permanenta participare cu 
susţinerea de concerte extraordinare a „marelui” cor profesionist 
de cameră al românilor „PRELUDIU” (cum l-a denumit prof. 
Gomoiu la această a XXII-a ediţie internaţională).

La audierea concertului susţinut la Mioveni de acest desă-
vârșit, incomparabil cor de cameră „Preludiu”, dirijat de celebrul 
artist-muzician de faimă mondială, Voicu Enăchescu, s-au afl at 
alături de spectatorii locali și coriștii formaţiilor participante la 
programul acestui centru de festival.

Întregul public a fost pur și simplu exaltat, audiind un 
superb repertoriu într-o aleasă interpretare în care s-au refl ectat 
muzicalitatea, rafi namentul și deosebitul simţ artistic al dirijo-
rului Voicu Enăchescu („Quand mon Mary vien de dehors”, de 
Orlando di Lasso; „O, Doamne, către Tine”, de Nicolae Oan-
cea; „Trecui dealul la Băiuţ”, de Constantin Arvinte; „Suită 
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veche din Bihor” de Francisc Hubic etc.)
...Un moment neașteptat, dar destul de atractiv și plăcut a 

fost reluarea părţii solistice, cântată de tenorul de pe scenă, de 
către soprana Monica Scurtu, afl ată în sală, la continuarea, într-
o splendidă dialogare cu corul, a minunatului cântec, de largă 
circulaţie universală, „Clopoţelul”, al compozitorului rus Sveș-
nicov!...

Duminică, 29 iunie, în ultima zi de festival, au concertat la 
Mănăstirea Curtea de Argeș cele patru coruri din străinătate și 
Corul Seminarului Teologic Ortodox „Neagoe Basarab”, dirijat 
de Codruţ Scurtu.

O categorie însemnată a publicului la această a XXII-a edi-
ţie internaţională, a fost cea formată din înșiși coriștii tuturor 
formaţiilor participante. Astfel, după evoluţia lor scenică au 
venit în sala de concert și i-au audiat pe ce cei care au urmat 
să-și susţină programul. În acest mod ei au fost și benefi ciarii 
unui preţios schimb de experienţă, de perfecţionare artistică a 
cântării corale.

Moise Mitulescu,
Dirijor și compozitor

Festivalul Internaţional de Muzică Corală 

„D. G. Kiriac”

Muzica corală pe teritoriul României are o veche tradiţie 
atât pe plan interpretativ cât și componistic.

Un rol important în păstrarea acestui gen muzical (corul) 
l-a avut biserica și școala. Având în vedere spectacolele de 
muzică corală în Muntenia, Banat, Transilvania, Moldova, 
Dobrogea și păstrarea dar și dezvoltarea acestei tradiţii, în 1970 
a avut loc primul Festival Naţional Coral, la Pitești, sub denu-
mirea D.G. Kiriac.

Organizatorii festivalului au considerat că unul dintre com-
pozitorii clasici români, legat prin activitatea sa muzicală și nu 
numai, a fost D.G. Kiriac.

Iniţiativa organizării acestui Festival la Pitești a avut-o 
Casa Creaţiei Populare Argeș, prin directorul său Costin Ale-
xandrescu și dirijorul Corului „Ars Nova”, prof. Gheorghe 
Gomoiu cu sprijinul Casei Centrale a Creaţiei Populare (direc-
tor Nicolae Nistor și compozitor Mircea Neagu). Activitatea 
Festivalului Naţional „D.G. Kiriac” s-a desfășurat până în 1988 
(cea de-a X-a ediţie). După o pauză de 4 ani (1988-1992) Aso-
ciaţia Corală „Ars Nova” - dirijor Gheorghe Gomoiu a hotă-
rât reluarea activităţii unui festival cu participare internaţională 
păstrând numele marelui compozitor român D.G. Kiriac sub 
denumirea „Festivalul Internaţional de Muzică Corală D.G. 
Kiriac”.

Un rol deosebit la realizarea acestui deziderat l-a avut 
Asociaţia Naţională Corală din România și a celor trei mem-
bri fondatori, Prof. Dr. Petre Crăciun, Președinte de onoare 
al A.N.C.R., compozitoarea Irina Odăgescu și compozitor 
Dan Buciu. Din 1998 noul președinte al A.N.C.R., Voicu 
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Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”, 

Ediţia a XXI-a, 27 – 29 iunie 2014

În perioada 27 – 29 iunie 2014, se va desfășura, la Lugoj, 
pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”, cea de a 
XXI-a ediţie a Festivalului Coral Internaţional „Ion Vidu”, una 
dintre cele mai vechi și prestigioase manifestări culturale de 
gen din ţară.

De-a lungul celor douăzeci de ediţii desfășurate până în 
prezent, sărbătoarea lugojeană a cântului coral s-a bucurat de 
prezenţa a numeroase și valoroase corale din Franţa, Italia, 
Germania, Grecia, Ungaria, Serbia, Japonia și România, fi ind 
totodată un mijloc efi cient de promovare a culturii române și 
lugojene în lume.

Ediţia de anul acesta, în mod special, va avea o bogată 
reprezentare internaţională, dar și românească, pe scena festiva-
lului urmând să concerteze, în Gala de sâmbătă, 28 iunie, de la 
ora 18.oo, formaţii corale din Grecia (Corul “REA” din Assos), 
Italia (Corul “Oltrepiave” din Vigo di Cadore), Serbia (Corul 
Bărbătesc al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale 
Române din Serbia – Vârșeţ) și România (Corala „Leon Băn-
cilă” a Centrului „Fălticeni Cultural” din Fălticeni, Corul „Lira 
2010” al Primăriei municipiului Reșiţa și Corul „Ion Vidu” al 
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj).

Duminică, 29 iunie, de la ora 12.oo, în lăcașuri de cult din 
municipiul de pe Timiș, formaţiile invitate din străinătate vor 
prezenta concerte religioase, tuturor lugojenilor afl aţi în biserici.

Vineri, în prima zi a festivalului, se va desfășura ediţia a 
II-a a „Zilei George Enescu”, în cadrul căreia vor avea loc, de la 
ora 17.3o, în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal, un simpo-
zion și o expoziţie documentară, la care vor fi  prezenţi invitaţi 

Enăchescu a fost împreună cu renumitul Cor „Preludiu” alături 
de noi la toate ediţiile. Până în prezent festivalul a fost onorat 
de prezenţa a peste 300 de coruri din ţară și străinătate, din 
Belgia, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Leto-
nia, Mexic, Moldova, Olanda, Portugalia, Rusia, Spania, S.U.A, 
Turcia, Ucraina și Ungaria.

Sperăm ca la ediţiile viitoare vor concerta coruri de valoare 
de pe toate meridianele realizând concerte de mare ţinută și 
cunoașterea României, a oamenilor care trăiesc în această parte 
a lumii.

Prof. Gheorghe Gomoiu,
Directorul Festivalului 

Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”
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Zece formaţii corale invitate la 

Festivalul “Pastorala”

De astăzi şi pană duminică Focşaniul găzduieşte edi-
ţia a XI-a a Festivalului Internaţional coral “Pastorala”. Anul 
acesta în oraşul nostru sunt prezente zece formaţii corale din 
diferite oraşe ale ţării dar şi din Grecia, astfel: Corul “Amo-
nia” Brăila, Corul “Trison” Brăila, Ansamblul “Valurile Dună-
rii” Brăila, Corul “Camerata” Brăila, Corul “Învierea” Timiş, 
Corul “Solemnis”  Satu Mare, Corala Mixtă Ortodoxă “Neagu 
Ionescu” Buzău, Corul “Astra” Braşov, Cvintetul “ANATOLY” 
Braşov şi Corul “HORODIA  I  EKFRASI  DIMU  PSAH-
NON” Grecia. Festivalul propriu-zis va avea loc maine, 5 iulie, 
însă şi în această seară, de la ora 19,20, formaţiile corale par-
ticipante pot fi  văzute şi auzite în Piaţeta Teatrului în cadrul 
seratei muzicale intitulate “Refrene corale”.  Maine, de la ora 
10,00, dirijorii vor susţine o conferinţă de presă la Primăria 
Focşani şi se vor întalni cu primarul Decebal Bacinschi, în 
timp ce formaţiile corale participante vor face o paradă a costu-
melor în Piaţa Unirii. De la ora 11,45 oaspeţii vor fi  prezenţi la 
Mausoleul  Eroilor din Sud unde vor susţine programul “Can-
tece de slavă pentru eroii neamului”. Festivalul coral propriu-

de prestigiu din domeniul muzical (prof. univ. dr. Ștefana-Gra-
ţiela Negruţiu, prodecan al Facultăţii de Muzică a Universităţii 
de Vest din Timișoara, conf. univ. dr. Ioan Fernbach, prof. univ. 
dr. Dumitru Jompan, moderator: prof. dr. Constantin-Tufan 
Stan, iniţiatorul și organizatorul acestei manifestări). De la ora 
19.00, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” va fi  
prezentat un Concert Medalion “George Enescu”, la care își 
vor da concursul soliști instrumentiști din Timișoara și Lugoj, 
cu participarea extraordinară a maeștrilor conf. univ. dr. Sorin 
Dogariu – pian (Facultatea de Muzică din Timișoara) și lector 
univ. dr. Dan Patacă – bariton (Opera Naţională Română din 
Timișoara).

Invităm, așadar, pe toţi melomanii, pe toţi iubitorii de 
muzică corală și de frumos, să fi e alături de noi, în număr cât 
mai mare, în toate aceste zile de adevărată sărbătoare a muzicii 
din Lugoj, din România și din Europa.

Intrarea va fi  liberă la toate manifestările.  
Tudor Trăilă,

Coordonatorul Festivalului Coral Internaţional „Ion Vidu”
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zis începe la ora 15,30 la Teatrul “Maior Ghe. Pastia” şi va 
fi  deschis de Corul de Cameră “Pastorala” dirijat de prof. dr. 
Dumitru Săndulachi. Pe scena teatrului vor evolua apoi forma-
ţiile corale invitate, festivalul fi ind programat să se încheie în 
jurul orei 20,40. Duminică, 6 iulie, formaţiile corale vor susţine 
concerte şi cantări liturgice în Protopopiatul Focşani, începand 
cu ora 10,00, astfel: la Biserica “Donie” - Corul “Învierea” 
Timiş, la Biserica “Sf Ioan” Piaţa Unirii - Corul “Solemnis” 
Satu Mare iar la -Biserica “Sf Nicolae Nou”  va fi  un dialog 
romano-grec. Cantece corale vor fi  auzite şi la mausoleul de la 
Mărăşeşti tot duminică, de la ora 12,30. (M. VLĂDESCU)

Publicat de Ziarul de Vrancea 2014-07-03

Aplauze pentru Corul Solemnis la Festivalul 

Coral „Pastorala” din Focşani

În perioada 4 – 6 iulie 2014 , la Focşani a avut loc Festi-
valul Coral Internaţional „Pastorala” ediţia a XI-a.La acest 
festival cu tradiţie au participat în acest an coruri prestigi-
oase din ţară şi străinătate, respectiv din Grecia.

Municipiul şi judeţul Satu Mare a fost reprezentat la eve-
niment de către Corul Solemnis , dirijat de profesoara, Maria 
Chiş.Tot cu acest prilej, ofi cialităţile locale, preşedintele Consi-
liului Judeţean, Adrian Ştef şi primarul municipiul Satu Mare, 
dr. Dorel Coica au transmis omologilor din Focşani, prin inter-
mediul corului Solemnis, mesajul lor de apreciere pentru orga-
nizarea festivalului, dar şi mici atenţii care să le amintească în 
timp de judeţul Satu Mare.

Repertoriul festivalului a fost bogat şi divers, compus din 
muzică religioasă, cântece patriotice, prelucrări şi cântece cu 
profund mesaj uman.

Pe parcursul celor trei zile de festival, activitate de cânt 
coral s-a desfăşurat în mai multe locaţii:Mausoleul de la Mără-
şeşti, Piaţeta Teatrului Municipal, Piaţa Unirii, Mausoleul Foc-
şani- Sud, Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia.

Prezenţa la festival a însemnat pentru Corul Solemnis un 
succes deplin, cu aplauze binemeritate pentru cei 40 de membri 
ai corului şi dirijor, care au fost apreciaţi şi lăudaţi pentru dis-
ciplină, ţinută, repertoriu şi interpretare.

În ultima zi a festivalului, duminica, Corul Solemnis a dat 
răspunsurile la Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ioan din 
Piaţa Unirii, lăcaş încărcat de istorie lângă care s-a semnat 
Unirea Moldovei cu Ţara Românească.

La Sfânta Liturghie, împreună cu preotul paroh al biseri-
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cii a slujit şi părintele  însoţitor al formaţiei corale Solemnis, 
preotul Alexandru Chiş de la Biserica Naşterea Domnului din 
Cartierul Carpaţi II.

Mihaela Ghiţă,
 11 iulie 2014

Danga şi Ioan D. Chirescu. Ansamblul a fost dirijat de profesorii 
Maricica şi Ştefan Lupu.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, Asoci-
aţia Corală Naţională din România, Uniunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România, Universitatea Naţională de Muzică 
din Bucureşti, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei sub patronajul 
Consiliului Local, Primăria Focşani, Consiliul Judeţean Vran-
cea, Direcţia pentru Cultură şi Culte Vrancea, Centrul Cultural 
Vrancea.

Corul mixt «Trison» a participat 

la Festivalul Internaţional «Pastorala»

În data de 5 iulie 2014, corul mixt „Trison” al Şcolii de 
Arte „Vespasian Lungu” a participat la cea de-a XI-a ediţie 
a Festivalului Coral Internaţional „Pastorala” de la Focşani. 
Formaţiile participante au prezentat în concerte repertoriul la li-
beră alegere cu tematică diversă: cântece populare, religioase, 
muzica clasică etc. Evoluţiile corurilor a avut o durată de 30 de 
minute.

 Corul brăilean a prezentat un concert cu zece melodii, creaţii 
ale compozitorilor: Dmitri D. Bortneanski, Liviu Borlan, Mircea 
Neagu, Ştefan Gaidov, Sabin Drăgoi, Dobri Hristov, Gheorghe 
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Festivalul - Concurs Coral Internaţional 

pentru Tineret Gavriil Musicescu, 

Ediţia a II-a, Iaşi, 1-7 iulie 2014

În perioada 1-7 iulie 2014, Iaşul teilor lui Eminescu a fost 
transformat în capitala internaţională a muzicii corale. Asoci-
aţia Iubire şi Încredere a organizat la Iaşi doua ediţie a Fes-
tivalului – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil 
Musicescu.

Astfel, timp de o săptămână, Iaşul a răsunat de acorduri 
corale inedite găzduind peste 30 de coruri de tineri din Româ-
nia, Ucraina, Republica Moldova şi Bulgaria, dar şi numeroase 
evenimente deosebite. 

Această manifestare de amploare internaţională şi-a pro-
pus realizarea unui puternic schimb de experienţă prin mijloace 
artistice corale între copii şi tineri artişti, membri ai unor coruri 
din ţară şi străinătate, dar şi să ofere Iaşului evenimente cultu-
rale extraordinare împărtăşind frumuseţea muzicii corale inter-
naţionale prin pregătirea corurilor participante la secţiunile de 
concurs, dar şi a invitaţilor de onoare precum Corul Naţional 
de Cameră Madrigal, Corul de Cameră Preludiu, Corala Can-
tores Amicitiae sau Formaţia de Muzică Psaltică Byzantion. 

Pe lângă multitudinea de coruri de tineret din ţară şi de 
peste hotare, participanţi sau invitaţi speciali, care au luat parte 
la activităţile şi evenimentele din cadrul Festivalului, această 
manifestare a adus la Iaşi şi personalităţi marcante ale muzicii 
corale internaţionale, nume sonore din ţară şi de peste hotare 
care au făcut parte din comisiile de evaluare ale corurilor par-
ticipante, au susţinut workshop-uri şi au decernat premii câşti-
gătorilor. 

În total, a doua ediţie a Festivalului – Concurs Coral 
Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu a adunat în 
capitala Moldovei peste 1000 de tineri uniţi de pasiunea 
comună pentru muzica corală şi numeroase evenimente cultu-
rale deosebite care au bucurat sufl etele ieşenilor şi nu numai. 

În total, a doua ediţie a Festivalului – Concurs Coral Inter-
naţional pentru Tineret Gavriil Musicescu a adunat în capitala 
Moldovei peste 1000 de tineri uniţi de pasiunea comună pen-
tru muzica corală şi numeroase evenimente culturale deosebite 
care au bucurat sufl etele ieşenilor şi nu numai. 

Derularea activităţilor din cadrul Festivalului – Con-
curs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu

Deschiderea Festivalului s-a făcut în seara zilei de1 iulie 
2014 cu sosirea corurilor de copii şi a Corului National de 
Cameră Madrigal şi Slujba Vecerniei Binecredinciosului Şte-
fan cel Mare şi Sfânt la Parohia ieşeană cu acelaşi hram.

De asemenea, Parohia Binecredinciosului Ştefan cel Mare 
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şi Sfânt Iaşi a găzduit un concert deosebit susţinut de corurile 
de copii din România şi Ucraina alături de Corul National 
de Cameră Madrigal, chiar în ziua hramului, pe 2 iulie după 
Sfânta Liturghie.

Tot în ziua praznicului Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, 
toate corurile de copii din cadrul Festivalului alături de Corul 
Naţional de Cameră Madrigal, au marcat un eveniment extra-
ordinar în aer liber în grădina complexului Palas în faţa a peste 
700 de spectatori. Au concertat: Corul de copii al Fundaţiei 
Solidaritate şi Speranţă, Iaşi – România, Corul Musica Viva al 
Asociaţiei Iubire şi Încredere Iaşi – Romania, Corul de copii al 
Colegiului Naţional de Artă Octav BăncilăIaşi, Corul Fanta-
zia al Centrului de Creaţie pentru Copii şi Tineret, Ternopol – 
Ucraina,  Grigorievna, Corul gimnazial al Colegiului Naţional 
de Artă Ion Vidu, Timişoara, Corul Naţional de CamerăMa-
drigal.
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Dimineaţa zilei de 3 iulie a fost marcată de concerte de 
binefacere, corurile de copii bucurând inimile vârstnicilor din 
căminele Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfânta Paras-
cheva din Iaşi, iar seara a fost presărată de concerte de noapte 
la Muzeul Unirii şi la Parohia Binecredinciosul Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, unde au concertat Corul Bisericii Învierea Domnu-
lui Kiev – Dirijor Tatiana Stefanişin, Corul Ihos al Colegiului 
Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi – Dirijor Petronela Dârţu, 
Corul Rezonans al Universităţii Naţionale Iurii Fedkovici, Cer-
năuţi – Ucraina – Dirijor dirijor Andrei Pliska, Corul bărbătesc 
Mitropolitul Iosif Naniescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
Iaşi – România – Dirijor Pr. Gabriel Năstasă, Corala Spivano-
chki a Liceului de Muzica din Krivoi Rog, Ucraina – dirijor 
Tatiana Miesropova. 

De asemenea, în după-amiaza zilei de 3 iulie, în cadrul Fes-
tivalului – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil 
Musicescu Ediţia a II-a a avut loc o dublă lansare de carte în 
parteneriat cu Editura Doxologia. Au fost lansate două lucrări 
ineditePetre Ţuţea între fi losofi e şi teologie şi Fericirile Mona-
hului Nicolae de la Rohia - Autor Cassian Maria Spiridon.

Concursul pe secţiuni din cadrul Festivalului a avut loc în 
ziua de 4 iulie la Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi şi la Bise-
rica Sfântul Sava. 

Corurile câştigătoare au fost:
- Corala Spivanochkia Liceului de Muzică din Kri-

voi Rog, Ucraina - secţiunea corurilor provenite din Licee de 
muzică şi Seminarii teologice;

- Corul bărbătesc Mitropolitul Iosif Naniescu al Facul-
tăţii de Teologie Ortodoxă - secţiunea coruri din Universităţi de 
Muzică şi Facultăţi de Teologie;

- Corul de tineret al Parohiei Învierea Domnului Kiev 
– Ucraina şi Ansamblul coral popular de amatori Osanna de la 
Casa populară orăşenească Ivano-Frankovsk – Ucraina - la sec-

ţiunea amatori, unde au fost oferite două premii.

Concursul pentru formaţiile de muzică psaltică, desfăşurat 
în biserica Sfântul Sava a avut două subsecţiuni pentru studii 
liceale şi studii universitare. 

Corurile câştigătoare au fost:
- Corul Basileusal Seminarului Teologic Ortodox Sfântul 

Vasile cel Mare Iaşi - la secţiunea de studii liceale;
- Corul Chivoltulal Catedralei Mitropolitane din Iaşi şi 

Corul Bizantin Sfântul Ioan Damaschin din Buzău–secţiunea 
de studii universitare, unde au fost acordate două premii I. 

- Trofeul Gavriil Musicescu a fost câştigat de către 
Corul de camera Alexandru Petrosean al Universităţii Naţi-
onale Politehnice, Harykov – Ucraina, iar premiul special al 
juriului de  către Corul bizantin al Seminarului Teologic Che-
sarie Episcopul Buzău.

Comisia de muzică corală a fost compusă din maestrul 
Voicu Enăchescu – Preşedinte Asociaţia Naţională Corala din 
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Romania, Bucureşti;Prof. Univ. Dr. Nicolae Gâscă – Univer-
sitatea de Arte George Enescu Iaşi, Romania;Conf. Univ. Dr. 
Ioan Golcea – Universitatea Natională de Muzica Bucureşti, 
Romania;Prof. Dr. Mstyslav Yurcenko – Universitatea Boris 
Grincenko Kiev Ucraina;Prof. Adrian Ardeleanu - Centrul 
Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţio-
nale Iaşi, România.

Comisia psaltică a fost formată dinProf. Univ. Dr. Geor-
gios Konstantinou – Conservatorul de Stat din Atena, Grecia; 
Conf. Dr. Nicolae Gheorghiţa – Universitatea Naţională de 
Muzica Bucureşti, România;Asist. Drd. Adrian Sârbu – Uni-
versitatea de Arte George Enescu Iaşi, România;

Formaţiile de muzică psaltică au încununat ziua de 4 iulie 
cu un concert bizantin în biserica Binecredinciosului Ştefan cel 
Mare şi Sfânt Iaşi.

Cea de a cincea zi de Festival (5 iulie)a fost plină de infor-
maţii importante legate de muzica corală venite din partea 
domnului Prof. Dr. Mstyslav Yurcenko – Universitatea Boris 
Grincenko Kiev şi a domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Gâscă 
– Universitatea de Arte George Enescu Iaşi în cadrul a două 
workshop-uri cu participarea corurilor de tineri, iar seara a 
răsunat de vocile celor mai bune coruri din cadrul Festivalului 
într-un concert extraordinar în aer liber în grădina Complexului 
Palas. 

Concertul coral în aer liber s-a bucurat de prezenţa câtorva 
sute de spectatori şi de momente artistice extraordinare sus-
ţinute de corurile cele mai performante din cadrul competi-
ţiei: Corul mixt Dobrii Cintulov din oraşul Silven – Bulgaria 
dirijor Metodii Grigorov, Corul de tineret Delizia - Şcoala de 
muzică Denys Sichynsky din oraşul Ivano-Frankovsk – Ucraina 
- Dirijor Svetlana Ŝerbij, Corul bisericii Învierea Domnului 
Iisus Hristosdin Kiev – Ucraina, dirijor Tatiana Stefanişin, 
Corala Cantabile a Academiei de Ştiinţe Economice, Chişi-
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nău – Republica Moldova, Dirijor Elena Marian, Corul de 
camera Alexandru Petrosean al Universităţii Naţionale Politeh-
nice, Harykov – Ucraina, dirijor Felix Sokol, Ansamblul coral 
popular de amatori Osanna de la Casa populară orăşenească 
Ivano-Frankovsk – Ucraina dirijor Liubovi Terleţkaia, Corul 
Cantorino al Liceului Teoretic Hyperion, Durleşti – Republica 
Moldova, dirijor Vasile Roşioru, Corala Spivanochki a Liceului 
de Muzică din Krivoi Rog – Ucraina - dirijor Tatiana Mies-
ropova, Corul bărbătesc Flacăra, Orhei – Republica Moldova 
dirijor Victor Bragari.

Pe 6 iulie, corurile fi naliste din cadrul Festivalului au 
împărţit bucurie oamenilor, susţinând nouă concerte în nouă 
biserici din oraş la fi nalul Sfi ntei Liturghii. Astfel, au găzduit 
scurte momente artistice de excepţie bisericile: Sfi nţii Apostoli 
Petru şi Pavel – str. Moara de Vânt; Sfântul Sava cel Sfi nţit 
– str. Costache Negri; Sfântul Lazăr - str. Sf. Lazăr; Sfântul 
Apostol Andrei - Str. Sfântul Andrei; Sfânta Mahramă a Dom-
nului şi Sfi nţii Martiri Brâncoveni – Cantemir; Sfântul Ierarh 
Nectarie - bd. Alexandru cel Bun; Naşterea Maicii Domnului  
- Talpalari; Pogorârea Duhului Sfânt – Bucium; Binecredincio-
sul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt – Al. Rozelor nr. 7C;

Seara zilei de 6 iulie a reprezentat încununarea întregului 
Festival – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil 
Musicescu  - Ediţia a II-a. 

La Teatrul Naţional Vasile Alecsandria avut loc Gala 
Festivalului unde personalităţi marcante au luat cuvântul, au 
fost decernate premiile Festivalului şi au fost prezentate scurte 
recitaluri de către fi ecare dintre corurile laureate dar şi de către 
invitaţii speciali Corala Cantores Amicitiae Iaşi, Grupul psaltic 
Byzantion Iaşi  şi Corul de Camera Preludiu Bucureşti. Acest 
eveniment a fost transmis în direct de către TVR Iaşi şi online 
prin TVR Plus şi urmează a fi  redifuzat pe TVR 3.
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Pe toată perioada desfăşurării Festivalului – Concurs Coral 
Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu Ediţia a  II-a, 
corurile participante au avut asigurate din partea organizatori-
lor cazarea şi masa în funcţie de secţiunea de concurs la care 
s-au înscris şi evenimentele la care au luat parte. 

O parte dintre corurile participanteau participat şi la cea 
dintâi ediţie a Festivalului, iar revenirea lor în această a doua 
ediţie ne confi rmă faptul că acest fenomen poate lua cu adevă-
rat amploare internaţională, mai ales având în vedere numărul 
considerabil mai mare de coruri participante în acest an şi pro-
misiunea tuturor  de a se înscrie şi pentru următoarea ediţie. 

Un alt obiectiv atins al Festivalului – Concurs Coral 
Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu este legat de 
construirea unor parteneriate durabile cu instituţii culturale, 
organizaţii nonguvernamentale, autorităţi locale şi naţionale, 
operatori mass-media şi actori din mediul business. În acest 
sens, considerăm că parteneriatele care au stat la baza orga-
nizării Festivalului au asigurat reuşita acestuia şi au creat un 
cadru favorabil manifestării muzicii corale sub diverse dimen-
siuni şi forme. 

Considerăm un succes această a doua ediţie a Festivalului 
- Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu 
Ediţia a II-a, evaluând după numărul mare de coruri partici-
pante, după amploare evenimentelor organizate şi după modul 
în care partenerii s-au implicat pentru a construi împreună o 
manifestare de amploare internaţională pentru corişti, pentru 
organizatori şi parteneri.

Dirijor Dr. Daniela Doroşincă
Director Festival,
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Corul Basileus îndrumat de diac. prof. Mihai Ursache şi pr. 
iulian Zaltariov a câştigat ieri 4 iulie 2014, marele Premiu la 
secţiunea de muzică bizantină dedicată elevilor în cadrul  Fes-
tivalului Coral Internaţional pentru Copii şi Tineret „Gavriil 
Musicescu” desfăşurat zilele acestea la Iaşi. Felicitări băieţilor 
şi profesorilor care i-au îndrumat pentru pregătirea şi evolu-
ţia exemplară din cadrul concursului desfăşurat la Biserica Sf. 
Sava!

Membrii juriului, prof. Georgios Konstantinou, conf. dr. 
Nae Gheorghiţă şi dl Adrian Sârbu au apreciat evoluţia foarte 
bună a grupului şi i-au încurajat să aprofundeze studiul muzicii 
bizantine, sângele viu care susţine toată viaţa liturgică a Orto-
doxiei.

Acest premiu încununează evoluţia foarte bună a corului 
nostru din ultimii ani.

S-a comunicat prin muzică și s-a trăit prin ea
Trofeul “Liviu Borlan” şi Locul I, cu cel mai 

mare punctaj – Corul Cantores Amicitiae, 

Iaşi, România

11-14 septembrie 2014. Au fost zile pline de muzică şi 
bucuriile pe care ţi le oferă aceasta. Cea de-a patra ediţie a Fes-
tivalului Internaţional Coral “LiviuBorlan” s-a dovedit a fi  pe 
măsura aşteptărilor. Evoluţia celor 8 coruri prezente în festi-
val demonstrând acurateţe, precizie şi fi neţe în interpretare, res-
pectarea stilului şi caracterului naţional, propriu fi ecărei lucrări. 
Aşa încât juriului, prezidat de maestrul Voicu Enăchescu, nu 
i-a fost uşor să departajeze, diferenţele foartemici de punctaj 
demonstrând valoarea formaţiilor corale participante la festival. 
S-a cântat pentru bucuria muzicii şi a celor prezenţi la Casa 
Tineretului din Baia Mare. Tocmai de aceea, bucuri amuzicii 
n-ar trebui să fi e vreodată întreruptă.

La 20 de ani de la dispariţia compozitorului Liviu Borlan, 
festivalul care-i poartă numele s-a dovedit a fi  un eveniment 
muzical de primă mărime în România şi pe plan internaţional. 
Aşa cum au declarat şi personalităţile muzicale prezente la Baia 
Mare. A fost un regal de muzică şi o reverenţă pentru Liviu 
Borlan. Validat de supremaţia harului şi trăitor în spiritul mari-
lor armonii, exprimate prin muzică. Lui Liviu Borlan i-ar fi  
plăcut ceea ce s-a derulat pe scena de concurs şi la Gala de 
premiere.

Festivitatea de premiere şi spectacolul de gală au răsplătit 
atât eforturile organizatorilor şi partenerilor, cât şi ale 
formaţiilor corale. S-au împărţit diplome, s-au spus cuvinte fru-
moase, pline de încărcătură emoţională. 
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Trofeul Liviu Borlan, care se acordă celei mai bune 
interpretări a unei piese de Liviu Borlan, a plecat la ediţia 2014 
la Iaşi. A fostacordat Corului Cantores Amicitiae, dirijat de 
profesorul Nicolae Gîscă. Toate lucrurile profunde sunt cân-
tec, spunea Liviu Borlan. Bucuria muzicii nu trebuie întreruptă. 
Faceţi-o să sune frumos şi să trăiască cu adevărat, aşa cum a 
făcut şi corul Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi.

Locul I, cu celmai mare punctajacordat de juriu, a fost câș-
tigat tot de Corul Cantores Amicitiae, Iași, care a demonstrat 
că muzica este calea pe care compozitorul călătorește, pentru a 
aduce cântecul său oamenilor. 

Locul II a revenit Corului Erkel Ferenc, Budapesta, 
Ungaria, dirijor, Zsofi a Cseri. Prin evoluţia sa, a demonstrat că 
muzica exprimă cât se poate de bine bucuria și speranţa.

Locul III a revenit Corului Madrigal, Szekszard, Unga-
ria, dirijor Valer Jobbagy. Prin evoluţia sa, a demonstrat, dacă 
mai era nevoie, că avem nevoie de muzică și la bucurie și la 
necaz, că acordurile ei umplu lumea și o completează atât de 
frumos.

Premiul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș a 
fost acordat Corului Vox Caelestis, Budapesta, Ungaria, diri-
jor, Valeria Szebelledi.

Premiul Mass media și Premiul Clubului Rotary Baia 
Mare au revenit Corului Odmev, Kamnik, Slovenia, dirijor 
Ana Smrtnik.

Premiul Centrului judeţean pentru conservarea și pro-
movarea tradiţiilor Maramureș a revenit Corului Voces, Ora-
dea, România.

Premiul de popularitate a fost atribuit Corului Tempus, 
Baldone, Letonia, dirijor Baiba Urka.

Premiul Prieteniei, acordat de către Asociaţia “Prietenii-
Armoniei”, cu dorinţa sinceră ca muzica să nu fi e fi e întreruptă, 
iar prietenia să unească sufl etele, i-a revenit Corului Vivace, 

Mezotur, Ungaria, dirijor Magdolna Csizi. Aceştia au pri-
mit şi Premiul Credu Art, pentru interpretarea piesei lui Liviu 
Borlan „La altarul credinţei străbune”.

Ediţia 2014, cea de-apatra, a Festivalului Internaţional 
Coral Liviu Borlan, a fost pe măsura efortului depus de organi-
zatori şi parteneri. Momentele din festival şi surprizele oferite, 
fi e că e vorba despre Corala Armonia, Şcoala populară de Artă 
“Liviu Borlan”, Palatul Copiilor Baia Mare au demonstrat o 
dată în plus că muzica se face cu sufl etul, că prin muzică barie-
rele dintre oameni dispar, că prieteniile se leagă mult mai uşor, 
căviaţa este mult mai armonioasă. Cine i-a ascultat şi văzut pe 
coriştii din Letonia, Slovenia sau Ungaria cântând compoziţiile 
lui Liviu Borlan în limba română, sau jucând sîrba sau învâr-
titele maramureşene, cu aceeaşi bucurie, pot spune că efortu-
rile pentru a organiza un asemenea eveniment merită făcute. 
Au spus la unison toţi reprezentanţii şcolilor de muzică din 
România, Ungaria, Slovacia şi Republica Moldova, dar mai ales 
publicul, care au mplut sala de spectacole a Casei Tineretului 
şi cei care au fost prezenţi la concertele simultane care au avut 
loc.

Ferice de tine, Liviu Borlan, că ai parte de o nobilă postu-
mitate. 
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Bienala de muzică  AUGUSTIN BENA - 

Cluj-Napoca

ÎNFIINŢARE:  noiembrie 1998.
FONDATORI:  
Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca și Asociaţia 

Culturală FEROVIARIA, denumită din 2004; 
Asociaţia Culturală VOCI TRANSILVANE.

ARGUMENT:  
Municipiul Cluj-Napoca este centrul cultural-artistic al 

Transilvaniei, nucleul unei școli de dirijat coral, recunoscută în 
ţară și în străinătate.

Augustin Bena – profesor, compozitor și dirijor, primul 
rector al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, a pus bazele 
învăţământului muzical românesc de rang universitar  și a înfi i-
ţat  a 21 de formaţii muzicale; el este patronul spiritual al pri-
mului eveniment festivalier coral pentru formaţii de amatori 
din Cluj-Napoca:  Bienala de muzică AUGUSTIN BENA.

Se restituie conștiinţei artistice românești o personalitate 
de prim rang a culturii transilvane și se creează la Cluj-Napoca 
oportunitatea de manifestare a formaţiilor artistice de amatori 
din municipiu, din ţară și din străinătate

PARTICIPANTI:
- la prima ediţie:   6 coruri cca. 265 participanţi și 450 

spectatori.
- la cea de-a doua ediţie:  cca. 14 coruri, peste 700 de par-

ticipanţi, aprox.1000 de spectatori.
- la cea de-a treia ediţie:  18 ansambluri, cca. 850 partici-

panţi, peste 3.500 spectatori.

- la cea de-a patra ediţie:  17 coruri, peste 900 participanţi 
și aproximativ 5.000 spectatori.

- la cea de-a cincea ediţie: 9 coruri, peste 500 participanţi 
si aproximativ 3.500 spectatori

- la cea de-a șasea ediţie: 7 coruri, 400 participanţi, cca. 
2.000 spectatori

- la cea de-a șaptea ediţie: întreaga stagiune concertistică 
(24 concerte și recitaluri) a Ansamblului Coral VOCI TRAN-
SILVANE, formaţie corală fondată de Augustin BENA, a avut 
genericul Semicentenar Comemorativ A.BENA: 2 coruri și 10 
soliști; 75 participanţi, cca 2.500 spectatori

- la cea de-a opta ediţie: 7 coruri, cca 250 participanţi, 
cca. 500 spectatori

În primele 8 ediţii au fost interpretate 731 de lucrări muzi-
cale – 52 din creaţia lui Augustin Bena, în interpretarea celor 
aprox. 3.950 participanţi și în prezenţa a cca. 17.500 de spec-
tatori.

prof. ADRIAN COROJAN,
  Director – fondator, 

Bienala de Muzică AUGUSTIN  BENA
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CASA DE CULTURĂ   CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CORALĂ 
A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA   MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA   DIN ROMÂNIA 
 

  Asociaţia Culturală           Sindicatul Liber al Învăţământului   Universitatea BABES-BOLYAI Cluj
  VOCI TRANSILVANE               Preuniversitar Clujean      

 
      
 
  

        

SÂMBĂTĂ 25 octombrie 2014, ora 16.30 
 Sala AUDITORIUM MAXIMUM a U.B.B Cluj 

str. Mihail Kogălniceanu nr. 3 

 
BBiieennaallaa  ddee  mmuuzziiccăă  AAuugguussttiinn  BBeennaa – ediţia a VIII-a 

 

 
RREEUUNNIIUUNNEE  CCOORRAALLĂĂ  OOMMAAGGIIAALLĂĂ  

««PPrriinn  CCuullttuurrăă  llaa  lliibbeerrttaattee»»  
 

participă  
 

CCoorruull AASSTTRRAA - Câmpia Turzii 
dirijor: RRooddiiccaa  TTRRAANNDDAAFFIIRR 
 

CCoorruull II..DD..CCHHIIRREESSCCUU - Cernavodă 
dirijor: pprr..  AAnngghheell  DDIINNCCUU    
 

CCoorruull  PPLLAAII  ÎÎNNTTOORRSSUURREEAANN  - Întorsura Buzăului 
dirijor: TTaattiiaannaa  TTEEAACCĂĂ 
 

CCoorraallaa  SSAARRGGEETTIIAA - Deva 
    dirijor: NNiiccoollaaee  IICCOOBBEESSCCUU 
  

AAnnssaammbblluull  CCoorraall  VVOOCCII  TTRRAANNSSIILLVVAANNEE - Cluj-Napoca 
dirijor: AAddrriiaann  CCOORROOJJAANN 

 
DDUUBBLLUU--RREECCIITTAALL  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARR  
 

CCAAPPPPEELLLLAA  TTRRAANNSSYYLLVVAANNIICCAA - Cluj-Napoca  
dirijor: CCoorrnneell  GGRROOZZAA 
 

PPRREELLUUDDIIUU  - Bucureşti  
dirijor: VVooiiccuu  EENNĂĂCCHHEESSCCUU 

 
................................................................................................... 

Eveniment cultural cofinanţat de Consiliul Judeţean Cluj 
.....…………………………..………………………………………………………………… 

 

    
 

  CASA DE CULTURĂ      
 a municipiului  
 Cluj-Napoca                              

   
  

AAnnssaammbblluull  
CCoorraall  
VVOOCCII    
TTRRAANNSSIILLVVAANNEE  

  
acordă 

 
Corului de cameră 
PRELUDIU 
dirijor  
Voicu ENĂCHESCU 

 
 

DIPLOMA OMAGIALĂ 
PPPrrriiinnn   cccuuullltttuuurrrăăă   lllaaa   llliiibbbeeerrrtttaaattteee   

 

 

Manager (director general ) 

Dr. DAN BRUDAŞCU 

Bienala de muzică 
AUGUSTIN BENA 

ediţia a VIII-a 
25 octombrie 2014 

Cluj-Napoca, România 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Augustin BENA  
  1880 - 1962 

    
 

  CASA DE CULTURĂ      
 a municipiului  
 Cluj-Napoca                              

   
  

AAnnssaammbblluull  
CCoorraall  
VVOOCCII    
TTRRAANNSSIILLVVAANNEE  
  

  
acordă 

 
Ansamblului Coral  
VOCI TRANSILVANE 
Dirijor  
Adrian COROJAN 

 
 

 

DIPLOMA OMAGIALĂ 
PPPrrriiinnn   cccuuullltttuuurrrăăă   lllaaa   llliiibbbeeerrrtttaaattteee   

   

  Manager (director general 

)      Dr. DAN BRUDAŞCU 

 

Bienala de muzică 
AUGUSTIN BENA 

ediţia a VIII-a 
25 octombrie 2014 

Cluj-Napoca, România 
 

       
    

 

 
 
 

   
   
   
         
   

  
 Augustin BENA  
  1880 - 1962 
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Festivalul ,,Cu noi este Dumnezeu”,  

Ediţia a XXV-a, Orăştie, 13 decembrie 2014

În anul 1990 a avut loc la Orăștie prima ediţie a Festiva-
lului Interjudeţean de Muzică Sacră ,,Cu noi este Dumnezeu”. 
Iniţiativa a aparţinut regretatului profesor de muzică Ioan Popa 
din Orăștie, o personalitate marcantă a muzicii transilvănene. 
Din 1990 până în 2014, manifestarea corală a ajuns la a XXV-a 
ediţie, desfășurându-se în catedrala ortodoxă din Orăștie. În 
momentul de faţă, manifestarea corală ce are loc în orașul Paliei 
este festivalul de muzică sacră cu cea mai mare tradiţie și lon-
gevitate din România. 

La ediţiile anterioare au participat formaţii corale toate 
zonele muzicale reprezentative ale României. În acustică deo-
sebită a catedralei s-au interpretat și audiat piese din cântările 
Sfi ntei Liturghii, concerte, cantate și oratorii religioase, pri-
cesne, colinde, armonizate de renumiţi compozitori români și 
străini, punându-se în evidenţă calitatea formaţiilor, a interpre-
ţilor și a dirijorilor. Evenimentul coral adună anual un număr 
de 15 – 20 de coruri. 

Ediţia a XXV-a a Festivalului Coral Interjudeţean de 
Muzică Sacră ,,Cu noi este Dumnezeu” s-a desfășurat sâmbătă, 
13 decembrie 2014, cu multă bucurie, dar și cu un grad ridi-
cat de profesionalism. În buna desfăşurare a manifestării corale, 
aportul cel mai important revine organizatorilor: Primăria 
Municipiului Orăştie, Consiliul Local Orăştie, Protopopiatul 
Ortodox Orăştie, Parohia Ortodoxă Orăştie I, Casa de Cultură 
Orăştie. Colaboratori ai evenimentului au fost: Radio Color 
Orăştie, Mirux SRL, ASTRA Orăştie; iar partenerii media: 
Palia Expres, Radio Color Orăştie, Hunedoara TV.
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Juriul festivalului a fost format din cadre universitare, 
personalităţi consacrate ale muzicii corale româneşti din între-
aga ţară. Preşedintele juriului a fost prof.univ.dr. CONSTAN-
TIN RÎPĂ (Cluj-Napoca), iar ceilalţi membrii au fost pr.conf.
univ.dr. DOMIN ADAM (Alba-Iulia) şi lect.univ.dr. COSTEL 
MIREL NECHITA (Iaşi).

Putem spune că formaţiile corale prezente în concurs au 
interpretat un repertoriu bine însuşit şi pregătit, iar ţinuta 
academică a membrilor juriului a crescut încă o dată prestigiul 
manifestării corale de la Orăştie. 

În urma ascultării repertoriului propus de cele 14 formaţiuni 
corale prezente în festival, juriul a stabilit următoarea ierarhi-
zare:

Coruri bărbăteşti: 
Premiul I: Corul din Vălenii Șomcutei (jud. Maramureș);
Premiul III: Corul ,,Traian Baltă” din Ghioroc (jud. Arad).
Coruri mixte parohiale:
Premiul I: Corul ,,Doina Banatului” din Timișoara; Corul 

,,Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Cluj-Napoca;
Premiul II: Corul ,,Euphonia” din Tămaia (jud. Mara-

mureș);
Premiul III: Corul ,,Învierea” din Foeni (jud. Timiș); Corul 

,,Gheorghe Dima” din Ghioroc (jud. Arad).
Coruri mixte laice:
Premiul I: Corul ,,Sargeţia” din Deva
Grupuri vocale:
Premiul II: Grupul ,,Voces” din Oradea;
Menţiune: Grupul ,,Cozia” din Jiblea-Călimănești (jud. 

Vâlcea). 
De asemenea au fost acordate Premii de Excelenţă formaţi-

ilor corale:
,,Vlăstarele Orăștiei”, ,,Epifania” din Timișoara și ,,Arhan-

ghelii” din Orăștie (ultima formaţiune primind și Diploma de 
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Merit Cultural pentru activitatea depusă în folosul comunităţii 
și a parohiei). 

Distincţia ,,Cel mai bun dirijor” a fost oferită domnului 
prof. Gelu Onţanu-Crăciun, iar coralei ,,Bunavestire” din Deva, 
afl ată sub îndrumarea muzicală a acestuia, i-a fost acordată 
MARELE PREMIU.

Din partea Despărţământului ASTRA Orăștie a fost acor-
dat un Premiu Special corului bărbătesc din Vălenii Șomcutei. 

S-a constatat la această ediţie faptul că multe coruri au 
introdus în repertoriul lor piese corale din colecţia profesorului 
Ioan Popa (principalul iniţiator al festivalului). Corurile care au 
participat în concurs cu o piesă stilizată sau compusă de prof. 
Ioan Popa, au primit o Diplomă Jubiliară din partea organizato-
rilor. Acestea au fost: ,,Doina Banatului” din Timișoara; ,,Invi-
erea” din Foeni; ,,Euphonia’’ din Tămaia și ,,Bunavestire” din 
Deva. 

În cadrul desfășurării festivalului a avut loc lansarea volu-
mului Festivalul ,,Cu noi este Dumnezeu”, un sfert de veac de 
tradiţie corală la Orăștie, lucrare aparută la Editura Emma din 
Orăștie și care a fost alcătuită de drd. Ioan-Marius Popa. Car-
tea s-a bucurat de aprecierea celor prezenţi. 

În fi nalul manifestării muzicale de la Orăștie, domnul pro-
fesor Constantin Rîpă, președintele juriului, a sugerat ca în 
următorii ani, festivalul ,,Cu noi este Dumnezeu” trebuie să 
devină o competiţie corală internaţională prin amploarea, orga-
nizarea și tradiţia sa.

În concluzie, putem afi rma cu deplină încredere că la 
împlinirea unui sfert de veac de la prima ediţie, Festivalul Coral 
Interjudeţean de Muzică Sacră ,,Cu noi este Dumnezeu” este o 
manifestare corală, apreciată și consacrată la nivelul întregii ţări.

Drd. Ioan-Marius POPA
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Festivalul de muzică religioasă “Buna vestire”, 

Ediţia III, 25 martie 2015, Bucureşti

P R O G R A M
Ora 18:00
I. Corul Meloritm dirijor prof dr Elena Maria Nicolai de la 

Palatul National al Copiilor
1. Imparate ceresc
2. Asculta Doamne – Liviu Comes
3. Ingerii cerului – Gheorghe Cucu
4. Antiphonal Alleluia – John Leavitt
5. Eu Il voi urma –preluat din fi lmul Sister act

Or 18:15
II. APPASSIONATO, dirijor Florin Emil Nicolae Badea   

reprezentant al Universitatii Valahia din Târgoviște si Tea-
trul Tony Bulandra

1. Tatăl Nostru - Marcel Octav Costea 
2. Kyrie Iisou Christe - Christian Alexandru Petrescu 
3. Laudate Dominum - Gedrius Svilainis  
4. Divertisment Folcloric - Cornelia Tăutu 
5. Și altfel de variațiuni pe tema Chindiei - Alexandru Pașcanu 
6. Didn’t my lord deliver Daniel - Moses Hogan 

Ora 18:40
III. Corul Bărbătesc de Cameră „CAVADIN”, dirijor: 

Emanuel Pecingină, reprezentant al bisericii  Boteanu –Ienii 
din București 

1.„Rugăciune” de Teodor Teodorescu-Iași;versurile: Mihai Emi-
nescu; 2.„Clopote de seară” din rep. rusesc- Solist : Cristian  Ruse-
nescu;
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3. „Vecernii cântă clopotele’n vale” de Ion Runcu ; solo: Ema-
nuel Bălașa;

4. „Întreabă,întreabă!”-Colind despre Patimile Domnului de 
Constantin Arvinte Solo:Constantin Petrescu;

5. „Lăudaţi pre Domnul”-Chinonic –Gheorghe Danga;

Ora 19:05
IV. Corala Bărbătească ”Sfântul Mina” din Slobozia diri-

jor – Pr. Cătălin Stanciu reprezentanta a Protopopiatului 
Slobozia

1. Tatăl nostru – I.D. Chirescu 
2. Cuvânt bun și terirem – polieleu închinat Maicii Domnului 

arm. Pr. Nicu Moldoveanu 
3. Doamne pe noi miluiește-ne – piesă din repertoriul clasic rus 
4. Graiurile mele – Pr. Alexandru Delcea
5. Mare Fie-ți Doamne Slava – Marius Hristescu 

Ora 19:25
V.  „EUTERPE” -dirijor Prof.Aldea Georgeta  -repre-

zentanta a Asociatiei Corale Euterpe
1.  Axion- Constantin Dragusin
2.Rugaciune – Constantin    Dragusin
3. Milost mira –Nikolai Sokolov
4. Pana cand, Doamne –Dimitrie Bortneanski
5. Si era la ora a sasea –Gh. Mandicevski 

Ora 19:45
VI. CORALA BRÂNCOVENILOR, dirijor: VE RO NI-

 CA VIZI, reprezentanta a Parohiei Biserica SF. Ilie - Titan 
1. Pre tine – D.G.Kiriac – Soliste: Tania Ionescu, Elena Gri-

goruţă 
2. Rugăciune -  M. Lupescu 
3. Clopote de seară- solist preot Gheorghe Zamfi r Dincă – 

aranj. Eugen Kreiss 

4. Miluiește-mă Dumnezeule  – Ghe. Cucu 

Ora 20:15
VII. ANSAMBLUL  PATOS  dirijor  Petre Ștefănescu de 

la  Școala  Gimnazială  de  Arte  nr. 2 - București 
1. Veniţi  să  ne  închinăm  .....   Francisc  Hubic   
2. Axion  .......   Dragoș  Alexandrescu    
3. Rugăciune  .......     Dan  Pavelescu   
4. Doamne,  ascultă ... noi  Te  rugăm ......  Felix  Mendelssohn  
5. Unule  născut  (Antifonul  II) ......... Petre  Ștefănescu

Ora 20:35
VIII. Corul de Copii si Tineret Symbol dirijor Jean Lupu 

si Luminita Gutanu reprezentant al Patriarhiei Ortodoxe 
Romane

1. Ave Maria – Franz Schubert, aranj Olguta Lupu
2. Litanie - Stefan Andronic
3. Nu pricep Curata  - Gheorghe Cucu, aranj Olguta Lupu
4. Ingerii cerului – Gheorghe Cucu
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Cea de-a XXXIII-a ediţie a Festivalului 

I.D. CHIRESCU – ediţie jubiliară: 

125 ani de la naşterea compozitorului

Festivalul de Muzică Corală I. D. Chirescu, ajuns la cea 
de-a XXXIII-a ediţie, s-a desfășurat la Cernavodă în zilele de 
22-23 noiembrie 2014, fi ind o ediţie jubiliară la împlinirea a 
125 de ani de la nașterea compozitorului. 

Ioan D. Chirescu (1889 – 1980) compozitor, dirijor, peda-
gog s-a născut la Cernavodă în familia preotului – învăţător 
Dimitrie Chirescu (1842 – 1890), care a avut un rol important 
în cultura dobrogeană. 

Pentru două zile, orașul Cernavodă a devenit un oraș al 
muzicii corale, Festivalul fi ind organizat de Primăria, Consiliul 
Local și Casa de Cultură Cernavodă. 

Juriul Festivalului a avut în componenţa sa personalităţi ale 
muzicii: Președintele Festivalului – dirijorul Voicu Enăchescu, 
Președinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România, I.P.S. 
Dr. Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului, Constantin Arvinte 
– compozitor, dirijor, conf. univ.dr. Valentin Gruescu – com-
pozitor, Membru în Biroul de Muzică Vocală al U.C.M.R., 
prof. univ.dr. Mariana Popescu – compozitor, muzicolog, dirijor, 
Membru în Consiliul Director al U.C.M.R, prof. Alina Pârvu-
lescu – Secretar al Asociaţiei Naţionale Corale din România, 
prof. Aneta Arvinte – dirijor, membru al Corului Madrigal. 

În deschiderea Festivalului, a avut loc lansarea volumului 
Muzicieni basarabeni afi rmaţi în România, autor prof.univ.dr. 
Mariana Popescu, lucrarea cuprinzând 153 de muzicieni: com-
pozitori, dirijori, soliști de operă, instrumentiști, interpreţi de 
muzică ușoară și de jazz, interpreţi de muzică populară, muzi-
cologi. 

Festivalul a fost organizat timp de două zile, pe două secţi-
uni: muzică laică și muzică religioasă. religioasă. 

În prima zi a Festivalului, la Secţiunea laică au participat 
cinci coruri. 

Corul Ioan D. Chirescu din Cernavodă (cu o vechime de 
124 de ani) dirijat de preot Anghel Dincu a interpretat: Mân-
druliţă pui, pui, pui de Augustin Bena, Doruleţ, doruleţule de 
I.D.Chirescu, Polca pe-ntrecute de Ion Pelearcă, Cântecul robului 
negru de W. Dawson. 

Corul D.D. Botez, din București – dirijat de Eugen Kreiss, 
(înfi inţat în anul 1990), participant din anul 1991, la toate edi-
ţiile Festivalului I.D.Chirescu, a prezentat: Aceasta e ţara stră-
bună de Laurenţiu Profeta, Moldovenii de Alexandru Pleșca, La 
Murfatlar – aranjament Eugen Kreiss, Gluma de Eugen Kreiss.

Repertoriul corului Preot Ion Ionescu din Topoloveni – diri-
jor preot Ion Isăroiu, a cuprins lucrările: Vecernii de Ion Runcu 
– solist Pr. Nicu Valentin, Omul când e necăjit de Nicolae Oan-
cea, Matona mia cara de Orlando di Lasso, Doina și hora cu stri-
gături de Nicolae Lungu – soliști Pr. Nicu Valentin, Pr. Marius 
Georgescu, În poieniţă lângă plop de Gheorghe Danga, Noel de 
Adolphe Adam - solistă Daniela Hodojeu. 

Corul Camerata Danubii din Călărași (cu o activitate neîntre-
ruptă de peste 30 de ani) – dirijor Diana Vieru Burlescu a intre-
pretat: Ozero de Merab Parhaladze, Pupi de fl ori de Iosif Velceanu, 
Sârba pe loc de Gheorghe Danga, Nevasta mea e moldoveancă de V. 
Ionescu – Pașcani, Dor dorule și Stăncuţa, Unde-i dorul sunt și eu 
de Gheorghe Danga, Iac-așa de Simeon Nicolescu. 

În încheierea primei zile de Festival, a evoluat Corala băr-
bătească Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijtă de arhidi-
acon Iulian Dumitru care a interpretat: Doina populară – solist 
arhidiacon Iulian Coman, Suita corală de Lucian Nireșteanu, 
Resteul de Gheorghe Danga, Divertismentul staccato de Ion 
Runcu, Tula Song – din repertoriul rusesc, La Cozia pe Olt 
de Nicolae Lungu – recitator arhidiacon Bartholomeu Trofi n, 
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Balada România solist arhidiacon Ion Iulian Dumitru. 
Cea de-a doua zi a Festivalului, dedicată Secţiunii religi-

oase, s-a desfășurat la Biserica Sf. Împăraţi Constantin și Elena 
(ctitorită de tatăl lui I.D. Chirescu – preotul învăţător Dimitrie 
Chirescu).

În deschidere, Corul I.D.Chirescu din Cernavodă, dirijat de 
Preot Anghel Dincu a interpretat: Stabat Mater – Z. Kodály, 
Eu sunt Învierea – Ionel Gh. Brătianu (aranjament Stelian 
Ionașcu), Lăsaţi pruncii să vină la mine – Ioana Ghika Comă-
nești, Doamne auzi glasul meu – Nicolae Lungu, Tebe poem – 
D.S. Bortnianski. 

Corala feminină Camerata din Brăila, dirijor prof. Paras-
chiva Moise, a prezentat piesele: Pe Tine Te lăudăm de Dra-
goș Alexandrescu, Podobie – glasul al 8-lea de Gh. Cucu – I.D. 
Chirescu, solistă Mariana Chriman, Isus prunc – P.I. Ceaikov-
ski, Rugăciune – D. Bortneanski, Floricica – Francisc Hubic. 

I.D. Chirescu Corala  Armonia 

Corul I.D. Chirescu 
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Corul Mihail Vulpescu al Protopropiatului Călărași – diri-
jor Valeriu Croitoru, a interpretat: Moș Crăciun – Gh. Danga, 
Astăzi se naște Hristos - Constantin Drăgușin, Maica Sfântă și-o 
pornitu (colind din Ardeal), Lerui mărului – Gh. Danga, Plugu-
șorul – Maxim Vasiliu. 

Sub conducerea aceluiași dirijor - Valeriu Croitoru, Corala 
bărbătească Teodoxa a Arhiepiscopiei Tomisului, a prezentat: 
Rugăciune de Felicia Donceanu, Bună dimineaţa de Ion Cos-
tescu, Panis Angelicus de César Franck (aranjament Dan Mihai 
Goia) – solist Adrian Popa, Colinda clopotelor de Valentin Teo-
dorian (aranjament Valentin Gruescu), Diptic de colinde - Cos-
tică Andrei. 

Grupul bizantin Sfântul Ierarh Vasile cel Mare (înfi inţat în 
anul 2009) – dirijor studentul Marian Bostan, participant la mai 
multe slujbe în mânăstirile și schiturile de la Muntele Athos, a 
evoluta cu un repertoriu inedit: Troparul Sf. Antonie de la Iezerul, 
Troparele înaintea prăznuirii Nașterii Domnului, Colo sus pe lângă 
lună – colind psaltic glasul I, Am plecat să colindăm – colind psal-
tic glasul al IV-lea, Sus la vârful muntelui - colind psaltic glasul I, 
Colindul Sfântului Vasile – colind popular grecesc glasul al V-lea, 
La toată casa-i lumină – colind popular românesc. 

Corala bărbătească Armonia a Arhiepiscopiei Tomisu-
lui (formaţie laureată în 2014, la Olimpiada Corală de la Riga 
– Letonia ), dirijor arhidiacon Iulian Dumitru, a evoluat în 
fi nalul Festivalului interpretând: Colindul Sf. Andrei – Stelian 
Ionașcu, Trosterin musik – Anton Bruckner, Hymne – Jan Sibe-
lius, Christmas songs, Noël - Adolphe Adam, Crăciunul. 

Timp de două zile, în orașul Cernavodă au răsunat armoni-
ile corale atât de apreciate de spectatorii care așteaptă cu nerăb-
dare momentele înălţătoare ce însufl eţesc orașul, fi ind mândri 
de Festivalul de Muzică Corală ce poartă numele unui preţuit 
fi u al orașului – Ioan D. Chirescu, veche tradiţie păstrată cu sfi n-
ţenie de peste trei decenii. 

Mariana Popescu

Festivalul Corurilor de Copii şi Tineret 

„Timotei Popovici“, Ediţia a XXXIII-a, 

Caransebeş, 24.04.2015

În 2015, când se împlinesc 145 de ani de la nașterea pro-
fesorului, dirijorului, folcloristului și compozitorului Timotei 
Popovici și 65 de ani de la moartea sa, Episcopia, Primăria și 
Casa de Cultură „George Suru“ din  Caransebeș au organizat 
cea de a XXXIII-a ediţie a Festivalului Corurilor de Copii și 
Tineret „Timotei Popovici“.

Această reuniune corală, a celor mai frumoase glasuri, a 
debutat în comuna Marga (1983) din judeţul Caraș-Severin la 
iniţiativa prof. Aurelia și Dumitru Jompan. Se spune și, se pare 
că, așa și este, Festivalul despre care scriem a fost prima „Olim-
piadă muzicală“ a tinerelor vlăstare din România.
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Primele 15 primăveri (manifestarea a avut loc de fi ecare 
dată în luna mai) corurile participante și-au dovedit măiestria 
pe scena Căminului Cultural „Dumbrăviţa“ din Marga, apoi, 
din 1995 gazdă a fost municipiul Caransebeș. Două ediţii s-au 
desfășurat la Reșiţa și Tincova, locul nașterii compozitorului.

De la început și până astăzi, organizatorii și, mai ales, ini-
ţiatorii, au dorit ca manifestarea să nu aibă un scop competitiv 
pentru a nu crea nemulţumiri în rândul copiilor și tinerilor ci, 
să fi e un Festival al Muzicii și Prieteniei. Cu toate acestea, de 
fi ecare dată, formaţiile au evoluat în faţa unui juriu alcătuit din 
muzicieni renumiţi din ţară. Între președinţii juriilor îi amintim 
pe: Petre Brâncuși, Dan Buciu, Liviu Comes, Petre Crăciun, 
Constantin Drăgușin, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Dan Voicu-
lescu ș.a.

Fiecare ediţie a fost precedată de un  simpozion, conferinţă 
ori masă rotundă, așa-zisa „activitate știinţifi că“ a Festivalului, 
după care au urmat evoluţia corurilor participante.

După 1995, la Caransebeș, președinţi de onoare au fost P.S. 
Sa Laurenţiu Streza, actualmente mitropolit al Ardealului și 
P.S. Sa Lucian Mic, episcopul Caransebeșului.

Au participat coruri din cele mai importante orașe de pe 
cuprinsul ţării: București, Constanţa, Deva, Lugoj, Orăștie, 
Reșiţa, Sebeș, Sibiu, Timișoara și din străinătate: Glainstätten 
(Austria), Jurbarkas (Lituania), Mălăești (Republica Moldova), 
Coștei (Serbia), Circovce (Slovenia), Ankara (Turcia) etc.

Ediţia din anul acesta a adunat laolaltă un număr de 10 
coruri: „Menstrelul“ al Palatului Copiilor din Reșiţa (Adriana 
Ponoran); „Piticot“ al Liceului Bănăţean din Oţelu Roșu (Cris-
tina Zaharia); „Vlăstarele Orăștiei“ (Eli Petru Andone); „Timo-
tei Popovici“ al Seminarului Teologic din Caransebeș (Silvia 
Poiană); al Liceului Teoretic „Traian Vuia“ din Făget (Mircea 
Sturza); „Alegretto“ al Liceului de Artă din Reșiţa (Emanuela 
Moldovan); Grupul Psaltic al Seminarului Teologic „Episcop 

Ioan Popasu“ (Gheorghe Tistu); „Osana“ al Ligii Tineretului 
Creștin Ortodox din Lugoj (Alina Bogoevici); Grupul vocal 
„Sfi nţii Adrian și Natalia“ din Arad (Adrian Bugyi) și Corul 
„Tibiscum“ al Secţiei de Teologie din Caransebeș (Gheorghe 
Tistu).

Ca de fi ecare dată Festivalul s-a deschis cu imnul „Înfl oresc 
grădinile“ o compoziţie a lui Timotei Popovici care a încântat 
copilăria atâtor generaţii. Obligaţia fi ecărui cor a fost aceea de 
a pune în valoare creaţia acestui compozitor bănăţean care a 
devenit cunoscut datorită activităţii sale deosebite desfășurate 
în unul dintre cele mai importante centre culturale ale Ardea-
lului, la Sibiu.

Repertoriul interpretat a fost bogat și divers, de la creaţiile 
muzicale  corale religioase la cele laice, de la compoziţiile auto-
rilor români la cele ale autorilor străini.

Fiind an comemorativ pentru muzicianului Timotei Popo-
vici P.S. Lucian Mic, episcopul Caransebeșului a avut ideea 
dezvelirii unui bust al acestuia la Marga unde a debutat Fes-
tivalul amintit ori la Caransebeș alături de monumentele unor 
personalităţi marcante ale teologiei ortodoxe bănăţene precum: 
Ioan Popasu, Iosif Traian Badescu, Elie Miron Cristea ș.a.

Ediţia XXXIII-a a Festivalului Corurilor de Copii și Tine-
ret „Timotei Popovici“ a fost o reușită iar parastasul ofi ciat în 
Catedrala „Învierea Domnului“ de pr. dr. Aron Daniel Alic, con-
silierul cultural al Episcopiei Caransebeșului  a avut menirea de 
a-i cinsti memoria aceluia care a fost Timotei Popovici, cel mai 
apreciat compozitor al muzicii corale pentru copii și tineret.

Marga, 16.05.2015
Prof. univ. dr. Dumitru Jompan
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SIMN 2015 la ceas aniversar – Ediţie 

Jubiliară, a 25-a (22 mai- 29 mai 2015)

Un sfert de veac ne separă de momentul în care regretatul 
maestru, academicianul Ştefan Niculescu, creator emblematic 
al generaţiei post-enesciene, avea să-şi materializeze eforturile 
făcute înainte de 1989 semnând, în calitate de Director Artistic, 
naşterea acestui esenţial Festival de Muzică Nouă, o primă oca-
zie importantă pentru muzica romanească contemporană de a-şi 
aprecia valorile prin standardele muzicale internaţionale, într-o 
paşnică competiţie culturală. Cele 24 de ediţii deja desfăşurate au 
“curs” metronomic, an de an, în ciuda marilor difi cultăţi fi nan-
ciare, a adversităţilor de tot felul şi deseori, a indiferenţei unei 
pături receptoare tot mai eterogenă şi mai inertă.

Iată-ne ajunşi la borna 25! Ce ne propunem: să oferim publi-
cului muzică de bună şi foarte bună calitate, interpreţi pe masură, 
evantai larg de tipuri de manifestari şi o plajă largă de orien-
tări stilistice actuale dar şi din a doua jumatate a secoluluitre-
cut.Vom reuşi să mulţumim auditorul? Sunt convins! De “acolo” 
de sus, Maestrul Ştefan Niculescu ne veghează şi ne face cadou 
câteva capodopere de-ale sale care vor marca deschiderea, traseul 
şi închiderea Festivalului.Şi alături de el vor fi  multe nume de 
rezonanţă internaţională.

Dorim publicului audiţie placută!
Dan Buciu, Director Artistic
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Din activitatea unor formaţii
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Corul “ Ars Nova“, Piteşti

Corul de cameră “ARS NOVA “ a luat fi inţă în anul 1970, 
la iniţiativa profesorului Gheorghe Gomoiu, reunind un grup 
de tineri absolvenţi ai institutelor muzicale din ţară, profesori 
de muzică în Municipiul Pitești, cărora li s-au adăugat proaspăt 
absolvenţi ai diferitelor facultăţi, cântăreţi în coruri studenţești 
repartizaţi în judeţul Argeș.

Acestă primă „formulă corală” a benefi ciat de sprijinul 
directorului casei Tineretului, Dorel Ștefănescu,iar formaţia a 
purtat denumirea de „Corul Tineretului-Pitești”, pâna în anul 
1972, când dirijorul a propus restructurarea acestui ansamblu 
muzical care cuprindea peste 70 de persoane și transformarea 
în Corul de Cameră „Ars Nova”-Pitești.

Ani de-a rândul, corul a funcţionat pe lângă instituţii de 
cultură din Pitești care la vremea respectiva au avut posibilităţi 
fi nanciare și spaţiu pentru pregatirea corului, costumaţie nece-
sară, participând la sute de spectacole în ţară și străinătate. Ne 
face plăcere să mulţumim d-lui Valeriu Nicolescu, fost primar 
al Municipiului Pitești și directorul Palatului Culturii-Pitești, 
Valeriu Dobrin, pentru realizarea schimburilor culturale cu for-
maţii asemenea din Olanda (în 1975) și Germania (1977, 1978, 
1979) ,la Festivalul de la Barcelona și Vittoria (1982).

De un mare succes s-a bucurat turneul corului „Ars Nova” 
în Spania (1982) unde a obţinut medalia festivalului, prezen-
tând concert la Barcelona și Vittoria.

Incepand cu 1985 corul „Ars Nova” trece sub indrumarea 
Centrului Creatiei Populare Arges, director profesor Costin 
Alexandrescu.

De la înfi inţare și pâna în anul 1990, corul obţine, în con-
fruntările naţionale și internaţionale, numeroase premii, trofee 

și medalii din care amintim:
-1977, 1979 Premiul al-III lea si Titlul de Laureat la Con-

cursul National ”Cantarea Romaniei”
-1980 Premiul al-III lea la Festivalul Coral “Ciprian 

Porumbescu”-Suceava
-1981, 1983, 1985, 1987 Premiul I si Titlul de Laureat la 

Festivalului National” Cantarea Romaniei”
-1982 Medalia Festivalului International din Barcelona și 

Vittoria 
-1986 Premiul I al Concursului Interjudetean al Corurilor 

de Camera “Gheorghe Dima” Brasov
-1986 Marele Premiu, Trofeul Festivalului D.G. Kiriac si 

Cupa Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor Romania
-1986 Trofeul Festivalului “Ioan D.Chirescu” Constanta
-1987 Punctah Maxim (nota 10) emisiune Concurs televi-

zat” Columnele Independentei”
După anul 1990, Corul „Ars Nova” își reia activitatea în 

luna martie, pregatind concerte care s-au bucurat de mari suc-
cese atât în ţară cât și în străinătate.

Pe plan internaţional, Corul”Ars Nova” a prezentat 
concerte în Germania (1990, 1991), Franţa (1990, 1991), 
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Suedia (1992), Grecia (1991, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003, 
2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Italia (2002, 
2014), Turcia (1997, 1998), Ungaria (2000), Elvetia (2014).

Pe plan intern, începând din anul 1992, Corul „Ars 
Nova” îndeplinește cel mai important deziderat al Festivalului 
„D.G.Kiriac” , manifestării conferindu-i-se caracter internaţio-
nal.

Repertoriul corului cuprinde lucrări de o mare diversitate 
stilistică (de la preclasicism până la modernism), lucrări care 
au solicitat membrilor formaţiei o permanentă perfecţionare 
a interpretării. Ei pot susţine oricând un concert cu durata de 
doua ore, cuprinzând pagini din muzica corală româneasca, dar 
și internaţională.

Prin întreaga sa activitate, Corul”Ars Nova” s-a impus ca o 
prezenţă artistică de prestigiu a vieţii muzicale argeșene și tot-
odata ca un ambasador apreciat al spiritualităţii românesti peste 
hotare.    

Dirijor: Gheorghe Gomoiu

Corul de Cameră „Caedonia”

Corul de Cameră „Caedonia” al Casei de Cultură a Sin-
dicatelor din Sibiu s-a înfi ințat în anul 1968, la inițiativa unor 
absolvenți ai Conservatorului de Muzică ”Gh. Dima”din Cluj-
Napoca, stabiliți la Sibiu.

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

„Caedonia” a participat la numeroase festivaluri naționale 
printre care se numără „D.G. Kiriac”–Pitești, „Gheorghe 
Dima”–Brașov, „Iacob Mureșanu”–Blaj, „I.D. Chirescu”–
Constanța, „Ciprian Porumbescu”–Suceava, Festivalul de 
Muzică Sacră „Pe Tine Te Lăudăm” –Orăștie, „Ion Danielescu” 
–Ploiești, obținând mai multe premii care i-au atestat valoarea. 
A susținut concerte la București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Bră-
ila, Slatina ș.a.

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

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

 După 1990, corul a stabilit mai multe parteneriate cu 
formații corale din Austria, Germania și Franța. A susținut 
concerte la Klagenfurt, Klein St. Paul, St. Veit, Maria Saal, în 
compania corului dirijat de profesor Arno Artner, devenind 
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membru onorifi c al „Karnter Sanger-
bund”. În Germania a susținut con-
certe la Dortmund și Landshut, iar în 
Franța la Paris, Colmar, Nancy, Bor-
deaux, Lyon, Strassbourg, Mulhouse 
ș.a.

  În decembrie 2007 și 2008, 
Corul de Cameră „Caedonia” a efec-
tuat două turnee pe coasta de Est și 
cea de Vest a Statelor Unite ale Ame-
ricii, împărtășind bucuria colindelor 
și a tradițiilor strămoșești precum și 
onoarea pe care a avut-o Sibiul de a fi  desemnat “Capitală Cul-
turală Europeană 2007”. La invitația Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din America, „Caedonia” a concertat în Washington 
D.C., New York City , Youngstown, Detroit, Chicago, Los 
Angeles, San Francisco și Las Vegas.

 În octombrie 2010, membrii corului pun bazele pentru 
înfi inţarea Asociaţiei Corul de Cameră Caedonia, dobândind 
astfel personalitate juridică.

“Camerata Danubii”

La iniţiativa unui grup de cadre didactice, în anul 1978 
a luat fi inţa pe lânga Casa de Cultură din orașul Calarași, o 
formație corală denumită “Melodia”, formată din 24 de per-
sonae, avândul ca dirijor pe Prof. George Marcu. Mai târziu 
(1984-1985), corul a primit titulatura de “Camerata Danubii”, 
nume ce i-a fost dat de către următorul dirijor, Prof. Marcel 
Costea.

Perioada cea mai lunga de activitate a avut-o următorul 
dirijor al corului de cameră – Prof. Univ. Dr. Gheorghe Oprea 
(15 ani). Din anul 2000, la cârma “Cameratei Danubii” s-a afl at 
Dragos Tiberiu Oprea, iar din 2004 corul a trecut sub bagheta 
dirijorală a Dianei Vieru-Burlescu.

În decursul anilor, deși s-a confruntat cu multe greutăți pri-
vind pregătirea pieselor și condițiilor oferite, activitatea corală 
a mers înainte. Membrii componenți ai coralei vin săptămânal 
la repetiții, probând dragostea pentru muzica corală, precum și 
dorința vie de a duce mai departe tradiția cultural muzicală.

În cei 37 de ani de activitate, “Camerata Danubii” a dovedit 
o înaltă ținută artistică și interpretativă, participând la multe 
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festivaluri de muzică corală din țară. Posedă un repertoriu 
bogat, variat conținând piese laice, religioase, prelucrări din fol-
clorul românesc și internațional, cântece inspirate din como-
rile poeziei românești, alese cu grijă pentru publicul căruia i se 
adresează.

“Camerata Danubii” a obținut rezultate deosebite la toate 
festivalurile de muzică corală la care a participat, mărturie stau 
diplomele cu premii I, II și III și diplomele de participare de la 
festivalurile unde au fost concursuri.

Fiind cunoscută ca o formație corala foarte bună, “Came-
rata Danubii” a fost invitată la festivaluri internaționale de 
muzică corală laică și religioasă din Italia, Franța, Bulgaria – 
a reprezentat România cu mare success, fi ind apreciat în spe-
cial marele dirijor și pedagog maestrul Gheorghe Oprea, dar și 
tinuta artistică a membrilor corului, dovadă ca tot ce s-a făcut 
a fost tratat cu seriozitate și professionalism este faptul că toate 
concertele permanente organizate de Centrul Cultural din 
Călărași au dat roadele dorite. 

Dirijorii “Cameratei Danubii”

Prof. George Marcu 
(1978-1981)

Prof. Univ. Dr. Gheorghe 
Oprea (1986-2000)

Prof. Vieru-Burlescu 
Diana (2004-prezent)

Conf. Univ. Dr. Marcel 
Costea (1981-1986)

Prof. Tiberiu Dragos 
Oprea (2000-2004)
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Orchestra „il mosaico” din Wattwil, Elveţia
- dirijor: Herman Ostendarp -

Corul „Codex Apulum” din Alba Iulia
- dirijori: prof. Iosif Fiţ, pr. Nicolae Topîrcean -

Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu
- dirijor: diac. Dan Alexandru Streza -

SOLIȘTI:
Nicolae Topîrcean-Evanghelistul

Emanuel Benchea - Iisus
în alte roluri: Dan Alexandru Streza, Lorena Puican, Roxana Chicidea şi Teodora Oprişor

Corepetitor: prof. Anamaria Fiţ

de PAUL CONSTANTINESCU

SIBIU, Sâmbătă - 16 Mai 2015, ora 18.00, 
Catedrala Mitropolitană Ortodoxă

ALBA IULIA, Joi - 14 Mai 2015, ora 18.00,
Catedrala Romano-Catolică

ORATORIUL BIZANTIN
DE PASTI,

Acţiune cofi nanţată de
Consiliul Local Sibiu

şi Primăria Municipiului Sibiu

Arhiepiscopia
Ortodoxă

Sibiu
Arhiepiscopia

Romano Catolică
Alba Iulia

Primăria
Municipiului

Alba Iulia

Arhiepiscopia
Ortodoxă
Alba Iulia

ASOCIAŢIA CORALĂ „TIMOTEI POPOVICI”
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ SIBIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
CONSILIUL LOCAL SIBIU

FACULTATEA DE TEOLOGIE
 „ANDREI ŞAGUNA” SIBIU

ASOCIAŢIA CORALĂ „CODEX APULUM”
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA
LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
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Concertul Absolventilor

Joi, 21 mai 2015, ora 
18:30

Studenţii promoţiei 2012-
2015 au desfășurat o perma-
nentă activitate corală, atât 
în cadrul U.N.M.B. cât și pe 
scenele din Capitală și din 
ţară. Pe lângă concertele anu-
ale de colinde și de producţi-
ile artistice din cadrul „Zilelor 
F.C.M.P.m.” ori de la încheie-
rea practicii artistice (din anii 
I și II), studenţii promoţiei 
actuale au concertat la Ate-
neul Român, la Sala Radio, la 
Biblioteca Universitară și la 
Festivalul Coral Internaţional 
„D. G. Kiriac” de la Pitești.

Concertele corului au fost dirijate de către studenţii anilor 
de studiu și de coordonatorul activităţilor corale și dirijorale ale 
colectivului, conf. univ. dr. Ioan Golcea. Repertoriul s-a alcătuit 
dintr-o paletă stilistică diversă și reprezentativă pentru proble-
matica dirijorală și a cântului în ansamblu, cuprinzând lucrări 
din tezaurul coral dar și prime audiţii, prin care s-a vizat struc-
turarea unui larg orizont muzical.
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 Corala „Sfânta Treime” 

a  Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia

Corala mixtă „Sfânta Treime” de la Catedrala Arhiepisco-
piei Ortodoxe de Alba Iulia a luat naștere în anul 1928,împli-
nind 87 de ani de activitate corală neîntreruptă. În buletinul 
ofi cial nr. 15 – 16 din 2011 sunt consemnate toate datele esen-
ţiale din istoricul acestei formaţii corale bisericești.

Începând din anul 1990 dirijorul Coralei este prof. Iosif 
Fiţ și tot de atunci Corala a primit numele de „Sfânta Treime”, 
după hramul Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia. Progra-
mul regulat al repetiţiilor este: miercurea între orele 18 – 20 
și duminica dimineaţa între orele 9 și 10. Membrii Coralei, în 
număr de 50, sunt oameni de toate profesiile, actualmente în 
procent de 40% fi ind pensionari. 
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Pe lângă „Liturghia psal-
tică” de Nicolae Lungu, „Litur-
ghia  în mi minor” de Dragoș 
Alexandrescu, fragmente din 
Liturghiile lui Gavriil Musi-
cescu, Gh. Cucu,  Timotei 
Popovici, Gh. Dima, reperto-
riul formaţiei cuprinde tropare, 
condace, irmoase, chinonice și 
alte cântări religioase specifi ce, 
pentru toate Praznicile și sărbă-
torile ortodoxe din întreg anul 
bisericesc, înmănunchiate de 
prof. Iosif Fiţ în „Forilegiu coral 
liturgic”, Ediţia a II-a revăzută 
și adăugită, Editura ALTIP 
Alba Iulia, 2013.

Alte aspecte din activitatea formaţiei:
- între anii 1992 și 2009 Corala „Sfânta Treime” a partici-

pat la hramurile mănăstirilor din Eparhia Albei;
- a făcut pelerinaje la mănăstirile din toate zonele istorice 

ale ţării, precum și la mănăstiri din Grecia, Turcia, Republica 
Moldova, Ucraina și Polonia;

- în anii 1994 și 1996 a participat la Concursul European 
de Muzică Sacră „Maeștrii Catedralelor” din Amiens-Franţa, în 
1996 ocupând locul al IV-lea;

- la Concursul Coral Interjudeţean „Cu noi este Dumne-
zeu” de la Orăștie a obţinut Locul I în ediţiile din 1992 și 2012;

- a participat la Etapa zonalăa Concursului Coral „Lău-
daţi pe Domnul”,  iniţiat de Patriarhia Română, iar la Etapa  
Mitropolitană a obţinut Locul al 2-lea;

- în anul 2013 a participat la Festivalul și Concursul Inter-
naţional Coral „Liviu Borlan” – Baia Mare, obţinând Premiul 

Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Tradiţii-
lor Maramureș și Premiul Asociaţiei CreduArt;

- a cântat la toate slujbele transmise în direct la Radio și 
Tv-România cu ocazia Zilei Naţionale, din 1990 până în pre-
zent;

- a statornicit tradiţie în Catedrala Reîntregirii în a susţine 
în fi ecare an Concertul de Crăciun și Concertul de Paști;

- o parte din membrii coralei „Sf. Treime” fac parte și 
din corul „Codex Apulum” din Alba Iulia, alături de care au 
interpretat Oratoriul Bizantin de Paști „Patimile și Învierea 
Domnului” de Paul Constantinescu, împreună cu Orchestra 
simfonică de tineret din Wattwil-Elveţia, în două concerte în 
Elveţia (sept. 2014) și în două concerte la Alba Iulia și Sibiu în 
14, respectiv 16 mai 2015;

- începând din anul 2013, odată pe lună participă la Sf. 
Liturghie dintr-o altă biserică din Alba Iulia sau din împreju-
rimi;

- a făcut schimburi culturale cu Corul Naţional de cameră 
„Madrigal”, cu Corul de cameră „Preludiu” și cu alte formaţii 
corale din ţară.

prof. Cezara Fiţ
Alba Iulia, 21 mai 2015
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Corala Armonia Baia Mare

Se împlinesc 165 de ani de la nașterea poetului nepereche. 
„Afară de Eminescu, totul este aproximativ în cultura româ-
nească. Nici unul nu ne-am lăudat cu el. Căci nu l-am declarat 
cu toţii o excepţie inexplicabilă pentru noi. Ce a căutat pe aici 
acel pe care Budha ar putea fi  gelos? Fără Eminescu am fi  știut 
că nu putem fi  decât esenţial mediocri, că nu este ieșire din noi 
înșine și neam fi  adaptat perfect condiţiei noastre minore. Sun-
tem prea obligaţi faţă de geniul lui și faţă de tulburarea ce nea 
vărsat-o în sufl et.” Emil Cioran, 1937.

Așa cum ne-a obișnuit să cinstească toate marile sărbători 
ale neamului, Corala ARMONIA l-a cinstit pe Domnul Emi-
nescu în Foaerul Artelor, la Teatrul Municipal din Baia Mare. 
Prin cîntec și vers eminescian, împreună cu actorii Claudiu Pin-
tican, Paul Antoniu, Sanda Savolszky și Dorin Griguţă. Teodor 
Ardelean a vorbit despre ceea ce înseamnă Eminescu pentru 
cultura română. Astăzi și în fi ecare zi, să adunăm toate fl orile 
din poezia Domnului Eminescu și să le așezăm la coloana de 
lumină a poetului.

Corala bărbătească ortodoxă ARMONIA 

Constanţa

Corala barbateasca “Armonia” a fost infi intata in anul 2001 
la initiativa Arhid. Asist. Univ Iulian Dumitru, in cadrul Semi-
narului Teologic Ortodox din Tulcea. 

Anul 2001 reprezinta un moment important in evolutia 
Coralei “Armonia”, pe perioada acestuia, bucurandu-se de o 
vasta activitate muzicala. Prima diploma de excelenta, respectiv 
primul loc fruntas a fost obtinut la Festivalul de colinde “Leru-
i Ler”, traditia de a participa la acest eveniment fi ind pastrata 
pana in anul 2003. Aparitia albumului muzical, intitulat sugestiv 
“ Sfaramand Portile Iadului”, realizat in studiourile Electrore-
cord-Bucuresti, a adus Coralei o apreciere deosebita din partea 
publicului auditoriu.  Concursul National de muzica desfasurat 
la Piatra-Neamt incheie anul 2003 cu un success de rasunet, 
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corala obtinand locul II la etapa nationala la care au participat 
alte 40 de grupuri corale. Si dirijorul coralei s-a facut remarcat 
prin obtinerea locului I la sectiunea arta-dirijorala.

In anul 2004, Corala “Armonia” se afl a sub patronajul 
Arhiepiscopiei Tomisului, cand, alaturi de Inaltpreasfi ntitul dr. 
Teodosie este initiata o noua serie de concerte religioase, cla-
sice folclorice, sustinute in diferite orase importante ale tarii: 
Ploiesti, Vatra Dornei, Falticeni, Tulcea, Mangalia, Bucuresti, 
Iasi, etc. Incepand cu anul 2004 Corala a devenit o prezenta 
constanta la Festivalul International al Artei Corale Bisericesti, 
organizat la Constanta, si la Festivalul International “I.D. Chi-
rescu”, organizat la Cernavoda. Tot in acest an corala participa 
la Festivalul de Muzica Sacra sustinut la Palatul Patriarhiei 
Romane.

In martie 2005 grupul coral concertează la Patriarhia 
Ecumenică Constantinopol. In toamna lui 2005 grupul coral 
participă la „‘Convegno internazionale. Il monachiesimo orto-
dosso in Finlandia e nei paesi baltici” organizat in Grotta 
Ferrata-Roma. Ulterior este invitată să concerteze  în cadrul 
festivalului  ‘Kairo’s 2005. La luce che viene da oriente’ Bari, 
Conversano, Italia. In decembrie 2005, corala sustine un concert 
extraordinar in catedrala catolica   «San Gines» din Madrid in 
prezenta ambasadorului Romaniei in Spania. Catedrala s-a 
dovedit neincapatoare. Anul  2005 se incheie printr-o serie de 
concerte sustinute de grupul coral în Israel: la Academia de 
Muzica si Dans din Ierusalim – unde a fost sustinut în faţa 
distinşilor lectori universitari; la Casa de Cultură din Tel-Aviv; 
la Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim, în prezenţa Preafericitului 
Patriarh Teofi l; la Ambasada Română din Israel. Incheind  tur-
neul, corala sustine un concert la Institutul Cultural Român din 
Tel-Aviv, în cadrul vernisajului de icoane  “Lumina Icoanei”, la 
invitaţia dnei dr. Madeea Axinciuc, director I.C.R. Tel-Aviv.

Pentru a păstra tradiţia creştin-ortodoxă românească, 

Corala ‘Armonia’ lansează în premieră naţională, un material 
disco-grafi c sub forma de dvd intitulat ‘Miracol pentru sufl et’, 
conţinând colinde tradiţionale românesti, fi lmările realizându-
se în mânăstirile şi bisericile din Dobrogea şi în Bucovina. 

Anul 2006 s-a dovedit a fi  un an prolifi c pentru aceasta 
corala. In  ianuarie 2006, grupul coral concertează la Univ. 
Creştină „Dimitrie Cantemir” cu ocazia acordării titlului de  
‘Doctor Honoris Causa’ doamnei baronese Emma Nicholson.
Trei luni mai tarziu, corala  susţine un turneu de muzică sacră 
specifi că perioadei pascale în Elveţia, concertând în biserici 
protestante dintre care menţionăm: biserica din Maur, cate-
drala protestantă Grossmunster-Zurich ce datează din vremea 
reformatorului protestant Ulrich Zwingle, grupul coral bucu-
rându-se de prezenţa a peste 1000 de persoane. In aceeasi luna,  
grupul coral vizitează pentru a II-a oară Ţara Sfântă, partici-
pând la slujbe religioase specifi ce perioadei pascale desfășurate 
la Biserica românească din Ierusalim și Ierihon, totodată corala 
susţine concerte în Ierusalim, la sala Beit Ariela din Tel Aviv 
(25 april); 26 aprilie corala bărbătească ‘Armonia’, la invitatia 
I.C.R. Tel Aviv, aduce salutul României cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Naţionale a Statului Israel la Matnas Hadar, Haifa;

La invitaţia Pr. Patriarh  Teofi l, în turneul din Ţara Sfântă, 
grupul coral trăiește o experienţă unică primind binecuvântarea  
de participare la slujba pogorârii sfi ntei lumini de la Sfântul 
Mormânt alături de corul Patriarhiei Ierusalimului, fi ind singu-
rul cor românesc ce se bucură de o astfel de apreciere din par-
tea  Patriarhiei Ierusalimului;

În perioada 2006-2011 corala Armonia are parte de nume-
roase invitaţii în afara graniţelor ţării după cum urmează: an de 
an de Sfi ntele Paști și Sărbătorile Nașterii corala este invitată în 
Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae din Orașul Castellion, Spa-
nia unde în prezenţa zecilor de români și spanioli susţine con-
certe extraordinare. În 2008 corala concerteaza la mormântul 
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Sfântului Nicolae din orașul Bari. Este invitată deasemenea în 
2011 în Insula Lesbos, Grecia. În acelaș an corala este invitată 
la Patriarhia Ecumenică din Istambul pentru a săvârșii Sfânta 
Liturghie iar după aceasta corala se bucură de binecuvântarea 
Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.

In vara lui 2012, corala Armonia participa la festivalul 
international „Folclor fara granite” organizat in Dobrichm Bul-
garia. Pe baza obtinerii acestui premiu, un an mai tarziu, Corala 
participa la World Choir Games, cel mai mare concurs coral 
la nivel mondial, unde este dublu medaliata cu aur. Succesul 
acestei corale insa nu s-a oprit acolo. In iulie 2013 participa la 
Graz, in Austria la European Choir Games si este iarasi meda-
liata cu aur, la sectiunea Folclor, si cu argint, la sectiunea Arta 
Sacra.

In iulie 2014 la Riga, Letonia, participa la World Choir 
Games unde este laureata cu medalie de aur la sectiunea „ Arta 
Sacra” si cu medalie de aur si Marele Premiu la sectiunea „ Cor 
Barbatesc de Camera”.

În prezent, Corala ‘Armonia’ este compusă din 30 de 
membri (clerci și studenţi ai  Facultăţii de Teologie).Reper-
toriul acesteia este foarte diversifi cat, fi ind compus din piese 
religioase polifonice si monodice (psaltice), folclor românesc, 
colinde tradiţionale românesti și străine, cât și piese din reper-
toriul clasic universal.

Corala si-a pus in valoare personalitatea muzicală impri-
mând mai multe compact discuri, şi anume:

- Canonul Sfîntului Andrei Criteanul;
- Folclorul românesc în interpretare corală;
- Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.
- Opera Sf Andrei
- Oratoriul In vremea aceea ptr cor barbatesc pian si soli.
- Doamne buzele mele
- Folclorul romanesc in interpretare corala II.

Corala Bărbătească “Bucovina“, 

din Câmpulung Moldovenesc 

Continuăm să existăm…

Corala Barbateasca “Bucovina“ din Campulung Moldo-
venesc, infi intata in martie 1979 la sugestia regretatului com-
pozitor Ludovic Paceag, ctitorita si dirijata de profesorul Emil 
Forfota – un ardelean plin de har din Prundul Bargaului – 
adoptat de peste 40 de ani de noi bucovinenii de la poalele 
Raraului continua sa existe contrar tuturor vicisitudinilor.

Evenimentele din decembrie 1989, abordarea de catre 
corala si a repertoriului religios au condus la diversifi carea posi-
bilitatilor de a ne manifesta si a ne face cunoscuti atat in tara 
cat si in afara ei.

Constituirea in Asociatie in anul 2002, afi lierea la A.N.C.R. 
in acelasi an au generat o emulatie rar intalnita care a condus 
la dorinta continua de a progresa pe plan interpretativ , de a 
stabili relatii cu formatii corale, de a participa la cat mai multe 
festivaluri interne si internationale, de a fi  mereu activi pe tara-
mul muzicii corale romanesti.

Intervalul de gratie 1996-2011 concretizat in sute de pre-
statii la nivel national, in iesiri anuale in Europa s-a constituit 
in subiect al mai multor articole aparute de-a lungul anilor 
in Buletinele informative ale ANCR referitoare la activitatea 
Coralei Barbatesti “Bucovina“.

Este cunoscut faptul ca suntem o formatie cu o medie de 
varsta inaintata. Imbatranirea biologica, problemele de sanatate 
specifi ce varstei noastre, o serie de evenimente triste aparute in 
familia dirijorului si a unor componenti ai Coralei au facut ca 
incepand cu a doua parte a anului 2011 si pana pe fi nalul lui 
2014 sa fi m mai putin prezenti pe scene sau in biserici .
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In conditiile 
in care intineri-
rea formatiei este 
un proces ane-
voios (ca sa nu 
spun imposibil) 
datorita faptu-
lui ca tinerii de 
astazi au tot mai 
putina aplecare 
spre acest gen de 
muzica, dirijorul 
si conducerea Asociatiei fac eforturi disperate pentru a mentine 
Corala in peisajul cultural.

Ca activitati recente voi face referire la concertele de 
colinde si pascal sustinute impreuna cu Corala mixta “Acade-
mica” (creatie a aceluiasi inimos profesor si dirijor Emil For-
fota) cu prilejul sarbatorilor de iarna si a invierii Domnului 
Iisus Hristos in Catedrala Ortodoxa “Adormirea Maicii Dom-
nului“ din Campulung Moldovenesc unde un public numeros, 
suporter prin traditie al celor doua corale s-a apropiat de Crea-
torul omului cantand.

Convinsi de faptul ca muzica a fost lasata de Dumne-
zeu omului pentru ca acesta sa nu uite nicicand Raiul am dat 
curs cu putin timp in urma unor invitatii primite de la Staretia 
manastirilor Dumbrava din judetul Alba si Nicula din judetul 
Cluj si in zilele de 9 si 10 Mai 2015 ne-am deplasat cu forma-
tia la cele doua sfi nte manastiri.

Manastirea Dumbrava in cadrul careia functioneaza un com-
plex social ce ofera gazduire in casa de tip familial unui numar 
de 84 de copii cu varste intre 2 si 12 ani si un camin pentru 
varstnici in care si-au gasit adapost 41 de batrani ne-a impresio-
nat prin buna gospodarire, prin ordine si multe, multe fl ori.

In superba incinta a bisericii “Sfantul Dumitru” in condi-
tii de acustica perfecta am sustinut pentru cei institutionalizati 
si pentru cei care atunci vizitau manastirea un scurt concert de 
muzica religioasa. Lacrimile de bucurie si multumirile celor pre-
zenti ne-au dat puterea si motivatia sa ne continuam periplul.

In drum spre Gherla am vizitat cu multa placere Salina 
Turda – obiectiv turistic important al zonei.

Ajunsi spre seara la Sfanta Manastire Nicula – unul din cele 
mai vechi asezaminte monahale din Romania (datata inainte de 
1552) am participat la slujba de priveghere ofi ciata de obstea 
Sfi ntei Manastiri si ne-am inchinat cu piosenie la icoana faca-
toare de minuni a Maicii Domnului plasata in centrul iconos-
tasului sculptat in lemn de tei. Prin forma solara iconostasul 
este o piesa unicat de o rara frumusete. 

Duminica 10 Mai 2015 pe o scena special amenajata in aer 
liber langa sfantul lacas de cult am dat raspunsurile la Sfanta 
Liturghie in fata multimii de credinciosi sositi aici din toate 
colturile tarii.

Impresionati pana la lacrimi de spectacolul sonor creat de 
tragerea intr-o maniera speciala a celor 7 clopote ale manastiri 
am continuat prezentand si aici un amplu concert de muzica 
religioasa extrem de bine primit de cei prezenti.

Confi rmand inca odata ca muzica aceasta corala este cu 
adevarat o armonie dumnezeiasca, am multumit Creatorului 
pentru harul cu care ne-a inzestrat spre a bucura prin cantec 
inimile celor pentru care muzica reprezinta ceva si in deplina 
pace sufl eteasca ne-am indreptat spre Sfanta noastra Bucovina 
– leaganul existentei noastre.

Sa fi e oare toate acestea un semn ca Asociatia “Corala Bar-
bateasca Bucovina” din Campulung Moldovenesc continua sa 
existe? Din tot sufl etul speram ca da.

Gelu Nedelcu,
Presedintele Asociatiei
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Corala Brâncovenilor în Stagiunea Corala 

“Paul Constantinescu” 2014-2015

Luni, 15 Decembrie de la 
ora 19:00, Corala Brâncoveni-
lor va susţine un concert  la Bise-
rica “Sfântul Elefterie”  în cadrul 
Stagiunii Corale “Paul Constan-
tinescu”- ediţia 2014-2015, orga-
nizată de Asociaţia Naţională 
Corală din România.

Corala Brâncovenilor a luat 
fi inţa in aprilie 2007 la iniţiativa 
preotului Dumitru Spoiala. Este 
corul Bisericii Sf. Ilie Titan , Paro-
hia “Inaltarea Sfi ntei Cruci”, con-
dus de prof. Veronica Vizi.  Din 
corala fac parte membri ai parohiei, amatori, ce asigura răspun-
surile Sfi ntei Liturghii Duminica si in sărbătorile de peste an. 
Corala susţine concerte de Crăciun si de Paste, precum si la 
case de copii si bătrâni.

Corala Brâncovenilor a participatla Festivalul coral “Buna 
Vestire”, ediţia din anul 2013 si 2014, la Festivalul de Muzică 
religioasă interconfesionala de la Giurgiu in 2013 si 2014 si la 
Concursul de muzica religioasa “Lăudaţi pe Domnul” in anul 
2013.

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

In programul concertului vor fi  interpretate lucrări de: 

Paul Constantinescu, Nicu Moldoveanu, D. G. Kiriac, Timo-
tei Popovici, Nicolae Ursu, V. Teodorian, Teodor Teodorescu, 
Francisc Hubic, T. Brediceanu, Anton Pann, Gh. Danga, Gh. 
Cucu, Al. Pascanu, A. Adam.

Soliști: Elena Grigoruţă, preot Gh. Zamfi r Dincă, Diacon 
Ionuţ Miciu și Tania Ionescu.
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Corala Dominus Bucureşti

”Corala Dominus” a luat fi inţă la data de 15 iulie 1999 şi 
este formată studenţi, absolvenţi a Universităţii Naţionale de 
Muzică din Bucureşti, cadre didactice şi alte categorii socio-
profesionale. Corala este membră A.N.C.R.

Din 1 septembrie 2001 corala işi desfăşoară activitatea  
în cadrul Parohiei Bisericii Şerban Vodă din Bucureşti, par-
ticipând şi asigurând suportul muzical în fi ecare duminică la 
Sfânta liturghie şi la  sărbătorile importante de peste an.

În 16 ani de existenţă Corala Dominus, a participat la dife-
rite festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică corală, a 
susţinut o serie de concerte de muzică religioasă, laică în insti-
tuţii  publice, lăcasuri de cult şi scene în aer liber, etc.

Corul a participat la Festivalul Naţional de Interpretare 
Corala „I.D. Chirescu”, Cernavodă - editia XXI şi XXII unde  
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a obţinut diploma de onoare a festivalului.
În anul 2006 corala a paricipat la Festivalul de Muzică 

Religioasă de la Palatul Patriarhiei Romane ediţia III şi la Fes-
tivalul Internaţional de Interpretare Corală „ I.D. Chirescu” – 
Cernavodă (2006).

- Locul 3 (Etapa eparhială – sectiunea interpretare) la Con-
cursul Naţional de Muzică Religioasă „Lăudaţi pe Domnul” 
editia a VI-a anul 2013

- Corala a participat la Festivalul de muzică religioasă 
„Buna Vestire” ediţia I (2013) editia II (25.03.2014)

- Festivalul naţional de muzică corală religioasă intercon-
fesională cu participare internaţională „Lumină din lumină”, 
editia IV&V – Giurgiu (2013&2014)

Gabriel Mihai Niţă
0722324822, gabriel_nitza@yahoo.com

Corala Feminină Camerata, Brăila

Corala Feminină Camerata a Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, ca for-
maţie de amatori, se alătură acestei categorii de coruri îmbogă-
ţind şi perpetuând tradiţia brăileană de cânt coral.

Nimic nu poate justifi ca acordul celor 45 de persoane tinere 
și mai puţin tinere, de categorii sociale diferite dar cu voci fru-
moase și sufl et generos decât, chemarea, pasiunea, dorinţa de a 
cânta într-un cor. Numai așa se explică eliminarea difi cultăţilor 
fi rești ale acestei structuri eterogene, formaţia devenind unitară 
în opţiuni, în comportament, în aspiraţii, omogenă ca stare de 
spirit, ca sonoritate, ca exprimare artistică-muzicală.

A luat fi inţă în mai 1997 sub bagheta dirijorală a profesoa-
rei Paraschiva Moise, absolventă a Conservatorului de Muzică 
Ciprian Porumbescu din Bucureşti care, ca formare profesi-
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onală este produsul unei valoroase echipe de profesori-muzi-
cieni ca: G. Breazul, I.D. Chirescu, P. Constatinescu, D.D. 
Botez, Al. Paşcanu, V. Giuleanu, E. Comişel etc. Odată făcut 
acest prim pas, a lucrat formaţia în continuare, fără întrerupere, 
afl ându-se şi azi la pupitrul dirijoral.

Deci, ca vechime, Camerata se afl ă la vârsta majoratului. 
Se cuvine deci să menţionăm şi să subliniem câteva aspecte 
reprezentative care concretizează, caracterizează şi justifi că 
existenţa sa:

- repertoriul acumulat cu preponderenţă miniatura corală, 
constă în aproximativ 130 de piese corale din creaţia univer-
sală şi românească cu o vădită varietate temetică şi structurală: 
de inspiraţie folclorică, patriotice, religioase, colinde, pacea şi 
prietenia între oameni, natura, viaţa… alegerea lor făcându-
se după principiul valoric al mesajului artistic - muzical ce 
urmează a fi  adresat publicului;

- studierea acestui repertoriu se bazează pe cunoaşterea 

şi înţelegerea conţinutului în scopul conştientizării cântării, al 
realizării artistice expresive, al interpretării reale, fi reşti;

- ca factor activ în formarea şi educarea estetică, artis-
tică - muzicală a publicului brăilean, corala îşi desfăşoară acti-
vitatea prin concerte periodic oferite acestuia în săli publice, 
în diverse instituţii, în şcoli, în biserici, în aer liber etc, atât 
în municipiu cât şi în judeţ. Deosebit de efi ciente sunt concer-
tele temetice cu prilejul diferitelor evenimente, activităţi cultu-
ral - educative, reuniuni corale etc. Toate aceste manifestări se 
bucură de aprecieri meritorii ale publicului larg, al brăilenilor;

- participă la festivaluri şi concursuri naţionale, interna-
ţionale din ţară şi nu numai, rezultatele meritorii şi aprecie-
rile competente ale juriilor de specialitate fi ind întotdeauna la 
superlaiv, răsplătite prin diplome onorante. (Formaţia răspunde 
cu astfel de manifestări la Bucureşti, Cernavodă, Călăraşi, 
Suceava, Botoşani, Focşani).

 Păşind în al 19 – lea an de vechime, formaţia se afi mă 
cu aceiaşi hotărâre şi dăruire pentru a continua ascedent dru-
mul pe care şi la ales, afi rmându-se în continuare ca o compo-
nentă valoroasă a întregii mişcări cultural – artistice şi cu un 
aport substanţial şi efi cient în educaţia estetică, sensiblizarea 
publicului şi formarea gustului pentru frumos.

Dirijor, 
Profesor Paraschiva Moise
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Corala „Mărgana“, Caransebeş

Anul 1902, „Foaia diecezană“, organul de presă al Epi-
scopiei Caransebeşului a publicat următoarea ştire: „Tinerimea 
din comuna Marga, sub conducerea D[omnu]lui învăţător(iu) 
Iosif Olariu, aranjează un concert împreunat cu teatru, dumi-
nică 3 August …“. Aceasta a fost prima atestare documentară a 
corului din Marga, jud. Caraş-Severin.

În decursul timpului, ansamblul a trăit asemenea tuturor 
societăţilor muzicale de acelaşi fel, succese şi insuccese, împli-
niri şi neîmpliniri, perioade de inactivitate şi reluări a cursului 
întrerupt. 

„Ctitorului“ Iosif Olariu i-au urmat la pupitrul dirijoral, 
învăţătorii: Nicolae Micăescu şi George Beg, şirul acestora 
încheindu-se, începând cu anul 1956, cu profesorul Dumitru 
Jompan.

Până prin 1977 formaţia s-a încadrat în categoria coruri-
lor modeste de ţărani, din Banat. Începând cu prima ediţie a 
Festivalului Naţional „Cântarea Patriei“ Corala „Mărgana“ a 
devenit un ansamblu cunoscut, competitiv, Marga situându-se 
între „satele muzicii“, vizavi de „oraşele muzicii“ prezentate 
în câteva volume de muzicologul George Sbârcea. De atunci 
coriştii mărgani au devenit aşa-zişi „culegători de trofee“ ceea 
ce a dus la cunoaşterea şi recunoaşterea valorii lor în rândurile 
artiştilor amatori.

Prezenţi pe scenele celor mai importante oraşe ale ţării cu 
diverse ocazii (festivaluri, schimburi culturale, turnee artis-
tice etc.), ansamblul vocal din Marga a fost solicitat şi trimis 
să reprezinte arta corală românească peste graniţă la: Coştei 
(Banatul Sârbesc); Gorizia (Italia); Mălăeşti şi Zăicana (Repu-
blica Moldova); Miedzidroje (Polonia); Jurbarkas (Lituania), 
de unde s-au întors cu importante premii.

Unul din secretele marilor izbânzi a fost acela, că în 
comună a fi inţat un cor de copii, Corul „Canon“, pepiniera de 
voci pentru formaţia adulţilor care a fost atestat documentar în 
anul 1898 şi care de asemenea a înregistrat succese în ţară şi în 
afară la festivalurile din: Austria, Serbia, Slovenia, Turcia ş.a.

Aici, la Marga, mulţi ani a fi inţat o Universitate Sătească 
de Educaţie Muzicală unde bătrâni şi tineri au dobândit cunoş-
tinţe muzicale prin frecventarea ciclului de conferinţe prezen-
tate de cei mai de seamă muzicieni din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi 
Timişoara.

Ajungând o formaţie muzicală cunoscută câţiva compozi-
tori s-au oferit să scrie, să le dedice coriştilor de aici din cre-
aţiile lor, între care: Constantin Arvinte, Gheorghe Bazavan, 
Sabin Păutza şi Gheorghe Vancu.

Aniversarea a 112 ani de la înfi inţarea corului mărganilor a 
avut loc la data de 23 nov. 2014 prin participarea Corului „Sar-
geţia“ din Deva, dirijor Nicolae Icobescu şi „Alunul Verde“ 
din comuna Copăcele, jud. Caraş-Severin, dirijat de Ivan Liber.

Susţinerea fi nanciară a evenimentului a fost asigurată de 
prof. Gheorgheoni, preşedinte al Despărţământului ASTRA, 
Filiala Oţelu Roşu şi director al Liceului Bănăţean din oraş.
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Primul moment al zilei a fost participarea la Sfânta Litur-
ghie din Biserica „Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din 
oraşul Oţelu Roşu păstorită de preotul-paroh Liciniu Gh. 
Olteanu. Răspunsurile au fost date de corul devenilor. În înche-
ierea serviciului religios cele două coruri invitate împreună cu 
cel sărbătorit au susţinut un microconcert de muzică religioasă. 

După masa prietenească, la Marga, în faţa Monumentu-
lui „Omagiu Cântecului“ prezenţi fi ind ofi cialităţile locale, o 
mulţime de cetăţeni şi invitaţi preotul-paroh Viorel Daia a ofi -
ciat o slujbă de pomenire întru amintirea celor care au activat 
de-a lungul anilor în ansamblul coral. După cuvintele de „Bun 
venit!“, prezentarea istoricului formaţiei, urările şi felicitările 
adresate coriştilor activi, cele trei reuniuni corale din Copăcele, 
Deva şi Marga i-au încântat pe cei prezenţi cu interpretarea 
câtorva cântece scăldate în dulci şi frumoase armonii.

La întoarcerea spre casă, Corala „Sargeţia“ a prezentat un 
concert de colinde în biserica satului Băuţaru de Sus.

De reţinut, după aniversare, interesul celor sărbătoriţi pen-
tru acest gen de artă, brusc, a scăzut. Cu toate acestea corul, 
de-acum un grup coral a participat la cea de a V-a ediţia a Fes-
tivalului de Muzică Corală „Valentin Băinţan“, invitat fi ind ce 
Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare. Acum, de câteva luni s-a 
aşternut liniştea peste sat. În cabinetul de muzică al şcolii nu se 
mai întâmplă nimic. Pe coriştii care promiteau să păstreze tra-
diţia, să ducă mai departe faima câştigată de înaintaşi, nimeni 
şi nimic nu-i mai animă. Să fi e o atitudine de moment? Să fi e o 
apatie vremelnică? Cei 112 ani de existenţă corală la Marga să 
însemne acel „serviciu de salvare“? Cunoaşte cineva un astfel 
de „serviciu“? Rugăm a ni se comunica pentru a-l apela şi noi!

Marga, 15.05.2015.
Prof. Dumitru Jompan

Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române

PROGRAM CONCERT CORAL
Stagiunea Paul Constantinescu
30 martie 2015
Sala George Enescu a UNMB

1. De frum’seţea fecioriei tale 
2. Abendlied 
3. Alleluia
4. Bogoroditse Devo, raduisya
5. Tatăl nostru 
6. Lumină lină 
7. Blazen muz 
8. Stelele-n cer 
9. Gloria 
10. Ubi caritas
11. Ave Maria 
12. În mormânt, Viaţă

Dirijori:
Pr. Stelian Ionaşcu – 
1,2,3,10,11,12
Arhid. Constantin Răzvan Ştefan 
– 8, 9
Arhid. Siluan Eloi – 4
Luminiţa Guţanu – 5, 6
Florian Costea – 7 

- Paul Constantinescu
- Josef Rheinberger 
- Eric Whitacre
- Serghei Rachmaninoff
- Vladimir Ciolac
- Florian Costea
- Serghei Rachmaninoff
- Paul Constantinescu
- Sabin Păutza
- Ola Gjeilo
- Morten Lauridsen
- Paul Constantinescu

Solişti:
Irina Ionescu  – 3, 5
Elena Postelnicu – 1
Florian Costea – 3



142 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 143Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

Corala Sfântul Antim Ivireanul, Olteniţa

Repertoriu: 
  1.  Troparul Sfantului Antim Ivireanul - Şt. Voicu, după 

glasul VI, Bahmetiev
  2. Innoieste-te, noule ierusalime - G. Musicescu
  3. Rugaciune - pr. C-tin Dragusin
  4. Deschideti mari ale cerului porti - Ch.W. Gluck
  5. Aliluia - P. Constantinescu
  6. Otche Naş - N. Kedrov - fi ul
  7.Rugaciune - I. Popescu-Pasarea
  8. Tebe Poem - D. Bortneanschi
  9. Ca pre Imparatul - Gh. Danga
 10.  Ridica-voi ochii mei - priceasna, aranj cor barbatesc 

Şt. Voicu
 11. Doamne pe noi miluieste-ne - folclor rusesc
 12. S nami bog (Cu noi este Dumnezeu) - P. Chesnokov
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Corala Universitarilor Clujeni

Corala Universitarilor Clujeni a desfasurat o activitate 
intensea atat in anul 2014 cat si in prima parte a anului 2015.

Dintre activitatile desfasurate de catr eCorala Universitari-
lor Clujeni mentionam in principal:

1. “Eminescu etern”- concert care a avut loc in data de 
14.01.2014 de la orele 17.00 in sala “Auditorium  Maximum”  
a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca, Corala Universitarilor 
Clujeni a prezentat un concert de exceptie dedicat marelui poet 
Mihai Eminescu. Au fost invitati sa participe in concert  actori 
de la Teatrul National si solisti de la Opera Romana din Cluj-
Napoca. Concertul s-a bucurat de un mare succes.

2. Turneu in Germania in perioada 19-27.06.2014 
Corala Universitarilor Clujeni dirijata de prof. Doina 

Miclea a efectuat un turneu in Germania in perioada 19-27 
iunie 2014. Au fost sustinute un numar de 12 spectacole in mai 
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multe localitati, din-
tre care mentionam: 
Stuttgart,  Tubingen,  
Goppingen etc.

In concerte  au 
fost prezentate cu 
succes piese corale 
apartinand atat 
muzicii religioase, 
cat si capadopere ale 
muzicii baroce,  cla-
sice,  romantice si 
contemporane, dar 
si prelucrari folclo-
rice. Turneul a con-
stituit un real succes 
pentru Corala Uni-
versitarilor Clujeni. 

3. ” S e a r a 
Colindelor”. Corala 
U n i v e r s i t a r i l o r 
Clujeni a prezentat un concert deosebit de colinde, in data 
de 23.12. 2014 incepand cu orele 19,00 in sala “Auditorium  
Maximum”  a Casei Universitarilor din Cluj –Napoca. Pentru 
“Corala“ este deja o traditie ca, in fi ecare an, sa prezinte un  
concert de colinde  in ajunul Craciunului.

Magie, dăruire şi veselie se asaza încet şi lin în luna decem-
brie în spiritele noastre. Iisus se naşte, iar noi sărbătorim Cră-
ciunul prin colinde şi cântece specifi ce Naşterii Domnului.

Au fost prezentate intr-o interpretare de exceptie colindele 
traditionale: ”Astazi s-a nascut Hristos”, “La Vittleem”, ”Dom-
nul et si Domn din cer “, “Dimineata lui Craciun”, “Aseara pe-
nserate”, “ Leru-i ler”, “O, ce veste minunata” etc.

4. Top of Form „Eminesciana 2015”- Corala Universita-
rilor Clujeni a prezentat un concert deosebit in sala “Audito-
rium  Maximum”  a Casei Universitarilor din Cluj –Napoca, in 
data de 13.01.2015, orele 18,00 dedicat poetului naţional Mihai 
Eminescu. In concert au fost prezentate piese corale pe texte de 
M. Eminescu: „Mai am un singur dor”, „Stelele-n cer”, „Dintre 
sute de catarge”, „Peste vârfuri”,  „Sara pe deal”, „Ce te legeni 
codrule”, „Pe lângă plopii fără soţ” etc . Publicul prezent in 
numar mare in sala a trait la intensitate maxima momentele 
deosebite create de Corala Universitarilor Clujeni.

5. “Concert de Pasti” in 23.04.2015, orele 16,00 in sala 
“Auditorium  Maximum”  a Casei Universitarilor din Cluj –
Napoca. Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca impreuna cu 

Asociatia Trompetis-
tilor din Romania au 
organizat un frumos 
concert de Pasti, in 
colaborare cu Asoci-
atia  “Humanitas” din 
Zalau si Asociatia cul-
tural educativa “ Iuliu 
Maniu” Zalau. Con-
certul a fost sustinut 
de:

- Corala Universi-
tarilor Clujeni, dirijata 
de prof. Doina Miclea;

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

- Corul “Lumina 
Lina” al C.E. “Inalta-
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rea Domnului” din Zalau;
- Liceul de Arta “Ioan Sima“ din Zalau.
In program au fost prezentate lucrari de: Henry Purcell, 

Johann Sebastian Bach, D.S. Bortnianski, Vasile Jianu, Tudor 
Jarda, Alexandru Podoleanu, Gavril Musicescu, Nicolae Lungu, 
L. Beethoven.

Concertul a realizat un frumos moment de sărbătoare pen-
tru creştinii ortodocşi afl ati in numar foarte mare in sala.

Dr. ing. Dionisie Mosoni
Cluj-Napoca

18.05.2015

Corul Academic al Univeristăţii de Arte 
“George Enescu”, din Iaşi

Corul academic al Universităţii de Arte “George Enescu”, 
din Iaşi are o istorie bogată cât însăşi instituţia ieşeană de învă-
ţământ artistic. 

În formula actuală, sub îndrumarea lectorului universitar 
doctor George Dumitriu, corul a susţinut concerte prilejuite de 
sărbătorile de peste an, în cadrul stagiunilor propriei universi-
tăţi şi a răspuns solicitărilor venite din parte unor instituţii cul-
turale şi de învăţământ superior ieşene de a susţine programe 
concertistice în cadrul unor evenimente mai deosebite. Dintre 
acestea menţionăm: participarea corului la concertul de gală 
„Clasic 300 Debut”, alături de Orchestra Universităţii de Arte 
„George Enescu”, din Piaţa Palatului Culturii, 21 iunie 2013, 
în cadrul festivalului FIE, organizat de Primăria Iaşi; partici-
parea la Festivalul coral internaţional „Dumitru Georgescu 
Kiriac”, Piteşti, iunie 2013; participare la Seara Valorilor, 
alături de corurile reunite ale Filarmonicii şi Operei din Iaşi, 
octombrie 2013; concert coral susţinut în Aula Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” - Iaşi, cu ocazia dezvelirii pictu-
rilor reprezentându-i pe Regele Carol I al României si Regina 
Elisabeta, concerte de colinde susţinute pe scena Filarmonicii 
“Mihail Jora”, din Bacău (2013 şi 2014), concerte ale absol-
venţilor clasei de dirijat cor academic; participare în spectaco-
lul „The One Born from a tear”, un Musical semnat de Dan 
Spînu, (Festivalul Muzicii Româneşti, IAŞI, Ediţia a XVIII-a, 
17-28 0ctombrie 2014 etc.

Corul universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, sub 
bagheta lectorului universitar doctor George Dumitriu, a des-
făşurat următoarea activitate concertistică, in anul universitar 
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2014-2015:
- Marţi, 28 octombrie 2014, orele: 19:00, Casa de Cultură 

a Studenţilor, Sala Gaudeamus, „The One Born from a tear”, 
un Musical de Dan Spînu, Corul şi Orchestra Universităţii de 
Arte „George Enescu” – Iaşi, dirijorul orchestrei: Bogdan Chi-
roşcă, dirijorul corului: George Dumitriu. Spectacol susţinut în 
FESTIVALUL MUZICII ROMÂNEŞTI, IAŞI, Ediţia a XVIII-a, 
17-28 0ctombrie 2014

- Joi, 11 decembrie 2014, orele 19:00, în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare „Mihai Eminescu”-Iaşi, „Iată, vin coli-
nători!” – Concert de colinde susţinut de Corul Academic al 
Universităţii de Arte „George Enescu”-Iaşi. Dirijor: lect. univ. 
dr. George Dumitriu. La pian: lect. univ. dr. Andrei Hrubaru-
Roată.

- Miercuri, 17 decembrie 2014, orele 19:00, sala de 
festivităţi – Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, 
CONCERT DE CRĂCIUN, interpretat de Corul academic şi 
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Orchestra Universi-
tăţii de Arte „George 
Enescu” – Iaşi; În 
program: 1. Colinde 
româneşti şi 2. Vio-
rel Munteanu: „Suita 
a II-a de Crăciun, prn-
tru soprană, tenor, cor 
şi orchestră”. Solişti: 
Georgiana Găitan şi 
Petru Pavel. Dirijo-
rul corului: Lect. univ. 
dr George Dumitriu. 
Dirijor orchestră: Lect. 
univ. dr. Bogdan Chi-
roşcă.

- Vineri, 19 decem-
brie 2014, Sala „Ate-
neu”, ora 18:30, în 
stagiunea muzicală 

2014-2015 a Filarmonicii „Mihail Jora”-Bacău, IATĂ, VIN 
COLINDĂTORI, Concert de colinde susţinut de Corul Acade-
mic al Universităţii de Arte „George Enescu”, din Iaşi. În pro-
gram: 1. Colinde tradiţionale şi moderne, 2. Viorel Munteanu: 
„Suita a II-a de Crăciun” (reducţie pian). La pian: Andrei Hru-
baru-Roată. Dirijor: George Dumitriu. 

- Joi, 26 februarie 2015, orele 19:00, Casa de Cultură a 
Studenţilor, Iaşi, spectacolul musical The One Born From a 
Tear, de Dan Spînu, Orchestra şi Corul Universităţii de Arte 
“George Enescu” – Iaşi. Dirijor: Bogdan Chiroşcă. Dirijorul 
corului: George Dumitriu.

- Miercuri, 20 Mai 2014 – “ARMONII CORALE”, 
Concert susţinut în Aula Bibliotecii Centrale Universitare 
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«Mihai Eminescu» Iaşi, in stagiunea Filarmonicii «Moldova». 

Dirijorul corului, lector dr. George Dumitriu, născut în 
Iaşi, în anul 1968, a absolvit Liceul de Artă “Octav Băncilă”, 
din Iaşi (promoţia 1987), este licenţiat al Facultăţii de Teolo-
gie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu (1992), precum şi al 
Academiei de Arte “George Enescu”, din Iaşi (1996), speciali-
zarea dirijor cor academic/profesor de muzică, clasa profesor 
univ. dr. Nicolae Gâscă şi profesor asociat Ion Pavalache. Pro-
fesor de armonie şi contrapunct la Liceul de Artă “O. Băncilă” 
din Iaşi, asistent al domnului Prof. N. Gâscă, din 2001, şi lec-
tor din 2005, este fondatorul corului “Lyrodia”, care s-a făcut 
cunoscut prin concertele susţinute în diferitele lăcaşuri de cul-
tură ieşene, din 1997 până în present. 

Corul „Apulum” al Seminarul Teologic 
Ortodox Sfântul Simion Ştefan, din Alba Iulia

Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ştefan, din 
Alba Iulia se afi rmă ca o şcoală de prestigiu, într-o susţinută 
dezvoltare în contextul procesului educativ contemporan. 

An de an reprezentată cu succes la olimpiadele judeţene 
şi naţionale, atât la disciplinele teologice, cât şi la cele laice, 
şcoala oferă mereu susţinere valorilor care pot produce per-
formanţa. Astfel a fost posibil parcursul difi cil, dar răsplătit 
din plin, al pregătirii Corului „Apulum” al Seminarul Teolo-
gic Ortodox Sfântul Simion Ştefan, din Alba Iulia, dirijat de Pr. 
prof. dr. Nicolae Topîrcean, pentru una dintre cele mai antre-
nante competiţii şcolare organizate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifi ce la disciplina Ansamblu coral: Olimpiada 
Naţională Corală.

În acest an, competiţia pentru clasele IX-XII s-a desfăşurat 
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la Oradea, în perioada 7-9 mai, având trei secţiuni: Secţiunea 
Licee de Arte, Secţiunea Licee Teoretice şi Secţiunea Seminarii 
Teologice. Concursul a adus în scenă peste 700 de participanţi 
din întreaga ţară califi caţi la etapa interjudeţeană din luna mar-
tie, 2015.

Corul „Apulum” al Seminarul Teologic Ortodox Sfân-
tul Simion Ştefan, din Alba Iulia, dirijat de Pr. prof. dr. Nico-
lae Topîrcean a concurat la secţiunea Seminarii Teologice, 
în cadrul căreia a obţinut Premiul I, interpretând patru piese 
corale din repertoriul românesc şi internaţional: Vezi pe câmpii, 
de Leonhard Lechner, Florilegiu Bizantin de Sfi ntele Paşti, de 
Stelian Ionaşcu, Să se umple gurile noastre, de Sabin Drăgoi şi 
Jieneasca, de Gheorghe Şoima. 

Rezultatul obţinut se înscrie în experienţa corului ca o răs-
plată a activităţilor săptămânale de repetiţii, dar şi a participării 
la sfi ntele slujbe, în duminici şi sărbători. Fiind format din 
elevi, corul presupune o schimbare permanentă de profi l vocal, 
omogenitatea şi acurateţea ansamblului reprezentând unele din-
tre cele mai mari provocări ale interpretării. 

Corul „Apulum” a fost înfi inţat în anul 1991 având dirijori 
pe prof. Iosif Fiţ până în anul 2000 şi pe Pr. prof. dr. Nicolae 
Topîrcean din anul 2000 până în prezent. Repertoriul abordat 
este preponderent liturgic necesar participării la sfi ntele slujbe. 
În paralel au fost abordate şi lucrări corale ample din reperto-
riul popular şi universal în vederea participării la numeroase 
festivaluri şi concursuri corale unde a obţinut rezultate merito-
rii, dintre care amintim: 

Premiul I la Festivalul coral de muzică religioasă “Cu noi 
este Dumnezeu”, de la Orăştie (1996; 2003); 

Premiul I la Olimpiada Naţională de Muzică, de la Baia 
Mare (1994); 

Premiul II la Olimpiada Naţională de Muzică de la Tîrgo-
vişte (1996);

Premiul III la Olimpiada Naţională de Muzică de la Tg. 
Mureş (1998);

Premiul II la Olimpiada Naţională de Muzică de la Arad 
(2003);

Premiul I la Olimpiada Naţională de Muzică, de la 
Iaşi (2007);

Premiul I la Concursul Naţional Coral de muzică bizantină 
„Tineri, lăudaţi pe Domnul!”, organizat de Patriarhia Ortodoxă 
Română, Bucureşti (2009);

Premiul I la Olimpiada Naţională de Muzică, de la Ora-
dea (2015).

Activitatea coralei s-a îmbogăţit şi diversifi cat prin parte-
neriate internaţionale cu:

 Orchestra Filarmonică „il mosaico” a Colegiului Can-
tonal din Wattwil – Elveţia, dirijată de Hermann Ostendarp 
(2006). 

 Colegiul „St. Donatus” din Merchtem – Belgia (2007);
 Orchestra Filarmonică a Colegiul Aloisius din Bonn 

– Germania (2007-2010). Corul bărbătesc „Apulum” a parti-
cipat alături de orchestra fi larmonică la Festivalul Internaţio-
nal „Ludwig van Beethoven 1770-1827”. Unul din obiectivele 
acestui parteneriat a fost şi punerea în scenă în primă audiţie 
a trei piese: Concertul nr. 1 (Cine se va sui) de Gavriil Musi-
cescu, orchestraţia: Paul Schendzielorz; „Jieneasca” de Gheor-
ghe Şoima, orchestraţia: Hermann Ostendarp; şi fragment coral 
din „Oda bucuriei” - partea a IV-a  a Simfoniei a IX-a în re 
minor de Ludwig van Beethoven, orchestraţia: Paul Schendzie-
lorz.

 Cu ocazia festivităţilor prilejuite de anul omagial 
„Franz Joseph Haydn”, Corul „Apulum”, în parteneriat cu 
Asociaţia corală „Codex Apulum” şi Orchestra Filarmonică a 
Colegiul Aloisius din Bonn, Germania au pus în scenă Missa 
In Augustiis „Nelson”, Nr. 11 în re minor (Hob. XXII:11), de 
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Franz Joseph Haydn, la Bonn (2009) şi la Alba Iulia (2010). 
 Corul „Apulum” în parteneriat cu Asociaţia corală 

„Codex Apulum”, Corul „Timotei Popovici”al Catedra-
lei Mitropolitane din Sibiu şi cu Orchestra fi larmonică „il 
mosaico” a Colegiului Cantonal din Wattwil – Elveţia, dirijată 
de Hermann Ostendarp, a participat la punerea în scenă a Ora-
toriului Bizantin de Paşti „Patimile şi Învierea Domnului”, de 
Paul Constantinescu, lucrare vocal-simfonică pentru cor solişti 
şi orchestră. Cei 150 de tineri implicaţi în acest proiect au sus-
ţinut concerte în Elvetia la Wattwil şi Sankt-Gallen (9-16 sep-
tembrie 2014 şi în România la Alba Iulia şi Sibiu (9-16 mai 
2015).

Pentru toate aceste rezultate, dar mai ales pentru dragos-
tea de artă şi frumos, tinerii seminarişti merită toată aprecie-
rea şi consideraţia, pentru că, Premiul I la Olimpiada Naţională 
Corală reprezintă oglinda unei activităţi de calitate şi de durată.

 Pr. Prof. Dr. Nicolae Topircean

Despre “Freamatul”

Ca si cor mixt, a luat fi inta in anul 1912 pe langa bise-
rica catedrala ortodoxa Sf. Nicolae din Calarasi, a fost ,este si 
ramane o emblema incontestabila a muzicii corale religioase 
din orasul sus-mentionat. 

Desi de-a lungul timpului a cunoscut diferite transformari 
si a intampinat valuri de piedici, exisitand riscul de a fi  chiar 
desfi intat, totusi, la fel ca si credinta in Dumnezeu care este o 
putere ce nu poate fi  anihilata, asa si corul Freamatul a rezis-
tat multi ani amplifi carii vremurilor vitrege din tara. De aceea, 
datorita sprijinului si eforturilor mari din partea iubitorilor de 
muzica, pana in ziua de astazi acesta reprezinta imaginea spiri-
tuala, culturala si artistica a Calarasului.

Dupa anul 1990, prin initierea si preluarea conducerii aces-
tui ansamblu de catre Alexandru Toader, ca dirijor, cu ajutorul 
vechilor membrii frematisti si tinerii ce au avut putina pasiune 
si sufl et, corul Freamatul a fost reorganizat si readus la biserica 
catredrala Sf, Nicolae, redundu-i-se totodata forma initiala de 
cor mixt, prin excelenta religios.

Desi efectivul ansamblului se mai confrunta inca cu dimi-
nuarea membrilor, mai ales in compartimentul baritoni, bassi, 
totusi prin prospetimea vocilor mai tinere si talentul musical, 
dublate si de studiile muzicale si simtul artistic al dirijorului, 
corul Freamatul a inceput sa transmita actul artistic catre iubi-
torii de muzica, indeplinindu-si, intr-o buna masura, menirea 
ce i-a fost atribuita dintr-un inceput.

Avand un statut de cor de amatori, repertoriul formatiei 
cuprinde, in general, cantece religioase, colinde de Craciun, 
precum si alte lucrari cu caracter religios specifi c diferitelor sar-
batori anuale.
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 In momentul de fata, prin existenta in cadrul Casei de Cul-
tura Calarasi a corului “Camerata Danubi” ansamblul Freama-
tul este reimprospatat si reimbogatit cu o parte din acei coristi 
care sunt membrii celuilalt cor, inlocuindu-i totodata pe vechii 
frematisti care au plecat dintre cei vii. Astfel spus in acest con-
text, bagheta de dirijor a corului Freamatul a fost preluata de 
insasi dirijoarea corului Camerata-doamna Vieru Diana- per-
soana care doreste sa conduca formatia pe un drum ascendant, 
imprimand coristilor o disciplina a cantului, un rafi nament al 
tratarii musicale si o transmitere a calitatii artistice catre public. 

Corul Regal, Bucureşti

Corul Regal este un ansamblu cameral de tineret afl at 
sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al 
României, format din tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 
18 și 30 de ani, marea majoritate dintre ei fi ind studenţi și 
absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din București.

Corul Regal a luat naștere la iniţi ativa unui grup de stu-
denţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din București, din 
dorinţa acestora de a crea o formaţie corală profesionistă care 
să contribuie la promovarea și dezvoltarea tinerelor talente 
muzicale din România.

Corul Regal a fost inaugurat la 6 iulie 2012 printr-un con-
cert care a avut loc în Sala Regilor din incinta Palatului Elisa-
beta, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moștenitoare 
Margareta a României și Principele Radu al României

În data de 28 februarie 2013, în Sala de Muzică a Caste-
lului Peleș din Sinaia, Corul Regal a susţinut un recital extra-
ordinar, ocazie cu care ansamblul a primit Diploma de Înalt 
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Patronaj Regal oferită de Alteţa Sa Regală Principele Radu 
al României. La eveniment au fost prezente și Alteţele Lor 
Regale Principesa Moștenitoare Margareta a României și Prin-
cipele Nicolae al României, alături de numeroase personalităţi 
din ţară și străinătate.

Corul Regal are ca scop principal promovarea muzicii culte 
românești, atât prin abordarea creaţiei compozitorilor consa-
craţi, cât și prin prezentarea în primă audiţie a lucrărilor muzi-
cale contemporane. De asemenea, acesta susţine și repertorii 
variate ce cuprind lucrări din întreaga istorie a muzicii uni-
versale. În plus, ansamblul dorește să promoveze arta corală în 
rândul publicului românesc și urmărește creșterea vizibilității 
artei corale românești la nivel european și mondial. 

Nivelul artistic ridicat ce caracterizează această tânără for-
maţie corală se datorează entuziasmului, pasiunii și energiei 
interioare a grupului, dar și talentulului excepţional al fi ecărui 
membru component în parte. Corul Regal reprezintă un colec-
tiv unit și omogen, dar în continuă metamorfoză și înnoire, ca 
o consecinţă a generaţiilor de tineri muzicieni care se succed și 
sunt selectaţi să facă parte din aceast ansamblu. 

Corul Regal a susţinut concerte în București și în ţară 
(Pitești, Târgoviște, Buzău), pe cele mai reprezentative scene 
ale muzicii și culturii românești, precum Ateneul Român, Sala 
Palatului, Studioul de Operă al Universităţii Naţionale de 
Muzică din București, Sala de Muzică a Palatului Peleș, Casa 
de Cultură a Studenţilor București, Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”, Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, 
Catedrala Sf. Iosif din București, Biserica LutheranăBucurești 
ș.a.A fost prezent la Ceremoniile Casei Regale a României 
desfășurate în Sala Regilor din incinta Palatului Elisabeta și 
nu numai, a evoluat în cadrul Festivalului Internaţional „D. G. 
Chiriac” de la Pitești și în cadrul Festivalului Studenţiada din 
București etc.
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Portret de dirijor – Eduard Dinu

Eduard Dinu s-a născut în anul 1992, în jud. Prahova, 
localitatea Urleta, un spaţiu emblematic al muzicii corale româ-
nești, loc din care provine și marele maestru Marin Constantin, 
fondator al Corului Naţional de Cameră “Madrigal”.

Primii pași în lumea muzicii i-a făcut încă de la vârsta de 
cinci ani, când începe studiul pianului. Ulterior devine elev al 
Liceului de Artă “Carmen Sylva” din Ploiești, la secţia pian.

Astfel, studiul și dragostea pentru muzică l-au determinat 
pe Eduard Dinu să participe la diverse competiţii, obţinând 
n umeroase premii. De asemenea, Eduard Dinu a susţinut reci-
taluri în centrele culturale importante din muncipiul Ploiești, 
dar și din ţară.

Cei paisprezece ani de activitate pianistică, au fost încunu-
naţi de participarea sa în calitate de solist, alături de orchestra 
Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” din Ploiești, interpretând 
,,Rhapsody în Blue” de George Gershwin.

Dacă pianul a fost prima sa dragoste, muzică corală a repre-
zentat pentru Eduard Dinu o nouă experienţă și o adevărată 
revelaţie. Activitatea sa din cadrul Corului Liceului de Artă 
“Carmen Sylva”, pe tot parcursul celor doisprezece ani de stu-
diu, a fost marcată de numeroase concerte și recitaluri susţinute 
în cadrul acestui ansamblu, apogeul fi ind reprezentat de parti-
ciparea la Festivalul Coral din Bratislava, unde corul a obţinut 
premiul I și medalia de aur pentru merite deosebite. În para-
lel, Eduard Dinu a devenit din anul 2008 membru al Corului 
Momentum, ocazie ce i-a oferit posibilitatea de a experimenta 
și ipostaza dirijorală.

Începând cu anul 2011, dorind să-și perfecţioneze pregă-
tirea muzicală, se înscrie la Universitatea Naţională de Muzică 

din București, la specializarea Dirijat de Cor Academic.
Dragostea și dăruirea pentru muzică corală l-au determinat 

să își formeze un ansamblu coral încă de la începutul studen-
ţiei, lansându-și astfel o frumoasă carieră dirijorală. Realizează 
recitaluri și concerte în București și în ţară, în același timp cola-
borând și cu artiști consacraţi ai scenei muzicale românești.

Anul 2013 reprezintă momentul în care destinul său se 
leagă de cel al Corului Regal, devenind membru al partidei de 
tenor a ansamblului, pentru ca mai apoi în anul 2015 să preia 
bagheta dirijorală a acestuia.
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Concerte susţinute din 2012
- 6 iulie 2012 – Sala Regilor a Palatului Elisabeta – Reci-

tal extraordinar în prezenţa AALLRR Principesa Moștenitoare 
Margareta a României și Principele Radu al României

- 19 august 2012 – Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău 
–Concert în cadrul Școlii de Vară susţinută de către Corul 
Regal la Poiana Pinului ( Jud. Buzău)

- 31 octombrie 2012 – Sala Mare a Ateneului Român 
-  Concert la “Gala Asociaţiei Presei Sportive – 85 de ani”- 
în prezenţa AALLRR Principesa Moștenitoare Margareta a 
României și Principele Radu al României

- 25 octombrie 2012 –Rectoratul Universităţii Politehnice 
din București - Concert în cadrul Festivalului „Studenţiada”, 
organizat de Uniunea Naţională a Studenţilor din România

- 10 decembrie 2012 -Sala Regilor a Palatului Elisabeta 
-Concert de Colinde, în prezenţa AALLRR Principesa Moște-
nitoare Margareta a României și Principele Radu al României

- 12 decembrie 2012 – Casa de Cultură a Studenţilor 
București  - Concert “Sărbători de Iarnă Acasă”

- 28 februarie 2013- Sala de Muzică a Castelului Peleș din 
Sinaia-Concert Extraordinar și Ceremonia de acordare a Înal-
tului Patronaj Regal oferit de Alteţa Sa Regală Principele Radu 
al României, în prezenţa AALLRR Principesa Moștenitoare 
Margareta a României și Principele Nicolae al României

- 28 aprilie 2013 – Sala Palatului București - Concertul 
“Verry classic” alături de Marcel Pavel

- 7 mai 2013 – Sala Palatului - “Beauty and the Beat” Tarja 
Turunen & Mike Terrana

- 12 mai 2013 –Stadionul „Arcul de Triumf ” București - 
Intonarea Imnului Regal și a Imnului de Stat, în cadrul meciu-
lui “Supercupa Regelui” la Oină, în prezenţa Alteţei Sale Regale 
Principele Nicolae al României;

- 16 mai 2013 – Ceremonie de Ziua Naţionala a Norvegiei 
- Intonarea Imnurilor de Stat Român și Norvegian și Recital 
de muzică românească și norvegiană;

- 17 mai 2013 – Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie 
Gusti”- București – Recital cu ocazia aniversării a 77 de ani de 
la fondarea instituţiei;

- 29 iunie 2013 – Teatrul „Al. Davila” din Pitești – Concert 
Extraordinar în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică 
Corală D.G. Kiriac, ediţia a XXI-a

- 30 iunie 2013 – Biserica Curtea de Argeș – Concert 
Extraordinar în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică 
Corală D.G. Kiriac, ediţia a XXI-a

- 8 septembrie 2013 – Teatrul Municipal Târgoviște – 
Concert în cadrul Galei de Excelenţă a Municipiului Târgo-
viște, cu ocazia Zilelor Orașului Târgoviște;

- 18 septembrie 2013 - Aula Bibliotecii Centrale Univer-
sitare Carol I – Concert Extraordinar cu ocazia zilei de naștere 
a Majestăţii Sale Regina Ana a României și lansarea volumu-
lui “Ana. Portretul Reginei”, în prezenţa AALLRR Principesa 
Moștenitoare Margareta a României și Principele Radu al 
României

- 8 noiembrie 2013 – Palatul Elisabeta – Recital cu ocazia 
zilei onomastice a Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, 
în Prezenţa MS Regele Mihai I al României;

- 11 decembrie 2013 – Aula Palatului Cantacuzino Bucu-
rești – Muzeul Naţional „George Enescu” – Concert de colinde 
și cântece de iarnă;

- 13 decembrie 2013 - Sala Regilor a Palatului Elisabeta - 
Concert de Colinde, în prezenţa AALLRR Principesa Moște-
nitoare Margareta a României, Principele Radu al României și 
Principele Nicolae al României

- 14 decembrie 2013 – Catedrala Sf. Iosif București – Con-
cert Extraordinar de Colinde
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- 24 februarie 2014 – Biserica Sf. Elefterie București – 
Concert de muzică religioasă

- 12 aprilie 2014 - Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie 
Gusti”- București – Concert Extraordinar în cadrul  evenimen-
tului „Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii”

- 9 mai 2014 - Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol 
I – Recital Extraordinar în cadrul Simpozionului Festiv „Carol 
I, o viaţă dedicată României!”, în prezenţa AALLRR Princi-
pesa Moștenitoare Margareta a României și Principele Radu al 
României

- 27 mai 2014 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare 
Carol I – Concert Caritabil „Armonii pentru Viaţă”

- 8 iunie 2014 – Sala de Teatru a Cazinoului din Sinaia – 
Recital Extraordinar

- 14 septembrie 2014 - Muzeului Naţional al Satului 
“Dimitrie Gusti”- București – Recital extraordinar intitulat „A 
ruginit frunza din vii”, cu ocazia evenimentului „Cârstovul vii-
lor. Sarbătoarea culesului viilor la români. Ziua crucii.”

- 25 septembrie 2014 – Muzeul Naţionl al Ţăranului 
Român – Concert în cadrul proiectului „Trialog”

- 1 octombrie 2014 – ArCuB – Concert în cadrul proiec-
tului „Trialog”

- 17 octombrie 2014 – Muzeul Naţional „George Enescu” 
– Concert în cadrul proiectului „Trialog”

- 20 noiembrie 2014 – Studioul de Operă a Universităţii 
Naţionale de Muzică din București – Recital Extraordinar în 
cadrul „Galei Aniversare UNMB 150 – Maestru vs. Discipol”

- 16 decembrie 2014 - Sala Regilor a Palatului Elisabeta - 
Concert de Colinde, în prezenţa ASR Principesa Moștenitoare 
Margareta a României

- 17 decembrie 2014 – Aula Palatului Cantacuzino Bucu-
rești – Muzeul Naţional „George Enescu” - Concert de Colinde

- 21 decembrie 2014 - Catedrala Sf. Iosif București – Con-
cert Extraordinar de Crăciun

Concertul de Crăciun al Corului 

,,Ion Vidu” Lugoj

Corul ,,Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului 
Lugoj, dirijat de Lucian Onița, vă invită la tradiționalul Con-
cert de Colinde, care este oferit lugojenilor în fi ecare an, în 
preajma Sărbătorilor de Iarnă, de Ziua Lugojului.  

Concertul, care va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2014, 
de la ora 18.00, în generosul și primitorul spațiu oferit de Uni-
versitatea Europeană Drăgan Lugoj, va avea o semnifi cație 
specială, anul acesta împlinindu-se 25 de ani de la declanșarea 
Revoluției din Decembrie 1989, municipiul de pe Timiș fi ind 
primul din țară care s-a alăturat Timișoarei, în 20 decembrie 
1989, în Revoluția împotriva regimului comunist.

Coriștii lugojeni, prin repertoriul ales, unul deosebit de 
amplu și variat, în care se vor regăsi colinde și cântece de Cră-
ciun ale unor renumiți compozitori români și universali, vor, 
astfel, să aducă un omagiu Eroilor căzuți pentru libertate și 
democrație acum un sfert de veac,  dar și să aducă în inimile 
spectatorilor căldura și bucuria specifi că Sărbătorii nașterii 
Mântuitorului Iisus Hristos.

Concertul din acest an se va bucura de participarea 
Formației de Muzică de Cameră a Facultății de Muzică din 
Timișoara, sub conducerea muzicală a conf.univ.dr. Ortensia 
Miclea, care va conferi, cu siguranță, o notă aparte acestui  deo-
sebit eveniment artistic.

Soliștii concertului vor fi  soprana Ioana Mia Iuga, tenorul 
Daniel Zah și basul Samuel Constantin.

În program: D.G. Kiriac, T. Popovici, I.D. Chirescu, S. 
Olariu, I. Vidu, V. Popovici, E. Monția, Gh. Cucu, N. Lungu, 
A. Vivaldi, W.A. Mozart, G.F. Handel, J. Pierpont, Fr. Gruber. 
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Concertul de Paşti al Corului “Ion Vidu” 

Lugoj

Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, 
dirijat de Lucian Oniţa, va prezenta duminică, 19 aprilie 2015, 
de la ora 18.00, tradiţionalul Concert de Paşti „Ziua Învierii”, 
eveniment găzduit de Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii 
Domnului” din Lugoj.

Înscris sub semnul ciclului Pascal, concertul va cuprinde 
compoziţii religioase din literatura muzicală românească şi 
universală, celebrând astfel, graţie acordurilor sacre, Învierea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Soliştii concertului vor fi  soprana Ioana Mia Iuga şi basul 
Alexandru Şuca. 

Corul “Ion Vidu” al Casei de Cultură a 

Municipiului Lugoj pe scena Festivalului 

Internaţional „Timişoara muzicală”

Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului 
Lugoj, dirijat de maestrul Lucian Oniţa, va urca joi, 21 mai 
2015, pe scena prestigiosului Festival Internaţional „Timișoara 
Muzicală”.

Astfel, începând cu ora 19.oo, pe scena Sălii „Capitol”, 
renumitul cor lugojean va prezenta publicului din Timișoara 
un recital coral de excepţie, alcătuit din două părţi și care va 
cuprinde lucrări celebre ale unor compozitori români și univer-
sali precum A. Pann, Gh. Cucu, I. Vidu, Gh. Firca, D. Voicu-
lescu, G. Musicescu, Gh. Danga, T. Flondor, V. Spătărelu, Al. 
Pașcanu, S. Nicolescu, Gr. Dinicu, All. Scarlatti, Fr. Poulenc, E. 
Widmann, O. di Lasso și P. Passereau.

Soliștii concertului vor fi  soprana Ioana Mia Iuga, tenorul 
Daniel Zah și baritonii Alexandru Șuca și Sergiu Neamţu.

Ajuns la cea de a 40-a ediţie, Festivalul Internaţional 
„Timișoara Muzicală” a devenit un eveniment de o importanţă 
deosebită în peisajul festivalier muzical din România, consa-
crându-se, în timp, atât prin calitatea artistică a invitaţilor cât 
și prin maniera de promovare a valorilor muzicii clasice și con-
temporane românești și internaţionale.

Ediţia de anul acesta, desfășurată în perioada 17 aprilie – 
28 mai, reunește, sub egida sa, artiști remarcabili din Franţa, 
Germania, Olanda, Elveţia, Grecia, Ungaria și România.

Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj
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Corul Plai Intorsurean

Începutul activităţii corale în orașul Întorsura Buzău-
lui, datează din perioada anilor 1975. Activitatea s-a desfășu-
rat in cadrul Casei de Cultură a orașului. La inceputul anului 
2008 ia fi inţă Asociatia Culturală “PLAI INTORSUREAN”. 
De la înfi nţare și până în prezent formaţia a parcurs un drum 
ascendent,care a consolidat cu fi ecare concert, an dupa an, pre-
stigiul corului, acesta aduce o contribuţie deosebită la trans-
miterea actului artistic in rândurile publicului meloman din 
România si din străinătate, remarcându-se prin măestria inter-
pretativă a coriștilor, dar, fară indoială trebuie subliniat rafi -
namentul si deosebitul simţ artistic al dirijorului, in persoana 
doamnei profesor Tatiana Teacă. Din punct de vedere adminis-
trativ asociaţia este condusă de domnul Zărnescu Gheorghe.
Corul in perioada sus amintită participă la mai multe festi-
valuri corale în ţară și peste hotare (Ungaria, Republica Mol-
dova). Asociaţia Plai Întorsurean face parte din ASOCIAŢIA 
CORALĂ DIN ROMANIA. Repertoriul corului cuprinde un 
număr de aproximativ 70 de lucrări din creaţia compozitori-
lor români si străini. In prezent corul, mixt, are 40 de mem-
bri, cu vârstă între 16-68 ani: studenţi, muncitori, tehnicieni, 
funcţionari,cadre didactice, cadre medicale, economisti, juriști, 
pensionari etc. 

Președinte Zărnescu Gheorghe
Dirijor Tatiana Teacă
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Concertul de Crăciun al Corului de cameră 

„Preludiu”

Crăciunul vine în sufl etele oamenilor, în acorduri de 
colinde…Colinde tradiţionale din repertoriul românesc şi 
străin, colindele copilăriei, nealterate de modernitate, se regă-
sesc în concertul pe care Corul de Camera „Preludiu” condus 
de maestrul Voicu Enăchescu îl va susţine la Sala Radio marţi, 
16 decembrie, de la ora 19:00.

Concertul este inclus in proiectul de Crăciun al Uniunii 
Europene de Radio, difuzat în întreaga Europa duminica, 21 
decembrie. Radio Romania Muzical transmite în direct acest 
concert special ce-şi propune să reînvie atmosfera Crăciunului 
de odinioară.
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Corul de Cameră „Preludiu”, al Centrului Naţional de Artă 
„Tinerimea Română”, a fost înfi inţat în 1972 şi de atunci este 
condus de Voicu Enăchescu. Cei peste 40 ani de activitate însu-
mează mai mult de 2000 de concerte susţinute pe scene româ-
neşti şi internaţionale, sute de minute de înregistrări la radio şi 
televiziune, dar mai ales, un public fi del care apreciază modul 
in care Corul de Cameră „Preludiu” ştie să interpreteze reperto-
riul românesc laic şi religios.

Concertele de Crăciun ale Corului „Preludiu” sunt repere 
în viaţa bucureşteană de concert şi sunt aplaudate, în fi ecare 
an, pentru maniera personala de interpretare şi atmosfera creata 
de acest renumit ansamblu; sunt concerte care, intr-adevăr, des-
chid inimi pentru a regăsi spiritul Crăciunului.

Un eveniment organizat de Radio România Muzical în 
parteneriat cu Centrul National de Artă „Tinerimea Română”.
Parteneri media: Agerpres, 7 seri, Observator cultural, Supli-
mentul de cultura, Zeppelin, getlokal.ro, artline.ro, port.ro, zia-
rulmetropolis.ro şi ceascadecultura.ro.

Corul de cameră „Preludiu”, dirijat de maestrul Voicu 
Enăchescu, va susţine un concert extraordinar de Colinde 
şi Cântece de Crăciun la Ateneul Român, marţi 23 decem-
brie 2014, ora 19:00.

Atmosfera plină de linişte şi pace a Crăciunului ne va 
pătrunde în sufl et, ca în fi ecare an, la concertele Corului „Pre-
ludiu” al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”  care 
au devenit deja o tradiţie. Rafi namentul interpretării, frumuse-
ţea repertoriului abordat, carisma dirijorului Voicu Enăchescu, 
care de multe ori renunţă la postura sobră a conducătorului tra-
diţional de cor, în favoarea uneia mai relaxată şi mai apropiată 
de public – iată „ingredientele” unui concert de succes, gata 
să recreeze magia Crăciunului, de neratat pentru iubitorii artei 
autentice de cea mai înaltă calitate.

În cei 42 de ani de activitate „Preludiu” a parcurs un 
drum ascendent, care a consolidat cu fi ecare concert, an 
după an, prestigiul coralei.

Corul de cameră „Preludiu” a prezentat peste 2.500 de 
concerte pe marile scene din România şi din străinătate, în cur-
sul celor peste 90 de turnee efectuate în 30 de ţări din Europa, 
America şi Asia, fi ind laureat la mai multe festivaluri interna-
ţionale.

„Preludiu”, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu, a rea-
lizat 350 de înregistrări radio şi TV, un disc „Electrecord” şi 
trei C.D.-uri (Colinde şi Cântece de Crăciun, Muzica bizantină 
în cultura românească, Maeştri ai artei corale româneşti).

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

În toamna acestui an „Preludiu” a fost invitat de onoare 
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în Grecia pentru a susţine trei concerte la Atena, Pireu şi Naf-
plio.

Ca o recunoaştere a activităţii artistice deosebite, dirijorul 
Voicu Enăchescu a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” 
in Grad de Comandor pentru promovarea culturii.
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Corala Bărbătească Ortodoxă 

Te Deum Laudamus, Universitatea Naţională 

de Muzică Bucureşti

Luni, 17 Noiembrie de la ora 19:00, Corala Bărbătească 
Ortodoxă „TE DEUM LAUDAMUS” va susţine un concert 
la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (Stu-
dioul “George Enescu”) în cadrul Stagiunii Corale “Paul 
Constantinescu”, ediţia 2014-2015.

Constituită în anul 1990 la iniţiativa câtorva preoţi din 
Bucureşti, Asociaţia şi Corala Bărbătească Ortodoxă „TE 
DEUM LAUDAMUS” este o cunoscută formaţie de muzică 
sacră, care îşi propune promovarea valorilor şi frumuseţilor 
spiritual-artistice ale muzicii religioase româneşti şi univer-
sale precum şi promovarea concertistică a acestora în ţară şi 
în strainatate. În componenţa acestui ansamblu coral se afl ă în 

prezent 35 de membri – preoţi, diaconi, studenţi la Teologie şi 
Universitatea Naţională de Muzică, artişti profesionişti – toţi 
fi ind pasionaţi ai cântului coral religios.

Repertoriul formaţiei cuprinde cântări liturgice ortodoxe, 
creaţii culte de inspiraţie sacră, monodii de tradiţie bizantină, 
colinde româneşti tradiţionale, unele prelucrări folclorice şi 
diverse creaţii de gen din muzica universală.

Corala Bărbătească Ortodoxă „TE DEUM LAUDAMUS” 
a susţinut peste 400 de concerte în ţară şi peste hotare, a parti-
cipat la festivaluri de renume între care menţionăm Festivalul 
Internaţional „George Enescu”, Festivalul „Dumitru G. Kiriac”, 
Festivalul „Ioan D. Chirescu”, Festivalul „Nicolae Oancea”, 
Festivalul „Muzica Balcanilor” şi altele. A întreprins turnee 
artistice în Franţa (1992, 1999, 2003), Ungaria (1993), Elve-
ţia (1994), Germania (1996), Olanda (1999, 2001, 2007), Sue-
dia (2006), realizând fi lmări pentru televiziunile din România, 
Franţa, Elveţia şi înregistrări pe CD-uri, discuri LP şi casete 
audio.
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În perioada 1990 – 1996 la pupitrul coralei s-au succe-
dat dirijorii Petre Simionescu, Valentin Gruescu şi Preot Con-
stantin Drăguşin. Între anii 1997- sept. 2009, la conducerea 
artistică a formaţiei s-a afl at dl. Dan Mihai Goia, membru al 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi diri-
jor al Corului Academic al Societăţii Române de Radiodifuzi-
une. Din luna octombrie 2009 dirijorul Coralei este Preot Dr. 
Matei Zaharia , lector la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 
În perioada 2004 – 2008, Corala a înregistrat cinci (5) CD-uri 
cu titlurile : „Sfânta Liturghie a Sfântului loan Gură de Aur”, 
„Colinde de Crăciun şi Muzică religioasă universală”, „Cântări 
religioase româneşti”, „Muzică religioasă românească şi uni-
versală” şi „Creatori români de muzică religioasă.

Colindele de Crăciun au fost selectate într-un CD separat 
editat în luna decembrie 2009.

Programul de concert
Luni, 17 noiembrie 2014, ora 19.00
STAGIUNEA PAUL CONSTANTINESCU 

Fie, Doamne, mila Ta - Gh. Danga;
Rugăciune - versuri, Mihai Eminescu, muzica I.D.Chirescu;
Doamne, auzi glasul meu - N. Lungu;
Cine este Dumnezeu – Prochimenul mare, glas VII, prelu-

crare - Dan Mihai Goia;
Rugăciunea inimii – Paul Constantinescu;
Dank, sei Dir, Herr! - G.F.Händel, arioso din “Cantata con 

stromenti” solişti, Pr. Florian Paraschiv – tenor şi Pr. Narcis 
Haiduc Trifu – bariton;

Ave Maria, Bach – Gounod, aranj. pt. cor bărb., Josef Wil-
lems;

Ave Verum Corpus – W. A. Mozart, aranj. cor bărb., S. Sar-
chizov;

Heruvimskaia Pesni şi Iako da Ţariá – fragment din Litur-
ghia lui

 P.I. Ceaikovschi, aranj. cor. bărb., Pr. Zaharia Matei;
Tatăl nostru – Dragoş Alexandrescu;
 Să se umple gurile noastre – fragment din Liturghia 

solemnă a lui Sabin Drăgoi, solo bas – Pr. Cristian Mirea;
 Axion duminical – N. Lungu, aranj. pt. cor bărbătesc, 
Pr. C. Drăguşin, solist – Cristian Mihail Paraschiv;
 Te slăvesc pe Tine – Pascal Bentoiu, aranj. pt. cor bărb., 

Gelu Stratulat;
 Chinonicul Lăudaţi pre Domnul - Gh. Danga.
 Solişti: Pr. Florian Paraschiv, Pr. Cristian Mirea, Pr. Nar-

scis Trifu, Cristian Mihail Paraschiv. 
 Dirijor: Pr. Zaharia MATEI
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Corurile Voces Pueri şi Trison din Brăila

Formaţii corale: Corul mixt de tineret ORFEUS și Corul 
de copii VOCES PUERI al Liceului de Arte „Hariclea Dar-
clée”; Corul Mixt TRISON al Școlii Populare de Arte „Vespa-
sian Lungu”;

Activităţi ale Corului de tineret ORFEUS și Corului de 
copii VOCES PUERI ale Liceului de Arte „Hariclea Dar-
clée”:

La faza zonală a Olimpiadei Naţionale Corale, organizată 
sub auspiciile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului la Tulcea, corul de copii VOCES PUERI al Liceului 
de Arte „Hariclea Darclée” a câștigat locul I și dreptul de a se 
prezenta la faza naţională organizată la Craiova.

În perioada februarie-aprilie 2015, Corul mixt de tine-
ret ORFEUS al Liceului de Arte „Hariclea Darclée” dirijat de 
prof. Marcica Lupu a participat la fazele Olimpiadei Naţionale 
Corale organizate sub auspiciile Ministerului Educaţiei, Cerce-
tării, Tineretului și Sportului cu un repertoriu variat unde cre-
aţia corală românească și universală, religioasă și laică au fost 
deopotrivă prezente. Corul mixt de tineret ORFEUS al Liceu-
lui de Arte „Hariclea Darclée” a ocupat locul II la faza zonală a 
Olimpiadei desfășurată la Slobozia.

Activităţi ale Corului Mixt TRISON al Școlii Populare 
de Arte „Vespasian Lungu”:

Corul Mixt TRISON al Școlii Populare de Arte „Vespasian 
Lungu” continuă, în aceeași manieră de seriozitate și de „lucru 
bine făcut” (citat dintr-un clasic în viaţă), parcursul pe drumul 
muzicii corale, abordând un repertoriu deosebit cu nestemate 
ale muzicii corale românești și universale. După participarea 
dela Festivalul „Ioan D. Chirescu” (2014) Corul Mixt TRISON 



192 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 193Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

își continuă seria participărilor la spectacole ocazionate de eve-
nimente desfășurate în cuprinsul Brăilei sau în afară (Focșani, 
iulie 2014). Așa de exemplu, după susţinerea obișnuitelor con-
certe prilejuite de cele două Mari Sărbători ale Ortodoxiei – 
Crăciunul (2014) și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 

din acest an – care au avut loc la Biserica cu hramul Sfi ntei 
Cuvioase Parascheva și, respectiv, Catedrala Nașterii Domnului, 
resfi nţirea uneia din cele mai vechi biserici din Brăila – cu hra-
mul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – a fost o altă ocazie 
pentru TRISON de a-și proba calităţile muzical-interpretative, 
atât în timpul Sfi ntei Liturghii, ofi ciată de IPSS Casian Cră-
ciun, Arhiepiscop al Dunării de Jos, cât și a concertului susţi-
nut cu această ocazie. 

În perioada 14-16 mai 2015 a avut loc la Râmnicu Vâlcea 
un Festival-Concurs intitulat Un Talent Înnăscut, un adevărat 
regal de muzică, defășurat în mai multe secţiuni (muzică instru-
mentală, muzică vocal-instrumentală și cor), care a cuprins toate 
categoriile de vîrstă. Corul Mixt TRISON a participat la două 
categorii de interpretare – muzică corală religioasă și prelucrări 
de folclor – unde a obţinut locul III (prelucrări de folclor) și 
respectiv menţiune (muzică corală religioasă). Este demn de 
menţionat faptul că, în condiţiile în care juriul concursului coral 
nu a acordat nici un premiu I, rezultatele obţinute de Corul 
Mixt TRISON sunt cu atât mai valoroase.

În plan internaţional, remarcăm participarea Corului TRI-
SON la ultima ediţie a Festivalului Concurs Coral de la Balcic 
– Bulgaria unde, alături de corul CONSONANCE al Liceului 
de Muzică Dinu Lipatti, TRISON s-a evidenţiat cu o deose-
bită interpretare.

În acest an Corul Mixt TRISON a primit girul partici-
pării la un alt prestigios concurs și festival de profi l organizat 
de Asociaţia Muzical-Corală Antonio Vivaldi din Karpenissi – 
Grecia – afl at la a 13-a ediţie. Categoriile de concurs alese de 
Corul TRISON sunt: A – cor mixt și E – muzică religioasă. De 
asemenea Corul Mixt TRISON va susţine câteva concerte în 
cadrul celei de-a 19-a ediţii a Festivalului Internaţional Coral.

Prof. Șt. Lupu
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Vă prezentăm

Corul ALLA BREVE din Odorheiu Secuiesc

Ansamblul coral Alla Breve din Odorheiu Secuiesc a fost 
fondat în anul 1993 de către un grup de tineri entuziaști, muzi-
cieni ai unor formaţii de amatori, sub conducerea dirijorului 
Kovács László. Casa de Cultură a orașului a oferit spijin înce-
pând cu primii pași, asigurând sală de repetiţie pentru tinerii 
dornici de a cânta împeună.

Repertoriul extins în continuu este foarte variat, parcur-
gând întregul spectru al muzicii corale, de la madrigale renas-
centiste până la muzica corală sacră și laică contemporană, dar 
nu lipsesc dintre piesele favorite ale corului nici prelucrările fol-
clorice (Bartók, Kodály, Pászti) sau piese transcrise ale muzicii 
pop (Abba, Freddie Mercury).
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Corul numără în prezent 31 de membri, majoritatea fi ind 
familiști și activi de peste 10-15 ani. Pe parcursul a celor 20 
de ani am participat la numeroase festivaluri locale și interna-
ţionale, cea mai recentă fi ind a 23-lea Competiţie corală inter-
naţională din Pécs (Ungaria), unde am obţinut locul III. la 
categoria de Formaţii corale mixte.

Prezenţa ansamblului coral la evenimentele culturale ale 
orașului este deja o tradiţie, însă avem deplasări frecvente și la 
satele din regiunea noastră, oferind concerte micilor comunităţi 
în special cu ocazia sărbătorilor religioase.

Premii obţinute de Corul „Alla Breve” din Odorheiu Secu-
iesc:

 Coroana de Aur pentru Corul Alla Breve (Arany Kos-
zorús Kórus), primit de către Seprődi János Kórusszövetség, 
2005

 Premiul III. la a XXIII ediţie a Festivalului Coral 
Internaţional Pécs, 2013, Pécs

 Trofeul Liviu Borlan (pentru cea mai buna interpretare 
a unei piese de Liviu Borlan) la

Festivalul Coral Internaţional „Liviu Borlan” 2014, Baia 
Mare

 Clasifi care de Argint la Festivalul Coral Internaţional 
Praga Cantat 2014

Dirijor: Kovács László

Născut în 1960, Kovács László este absolvent al Liceu-
lui de Muzică din Cluj Napoca, mai târziu a Conservatorului 
„Gheorghe Dima” . Pe parcurs a urmat mai multe cursuri de 
perfecţionare în dirijorat la Budapesta şi Debrecen.

Începând cu anul 1983 este instructor muzical în cadrul 
Casei de Cultură din Odorheiu Secuiesc, fi ind membru activ 
timp de 10 ani al vestitului cor de cameră Cantilena.În anul 
1993 înfi inţează corul Alla Breve, conducându-l cu succes şi în 
prezent.
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Grupul vocal Canticum

Grupul vocal CANTICUM    reprezintă o invitație la 
arta corală de calitate. Un ansamblu vocal alcătuit din tineri 
căntăreți bucureșteni elitiști și riguros selectați, care doresc sa 
apropie marele public român și pe cel internațional de genul 
coral printr-o abordare deopotrivă clasică și modernă a aces-
tuia. Fondarea unui cor de tineret al orașului capitală consti-
tuie împlinirea unui deziderat al tinerilor bucureșteni pasionați 
si preocupați de cultură. Canticum Bucharest se deschide ca un 
proiect muzical în permanentă dezvoltare, parcurgând evoluția 
fi rească spre fondarea Corului Român de Tineret. În acest sens 
membrii săi fondatori îl au aproape ca sfătuitor si coordona-
tor muzical pe  dirijorul 
Răzvan Rădos, artis-
tul hunedorean în plină 
ascensiune profesională, 
implicat cu deplină seri-
ozitate și conținut în 
viața corală românească 
prin fondarea și con-
ducerea unor formații 
corale de tineret din-
tre care amintim: Corul 
Regal, Corul Magnus, 
Corul Passiones, Corul 
Bisericesc Vox Coelestis, 
Corul Vox Medicalis, 
Corul Vosglas și Corul 
de copii „Kanticum”.

Corala „Brătianu”, Piteşti

Coral a liceului “Ion C. Brătianu” a fost creata în anul 2006 
de doamna profesor și dirijor Maria Cosmescu, care, prin pasi-
une si devotament a reușit sau ne uneasca și sa îndrume vocile 
unor adolescenți manați de aceleași sentimente puternice pen-
tru muzică. Repetând consecvent în ciuda programului încărcat 
al liceului teoretic, împreuna, doamna dirijor și membri corului 
mixt, au muncit pentru a avea un repertoriu remarcabil alcătuit 
nu doar din cântece folclorice, patriotice, religioase sau colinde, 
ci și din lucrarile unor compozitori celebri.

De atunci, pentru plăcerea de a împărtăși emoțiile date de 
repertoriul bogat pe care-l aduce la viața, corul a participat la 
numeroase festivaluri si concursuri nationale si internationale, 
unde, de fi ecare data, a primit aplauze, premii si medalii sem-
nifi cative. Dintre acestea se remarcă Festivalul International de 
Muzică Corală “D. G. Kiriac”, întrucât am fost invitați în fi e-
care an începând cu 2006. De asemenea, în 2008, la Festivalul 
Internațional de Muzică Corală “Antonio Vivaldi” am câșigat 
de doua ori primiul II și doua medalii de argint, iar la Fes-
tivalul de datini si obiceiuri de Crăciun și Anul Nou “Florile 
dalbe” am primit premiul I în fi ecare an. La Festivalul “Euro-
Hora” în 2008 am obtinut premiul I, iar in 2009 la Bratislava 
in Festivalul International de Muzica Religioasa si Cantece de 
Craciun am obtinut medalia de bronz. În anul 2010 am obținut 
medalia de bronz la Festivalul Internațional de Crăciun cu pre-
miul Petr Eben, din Praga, iar în 2012 am participat la Fes-
tivalul de colinde din Belgrad. În primăvara anului 2013 am 
primit premiul I la reuniunea corurilor din Argeș, premiul I la 
etapa regionala a Olimpiadei Naționale de Muzică Corală, iar 
în noiembrie medalia de bronz la Festivalul Internațional de 
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Crăciun cu premiul Petr Eben, din Praga, iar in anul 2014 la 
Festivalul International “Gheorghe Cucu” de la Slatina, Corala 
a primit premiul de excelenta si invitatia din partea reprezen-
tantei UNESCO din Grecia si a Corului SEMELI (Atena) de 
a participa la unul dintre Festivalurile organizate in Grecia.

In noiembrie 2014, Corala „BRATIANU” a reprezentat 
Romania la Festivalul international de muzica corala din Naf-
plio-Grecia, iar in anul 2015 CORALA participa la Olimpiada 
Nationala de muzica corala si obtine la faza judeteana (Pitesti), 
premiul I si acelasi premiu si la faza regionala, la Targoviste. In 
urma rezultatelor obtinute, Corala „BRATIANU” este una din-
tre formatiile corale invitate sa cante in Festivalul International 
de muzica corala „D.G. Kiriac”-2015, Pitesti.

Dirijor/Profesor, Maria Cosmescu

Corala Universitarilor Clujeni

In cadrul Universitatii „Babeș-Bolyai’’ din Cluj-Napoca 
s-a infi intat in anul 1950 primul cor studentesc din Romania.  
Acest  cor a inregistrat numeroase succese, insa dupa zece ani 
si-a intrerupt ctivitatea. Dupa o intrerupere de saptesprezece 
ani a activitatii corale Sindicatul Universitatii „Babeș-Bolyai” a 
infi intat in anul 1975 Corala Universitarilor Clujeni.

Primii membrii ai „Coralei” au provenit din fostii membri 
ai corului studentesc din anii 1950-1960. Prima repetiţie a avut 
loc în 25 ianuarie 1977, cu 21 de membrii fondatori.

Despre Corala Universitarilor Clujeni a avut cuvinte de 
laudă și muzicologul Emiliu Dragea care, într-o notă publicată 
în „Făclia” din 16 iulie 1977 sublinia: „Anii de glorie ai Coru-
lui Universităţii, dirijat de prof. Traian Felea, se pare că au lăsat 
urme adînci în sensibilitatea studenţilor de odinioară. Pasiunea 
de atunci faţă de ansamblul coral, care a adus atîtea premii, a 
generat astăzi ideea reconstituirii unui cor din membrii de odi-
nioară, studenţi și alţi pasionaţi ai muzicii din Cluj-Napoca. 
Așa s-a născut formaţia Corala Universitară Clujeană, simbol al 
dăruirii pentru arta sunetelor, pentru cîntul în grup, pentru fru-
museţile muzicii corale clasice și românești’’. 

De la infi intare si pana in prezent Corala Universitari-
lor Clujeni a desfasurat o bogata activitate,  reusind sa devina 
cunoscuta si iubita de publicul clujan. Corala  a sustinut nume-
roase concerte in tara si strainatate, repurtand succese deosebite.

Scopul Coralei Universitarilor Clujeni este ca prin cultiva-
rea si popularizarea artei corale sa aduca o contributie impor-
tanta la educarea muzicala si sociala  a unui numar cat mai 
mare de oameni  din tara noastra.

Printre dirijorii  sub conducerea carora  “Corala“ a reputat 
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succese deosebite  se afl a prof. Traian Felea, prof. Al. Bacali, 
prof. Aristotel Crucianu. Incepand cu anul 2001 si in pre-
zent dirijorul Coralei Universitarilor Clujeni este prof. Doina 
Miclea.  In aceasta ultima perioada activitatea “Coralei“  a fost 
deosebita iar succesul concertelor a fost asigurat atat prin cali-
tatea interpretativa cat si prin varietatea repertoriului.

Managerul  Coralei Universitarilor Clujeni a fost pana in 
anul 2012 d-l Prof. univ. Alexandru Stanescu. Din anul 2012 si 
in prezent „Corala” este condusa de catre d-l Prof. univ. Schrei-
ber Wilfried.

“Corala” are in repertoriu peste 80 de piese corale apar-
tinand atat muzicii religioase, cat si capadoperelor muzicii 
baroce, clasice, romantic sicontemporane, dar si prelucrari fol-
clorice. Locul ei in viata muzicala a municipiului Cluj-Napoca 
este asigurata de concertele anuale “Eminesciana“,  “Miracolul 
Invierii” , “Seara Colinzilor” etc.

In prezent Corala cuprinde peste 60 de membri activi, fi ind 
unica formaţie de acest fel din ţară. 

Parafrazînd   celebra maximă:   „Fiecare om este o istorie 
sfîntă’’,  spunem și noi că fi ecare corist este un segment în isto-
ria Coralei, astfel că despre fi ecare ar merita să se scrie cel puţin 
cîteva rînduri. Dintre „veteranii’’ Coralei se impun, prin valoa-
rea și disciplina participării, universitari, cadre din învăţămînt și 
alţi iubitori de muzică.

Prof. univ. Schreiber Wilfried
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Corul  “Speranța”
- cor de copii pe voci egale 

al Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Alba Iulia -

A  luat fi ință în anul 1995, odată cu primul concert de Cră-
ciun susținut în școală.

Activități si performanțe 2013-2015: 
-  Decembrie 2013 - Cântece vechi patriotice dedicate zilei 

de 1 Decembrie 1918
- Decembrie 2013 - Festivalul iernii- magia Crăciunului
- Ianuarie 2014 - “Eminescu și natura”
-  Ianuarie 2014 - Medalion literar muzical- Ziua porților 

deschise
-  Februarie 2014 - Concurs național coral- Locul I la faza 

județeană
- Martie 2014 - Locul I la faza interjudețeană – Reșița
- Aprilie 2014 - Locul II la faza națională- Craiova
- Ianuarie 2015 - „Eminescu- tradiție si spiritualitate”

Dirijor, prof. Popa Elena

Corul „Flori de Mai”

A luat fi ință în octombrie 2011 la inițiativa profesoarei 
Cristina Florea dirijor și a profesoarei Elena Beșliu acompani-
ament pian în cadrul Școlii gimnaziale Vasile Goldiș din Alba 
Iulia.

În anul 2013 Corul Flori de Mai s-a reorganizat cu elevii 
din ciclul primar al Liceului de Arte Regina Maria din Alba 
Iulia (40 elevi). Corul astfel constituit a participat la Festiva-
lul Național de  Colinde de la Ighiel-jud. Alba, iar de curând 
în 7-8 iunie 2014 a obținut Marele Premiu Intermezzo la 
București în cadrul Festivalului internaționa al copilăriei Inter-
mezzo. 

Tot la București în cadrul Festivalului Internațional de Fol-
clor „Prieteni în Europa” Corul Flori de Mai a obținut Trofeul 
de Onoare al festivalului.

În acest an Corul „Flori de Mai” a obținut premiul II la 
Concursul Național de Interpretare vocală „Un talent înnăscut” 
de la Râmnicu Vâlcea.

Prof. Cristina Florea
Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia
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Corul Învierea, Foeni

In anul 2014, s-au implinit 10 ani de la infi intarea Coru-
lui “Invierea” din Foeni, cor intemeiat de preotul paroh Nico-
lae Strizu in anul 2004, ca o necesitate de a da raspunsurile la 
Sfanta Liturghie in duminici si sarbatori.

Acest cor pastreaza traditia mai multor generatii de coristi, 
de peste 130 de ani. Prima atestare documentara este din anul 
1880, cand Corul plugarilor din Foeni a cantat la inmormanta-
rea” ilustrului domn Andrei Mocioni de Foen”.

In 1891 Dimitrie Sumanu (unul din cei 8 dirijori din Chi-
zatau care au impanzit Banatul cu 84 de coruri) vine la Foeni 
pentru pregatirea corului barbatesc, ce va fi  condus in continu-
are de invatatorul Procopie Simianu sub denumirea “Reuniunea 
de cantari din Foen”. In perioada interbelica corul este condus 
de acelasi invatator, urmat de cantaretul Mihai Glavan. O noua 
generatie de coristi in perioada anilor ’70 este coordonata de 
Romanitan Pavel, profesor de muzica la Liceul Pedagogic din 
Timisoara.

Din 1983 pana in 2004, functioneaza corul mixt al Biseri-
cii, condus de cantaretul Traian Petrovici. In anul 2004 ia fi inta 
Corul “Invierea” dirijat de preotul Nicolae Strizu, cantand pen-
tru prima data in noaptea de Inviere a acelui an.

Activitatea acestui cor depaseste in scurt timp cadrul Bise-
ricii parohiale, facandu-se cunoscut pe plan judetean si regional, 
purtand stindardul cantecului religios, traditional si national. 
Corul Invierea face parte din Asociatia Nationala Corala din 
Romania si este laureat al mai multor festivaluri corale, dintre 
care amintim: -Premiul I la Festivalul concurs “Lada cu zestre 
a neamului”, organizat de Centrul de Cultura si Consiliul Jude-
tean Timis; editiile 2009, 2010, 2012. Premiul II la Festivalul 



208 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 209Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

“Cu noi este Dumnezeu“, Orastie 2010. Premiul I la “Cante-
cele Bethleemului” Timisoara 2010. Premiul II la Festivalul “Pe 
Tine Doamne,Te Laudam” Lugoj 2011.

Corul “Invierea” a fost mesager al colindului romanesc la 
celebrul Festival de Craciun “Internationales Adventsingen” de 
la Viena in anii 2008 si 2013. A reprezentat Romania la festi-
valurile de folclor din Cetereze – Serbia si Tudora –Republica 
Moldova, a concertat si a legat prietenii cu romanii din Venetia, 
Verona, Cernauti, Valea Timocului si Banatul sarbesc. De ase-
menea a sustinut recitaluri in cadrul unor importante festivaluri 
corale romanesti: - Festivalul Coral International D.G. Kiriac 
– Curtea de Arges 2013 si Festivalul Coral International “Pas-
torala”- Focsani 2014.

* * *
* Debutul Corului Invierea – Duminica Invierii, 11 aprilie 

2004. Raspunsurile liturgice.
* Participare la Concertul de colinde “Deschide usa cres-

tine”- Giulvaz, decembrie 2004. 

* Festivalul de colinde “Iata vin colindatori” editia I a, Foeni 
10 decembrie 2006. 

* Premiul II – Festivalul “Lada cu zestre”editia I a, Timi-
soara 18 noiembrie 2007.

* Festivalul corurilor satesti “Cu noi este Dumnezeu” editia 
aXI-a, Foeni 2 decembrie 2007.

* Concert aniversar “80 de ani de atestare a Corului Biseri-
cii din Ghiroda”, 2 mai 2008.

* Locul II la Festivalul “Lada cu zestre“ editia a II-a, Timi-
soara 2008.

* Reprezentatie corala la inaugurarea “Casei Ortodoxe 
Parintele Arsenie” Foeni 15.11.2008

* Festivalul de colinde “Iata vin colindatori” editia a II-a, 
Foeni 29 noiembrie 2008.

* Concert la Rathaus Viena – Internationales Adventsin-

Corul Invierea infratit cu Corul Dragos Voda din Cernauti
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gen, Viena 6 decembrie 2008.
* Concert de colinde traditionale romanesti la Schlosska-

pelle Schonbrunn- 7 dec. 2008.
* Festivalul “Cantarile Invierii” Ghiroda 24 aprilie 2009.
* Festivalul “Cantecele Invierii” Manastirea Saraca 3 mai 

2009.
* Faza zonala “Lada cu zestre” Foeni 10 mai 2009.
* Premiul I, Festivalul concurs “Lada cu zestre” editia a III-

a, Timisoara 2009.
* Festivalul international de folclor Cetereze, Serbia 18 

iulie 2009.
* Gala Fest. ”Lada cu zestre” ed. a III-a, Timisoara, Filar-

monica Banatul, 20 
sept. 2009.

* Reuniune 
corala cu Corul 
“Dragos Voda“ din 
Cernauti 27 oct. 
2009.

* Festivalul de 
“Cantari Nationale si 
Colinde“ Ghiroda 1 
decembrie 2009.

* Locul II, Fes-
tivalul Interjudetean 
de Muzica Sacra, 
Orastie 12 decem-
brie 2009.

* Festivalul coral 
“Cu noi este Dum-
nezeu“. Recas 13 
decembrie 2009.

* Festivalul 

“Cantecele Invierii” Manastirea Izvorul Miron Romanesti 18 
aprilie 2010.

* Hramul Parohiei Geanova Timocului. Raspunsuri la 
slujba arhiererasca, 25 mai 2010

* Premiul I, Festivalul concurs “Lada cu zestre” editia a 
IV-a, Timisoara 19 sept.2010.

* Gala Fest. ”Lada cu zestre” Filarmonica Banatul, Timi-
soara, 19 septembrie 2010.

* Festivalul “Iata vin colindatori” editia a III-a, Foeni 28 
noiembrie 2010.

* Mentiune Festivalul “Cu noi este Dumnezeu”, Orastie 4 
decembrie 2010.

* Festivalul corurilor satesti “Cu noi este Dumnezeu” editia 
a XIV-a, Ghiroda 12 dec.2010

* Premiul I, Concursul coral “Cantecele Bethleemului” ed. a 
VI-a, Timisoara 12 dec. 2010.

* Festivalul de muzica coarala “Miron Cristea” ed. a II-a, 
Caransebes 5 mai 2011.

* Festivalul “Cantecele Invierii” Izvorul Miron Romanesti, 
8 mai 2011.

* Premiul II “Lada cu zestre“ ed. a V-a, Timisoara 2011.
* Premiul II Festivalul “Pe Tine Doamne,Te laudam” editia 

a II-a, Lugoj 2011.
* Hramul Parohiei Geanova Timocului. Raspunsuri la 

slujba arhiereasca, 14 iunie 2011.
* Festivalul folcloric “Nistrule pe malul tau”, ed. a VII-a, 

Tudora Rep. Moldova, 4.09.2011
* Concert coral de Hramul Bisericii Ort. Rom. din Giroc, 

26 oct. 2011.
* Festivalul coral “Cu noi este Dumnezeu” editia a XV-a, 

Giarmata Vii, 4 dec.2011.
* Hramul Bisericii Ort. Rom. Sf. Mucenita Lucia – Vene-

tia (Mestre). Raspunsurile liturgice si concert de colinde. 10 
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decembrie 2011.
* Festivalul de muzica corala “Miron Cristea” editia a III-a, 

Caransebes 26 aprilie 2012.
* Reuniunea corala “Cantecele Invierii” Manastirea Saraca, 

29 aprilie 2012.
* Locul I, Festivalul “Lada cu zestre” editia a VI-a, Timi-

soara 2012.
* Reuniunea corala “Cu noi este Dumnezeu” Giroc 26 

octombrie 2012.
* Festivalul “Iata vin colindatori” editia a IV-a, Foeni 25 

noiembrie 2012.
*Concert de Ziua Nationala pt. Comunitatea romaneasca 

din Verona, la Consortiul agricol din Verona,1 decembrie 2012.
* Raspunsurile liturgice si concert de colinde la Biserca Sf. 

Ilie Tesviteanul din Verona. 
* Concert de colinde pt. romanii din Nogara, 2 decembrie 

2012.
* Festivalul “Cantecele Sfi ntelor Pasti”, Ghiroda 11 mai 

2013.
* Festivalul coral “Cantecele Invierii”, Manastirea Dobresti 

19 mai 2013.
* Festivalul International de Muzica Corala D.G. Kiriac, 

Curtea de Arges 30 iunie 2013
* Concert de colinde Internationales Adventsingen, Viena 

29 noiembrie 2013. 
* Festivalul coral “Cu noi este Dumnezeu”, Giroc 15 

decembrie 2013.
*Festivalul coral “Cantecele Invierii” editia a XV-a, Ghiroda 

11 mai 2014.
* Festivalul coral “Cantecele Invierii” Manastirea Sag, 8 mai 

2014.
* Festivalul Coral International Pastorala – editia a XI-a, 

Focsani 4-6 iulie 2014.

*Concert aniversar “Corul Invierea” 10 ani de activitate – 
Foeni 23 noiembrie 2014. 

 Membrii Corului Invierea la data aniversarii 
- 23 noiembrie 2014

 Sopran Alto
 Strizu Marilena Coptil Gheorghita
 Mladenov Ioana Halitschi Mihaela
 Periat Liliana Mladenov Gabrilela
 Rosu Ana Sirbu Maria
 Apostol Ramona Bogos Midena
 Lupulescu Carmen Mardari Carmen
 Stefan Liana Cotarlet Elena
 Marza Victoria Secosan Gabriela 
 Maghet Nicolita
 Rus Madina Bass
 Batinas Viorica Calancea Mihai
 Tenor Rus Traian
 Palamariuc Adrian Gruiescu Ioan
 Coptil Sorin Budacea Mihai
 Coptil Valentin Oarsa Ioan
 Szoci Gheorghe Stefan Tudor
 Bogos Liviu Novacovici Mile
 Nicolov Dan Mladenov Svetozar
 Tigan Stefan
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Corul „Timotei Popovici” al Catedralei 

Mitropolitane Ortodoxe din Sibiu

Înfi ințat în anul 1906, odată cu sfi nțirea Catedralei Mitro-
politane din Sibiu, Corul „Timotei Popovici” s-a bucurat de un 
renume deosebit datorită profesionalismului și dăruirii dove-
dite de-a lungul timpului atât de către membrii, cât mai ales de 
către toți dirijorii săi.

Corala poartă numele fondatorului ei, Pr. Prof. Timotei 
Popovici (1870-1950), personalitate marcantă a vieţii muzicale 
bisericești, care a condus Corul Catedralei până în anul 1940, 
dovedindu-se un mare dirijor și compozitor, atât pe plan local, 
cât și pe plan naţional.

Toți succesorii săi la pupitrul corului s-au remarcat de-a 
lungul timpului ca muzicieni și compozitori talentați: Pr. Prof. 
Gheorghe Șoima, Arhid. Prof. Ioan Popescu, Ilie Micu, Pr. 
Ioan Florea, Ioan Arsin, Nicolae Suciu, Pr. Prof. V. Grăjdian, 
Pr. Lect. Sorin Dobre și Ovidiu Moldovan. 

Repertoriul corului este vast, cuprinzând atât lucrări 
bisericești cât și laice ale compozitorilor Timotei Popovici, 
Ghe. Șoima, Paul Constantinescu, G.Musicescu, N.Lungu, 
Ghe. Dima etc. 

În prezent Corul Catedralei, este condus de diaconul Dan 
Alexandru Streza, și este alcătuit din circa 50 de membri, ce 
provin din rândul profesorilor, învăţătorilor, tinerilor studenţi 
și elevi, dar și din alte categorii profesionale, toţi fi ind oameni 
talentaţi și dedicaţi slujirii lui Dumnezeu prin cântare.

Cei mai improtanţi dintre dirijorii care au condus Corul 
„Timotei Popovici” al Catedralei din Sibiu au fost:

1. Pr. Prof. TIMOTEI POPOVICI (1870-1950), dirijor 

între anii 1906-1940
2. Pr. Prof. GHEORGHE ȘOIMA (1911-1985), care a 

dirijat corul între anii 1940-1985
3. Arhid. Prof. Ion Popescu (1925-1992), a dirijat în peri-

oada 1985-1992
4. Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian, a dirijat între anii: 1992-

2007
5. Pr. Lect. Dr. Vasile Sorin Dobre, dirijor principal între 

anii 2007-2010
6. Prof. Ovidiu Petru Moldovan, dirijor între anii 2010-

2012
7. actualul dirijor: Diac. Asist. 

Dr. Dan Alexandru Streza, în vâr-
stă de 31 de ani, dirijează Corul 
„Timotei Popovici” alături de 
dirijorii principali de aproape 15 
ani. Începând din anul 2012 este 
dirijorul principal al acestei for-
maţii corale. El a absolvit faculta-
tea, masteratul și apoi doctoratul, 
la Facultatea de Teologie „Andrei 
Șaguna” din Sibiu și este în pre-
zent asistent la catedra de Cântare 
bisericească și imnografi e creștină a 
acestei facultăţi. Pe lângă aceasta, 
el urmează să fi nalizeze anul 
acesta și studiile muzicale la Academia de muzică „Gheorghe 
Dima” din Cluj-Napoca. Fiind îndrăgit și apreciat de membrii 
corului, el se străduiește permanent să continue tradiţia prede-
cesorilor săi și să impună un nivel cât mai ridicat al interpretă-
rii corale.

Numărul total al coriștilor în formula actuală: 50 de mem-
brii. Tipul ansamblului: cor mixt de biserică.
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Festivaluri și concursuri importante la care a participat:
Corul „Timotei Popovici” a susţinut de asemenea numeroase 

concerte si a participat la concursuri muzicale naţionale, prin-
tre care se numără și susţinerea unor concerte extraordinare la 
Ateneul Român. Primul a avut loc în anul 1906 după sfi nţi-
rea Catedralei Mitropolitane din Sibiu iar al doilea în 1925, la 
câţiva ani după Marea Unire.

După mai bine de o sută de ani de la primul concert la 
Ateneul Român, Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitro-
politane din Sibiu a urcat din nou pe scena acestei instituţii 
culturale de prestigiu, susţinând alături de Corul de studenţi al 
Facultăţii „Andrei Șaguna” din Sibiu (dirijat de Pr. Lect. Dr. 
Sorin Dobre) un concert extraordinar al renumitului compo-
zitor irlandez Shaun Davey, intitulat „Vocile din Cimitirul 
Vesel“ prezentat în premieră, la București, pe 29 noiembrie 
2011.

În anul 2014 membrii Corului au fost implicaţi într-un nou 
proiect muzical, care vizează o lucrare de importanţă majoră în 
istoria muzicii românești, Oratoriul bizantin de Paști “Patimile și 
Învierea Domnului”, de Paul Constantinescu. 

Având în vedere amploarea și complexitatea lucrării, dar 
și originala transfi gurare a melosului bizantin, proiectul a fost 
realizat datorită parteneriatului și colaborării Corului Timotei 
Popovici cu membrii corului Codex Apulum, din Alba Iulia, diri-
jat de prof. Iosif Fiţ și cu membrii Corului Apulum  al Semi-
narului Teologic Ortodox din Alba Iulia dirijaţi de Pr. prof. dr. 
Nicolae Topîrcean. Aceste formaţii corale s-au reunit sub egida 
Corului Codex Apulum și în urma asimilării repertoriului au 
desfășurat perioada 6-16 septembrie 2014 un parcurs muzi-
cal în Elveţia, cu un program intens de repetiţii, împreună cu 
Orchestra simfonică il mosaico, din Wattwil, fi nalizat prin două 
concerte reușite, în 13 septembrie la Wattwil și în 14 septem-
brie la Saint Gallen.
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Oratoriul bizantin de Paști a fost susţinut cu succes și în 
ţară, prin colaborarea Corulu ”Timotei Popovici” (dirijor Dan 
Alexandru Streza), cu Corul ”Codex Apullum” din Alba Iulia 
(dirijori Prof. Iosif Fiţ și Pr. Prof. Nicolae Topîrcean) și orches-
tra ”il Mosaico” a liceului de Arte Plastice ”Kantonsschule”, din 
Wattwil - Elveţia (dirijor Hermann Ostendarp). 

Prima reprezentaţie a concertului vocal-simfonic ”Orato-
riu bizantin de Paști” de Paul Constantinescu a fost susţinută 
cu succes, joi, 14 mai 2015, în Catedrala Romano-Catolică din 
Alba Iulia, iar cea de-a doua a avut loc, Sâmbătă, 16 mai 2015, 
în Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Sibiu. 

Președinte: Dan Alexandru Streza
dan_streza@yahoo.com

Corul mixt Angels, Broşteni

Corul mixt „Angels“ a luat fi inta in anul 2008, dupa doi ani 
de zile de la deschiderea Centrului de Zi „Danut” din cadrul 
Parohiei „Sf. Gheorghe” Brosteni, jud Vrancea. Ca si cele-
lalte activitati cultural-artistice ale Centrului, corul s-a nascut 
ca urmare a dorintei de a oferi copiilor din mediul rural acces 
la alternative educationale non formale pentru descoperirea 
potentialului latent, pastrarea si promovarea valorilor autentice, 
dar si pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii acestora. 
Pentru ca Centrul este frecventat de un numar limitat de copii 
– aproximativ 50 de copii, cu varste cuprinse intre 6-18 ani a 
fost destul de greu sa alcatuim un cor omogen din punct de 
vedere al varstei. Si pentru ca aproape toti doreau sa cante si 
Dumnezeu ii inzestrase cu capacitati interpretative, am decis sa 
mergem pe o formula atipica, a unui cor mixt (din punct de 
vedere al varstei). 

Primele cantari abordate au fost pricesne, piese religioase si 
patriotice, iar primul indrumator si dirijor a fost doamna inva-
tatoare Tigaeru Jana. Inzestrata cu o voce minunata, iubitoare 
de literatura si de muzica si cu un deosebit spirit organizatoric, 
a transmis cu usurinta dragostea copiilor pentru muzica. Dra-
gostea si pasiunea pentru muzica au crescut odata cu membrii 
corului. Primul „concert” l-am sustinut in incinta Centrului. 
„Juriul’’ format din parinti, bunici, frati si surori, cadre didac-
tice era numai’ „ochi si urechi” la ce se canta, iar unii copiii erau 
atat de emotionati incat uitau versurile. Dar impactul emotio-
nal a fost atat de placut si puternic incat s-a trecut peste micile 
poticniri si am hotarat ca e vremea sa iesim in lume.

Prima iesire a fost desigur la biserica din sat. Dupa ce 
corul a cantat la Sfanta Liturghie „Tatal nostru” si apoi dife-
rite pricesne, cateva persoane din biserica au exclamat „Parca au 
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cantat ingerii!” Si atunci corul a primit botezul si l-am numit 
„Angels”. Si odata cu denumirea ,corul a capatat si aripi de 
ingeri, de incredere si dorinta de canta mai mult si mai bine. 
Asa a inceput „zborul” cu inscriere la diferite concursuri si acti-
citati cultural – artistice.

Prima competitie a avut loc in anul 2009, cu ocazia Fes-
tivalului-Concurs judetean „Laudati pe Domnul” desfasurat la 
Focsani. Atunci ,Corul„Angels”a obtinut locul al II lea si a fost 
felicitat de reporterul de la Radio Iasi, care ulterior a realizat o 
emisiune si a inregistrat o serie de cantari si colinde. Craciunul 
si sarbatorile de iarna au adus noi premii si satisfactii, dar si noi 
griji legate de alegerea repertoriului, de tinutele vestimentare.

Primii pasi spre „consacrare’’. In urmatorii ani, activitatea 
corului a luat amploare. Bagheta a fost preluata de dna pro-
fesoara de muzica Rosu Ioana, care a lucrat o vreme cu corul 
conducandu-l catre afi rmare, participand la diferite evenimente 
si concursuri (Laudati pre Domnul, Sf. Ierarh Teodosie de la 
Brazi) obtinand premii si distinctii. Din motive personale, dna 
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profesoara s-a retras de la activitatea voluntara desfasurata in 
cadrul Centrului Danut. A urmat o perioada scurta de cautari a 
unui om dedicat care sa preia bagheta.

Si Dumnezeu a trimis-o pe doamna profesor Calmis 
Verona care ne-a uimit si impresionat cu stilul sau de lucru de 
o inalta tinuta profesionala, cu un tact deosebit dand dovada 
de multa responsabilitate, daruire si abnegatie, valori pe care si 
le-au insusit foarte repede si copiii. Inzestrata cu un chip ange-
lic, cu o inima mare si cu o voce minunata, doamna Verona a 
devenit imediat modelul copiilor.

 Astfel ,a condus Corul „Angels” pe cele mai inalte „culmi” 
urcand pe diferite scene din tara, prin participarea atat la con-
cursuri de muzica religioasa si corala de mare anvergura, unde 
a obtinut numeroase premii si distinctii, cat si la evenimente 
cu un profund impact emotional. (Premiul I in anii 2013 si 
2014 la Festivalul-Concurs National de Muzica Coral –Religi-
oasa „Buna Vestire” Fundu Moldovei-Suceava, Premiul I -Con-
cursul Festival Interjudetean „Laudati pre Domnul Focsani” 
Concursul interjudetean „Sfantul Ierarh Teodosie de la Brazi” 
Concursul –Festival „Maica Domnului, Imparateasa Cerului 
si a Pamantului“, Reuniunea Corala „Lauda sufl ete al meu pe 
Domnul”, Sustinere de recitaluri: Fundu Moldovei, Mangalia, 
Focsani, Odobesti, Buzau, Recital de colinde si muzica sacra, 
participari la evenimente precum Ziua Culturii Nationale, Ziua 
Europei, Ziua Eroilor).
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Prezenţe româneşti peste hotare

Corul de cameră CANTABILE al Liceului 

Teoretic Ioan Slavici Panciu laOHRID 

CHOIR FESTIVAL 2014, 21 -25 august 

Ohrid, Macedonia

În perioada 21-25 august 2014, corul de cameră CAN-
TABILE al Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu, dirijat de 
profesorul Andrei-Igor Manovici, a participat la Festivalul 
Internațional de muzică coralăOHRID CHOIR FESTIVAL 
2014 de la Ohrid, Macedonia. În urma prestației sale din cadrul 
competiției,corul Cantabilea reușit să obținăPremiul II și Pre-
miul Fundației Tomislav Zografski (pentru interpretarea unei 
melodii în limba macedoneană).

Cantabile a intrat în concurs la secțiunea Youth Choir (15 
- 25 ani) susținând alături demomentul artistic din cadrul 
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competiției propriu-zise, un recital în aer liber în centrul 
orașului Ohrid și un recital de muzică religioasă la Catedrala 
Sf. Sophia din Ohrid.

Participarea Corului de camerăCantabile - compus din 23 
de elevi ai Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu - la Ohrid Choir 
Festival 2014 a fost posibilă ca urmare a sprijinului fi nanciar 
acordat dePrimăria Orașului Panciu, prin implicarea directă a 
primarului Iulian Nica, Elena Stoica - manager al S.C.Tricotton 
Junior, Rotary Club Varana - Focșani, deputații Victor Roman 
și Ciprian Nicolae-Nica, precum și membri ai comunității 
locale.

Corul de cameră Cantabile a benefi ciat de o ținută de 
scenă specială creată de ing. Elena Stoica, manager S.C. Tri-
cotton Junior Panciu (creatoarea tuturor ținutelor de scenă ale 
grupului coral).
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Corala „Sfântul Mina” – 

turneu în Austria și Ungaria

Corala Sfântul Mina a Protopopiatului Slobozia, cu bine-
cuvântarea Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Slobo-
ziei și Călărașilor, s-a afl at într-un pelerinaj duhovnicesc, dar și 
de promovare a credinței și tradițiilor Ialomițene, în perioada 
21-26 iulie 2014, în cele două mari capitale ale Europei: Viena 
și Budapesta, cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița.

Seria manifestărilor a debutat cu un concert în   cate-
drala  „Sfântul Stephan” din central capitalei muzicii europene, 
susținut în fața unui auditoriu impresionant, multinațional și 
multicultural, care a răsplătit prestația coralei Sfântul Mina 
prin aplauze îndelungate.

În data de 23 iulie, după slujba acatistului Acoperămân-
tului Maicii Domnului, ofi ciată împreună cu preotul slujitor 
Emanuel Nuțu, membri coralei au împărtășit bucuria cântă-
rilor religioase dar și tradiționale românilor, în cadrul concer-
tului susținut la centrul religios cultural „Dumitru Stăniloaie” 

din Viena.
În ziua următoare, Corala Sfântul Mina a susținut un con-

cert la așezământul monahal „Sfântul Ioan Botezătorul”, afl at 
în strada Holló nr. 8, Budapesta, una din clădirile Fundației 
Gojdu, având un auditoriu ales în frunte cu Excelența Sa dom-
nul Alexandru Victor Micula Ambasadorul României în Unga-
ria, doamna Gabriela Matei, Directorul Institutului Cultural 
Român din Ungaria, alături de părintele Protosinghel David 
Pop, superiorul așezământului monahal și părintele Protopop 
Marius Maghiar.

La fi nal, Domnul Ambasador Alexandru Victor Micula a 
mulţumit Preasfi nţitului Vincenţiu pentru binecuvântarea acor-
dată Coralei Sfântul Mina, remarcând efortul depus de întregul 
grup coral pentru performanța de a concerta în marile capitale 
europene și scoțând în evidență promovarea Ortodoxiei prin 
acest proiect cultural.

La rândul său, Preacucernicul Părinte Protopop Dumitru 
Drăghici a mulţumit Excelenței Sale, gazdelor și tuturor celor 
prezenți pentru primirea deosebită, subliniind faptul că acest 
proiect se înscrie în cadrul manifestărilor dedicate anului oma-
gial „1994 - 2014, 20 de ani de slujire arhierească în Episcopia 
Sloboziei și Călărașilor”.

Întâlnirea a fost încununată de invitația doamnei direc-
tor Gabriela Matei de a vizita și concerta la sediul Institulu-
lui Cultural Român, fapt concretizat în ziua de vineri 25 iulie, 
când Corala Sfîntul Mina, dirijată de Preacucernicul Părinte 
Cătălin Stanciu, a susținut un program de cântece românești 
tradiționale.

Mulțumind colaboratorilor și susținătorilor acestui proiect, 
Corala Sfântul Mina scrie încă o fi lă în cartea existenței sale pe 
care o dorim cât mai rodnică și îndelungată. 

Cu binecuvântarea Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu Epi-
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scopul Sloboziei și Călărașilor, Corala Sf. M.Mc.Mina a Pro-
topopiatului Slobozia a susţinut în data de 20-23 Octombrie 
2014 un turneu de promovare a credinţei și tradiţiilor româ-
nești la Strasbourg – Franţa. Originalitatea pieselor alese și fru-
museţea cu care au fost interpretate de către corala ortodoxă 
ialomiţeană au impresionat auditoriul prezent la Parlamentul 
European, la Parohia Ortodoxă Română din Strasbourg și la 
Mănăstirea catolică Mont Sainte Odile.

La Parlamentul European din Strasbourg, turiștii veniţi 
din întreaga lume și europarlamentarii prezenţi în curtea inte-
rioară au audiat cu interes creaţiile muzicale: Metanie, Mare fi e-
Ţi Doamne slava!, Te Be Poem, Să trăiască România!, Mioriţa, 
Resteul, Lele draga mea, Brâul amestecat, Avem o Ţară unde...

Membrii Coralei au împărţit doritorilor CD-ul Credinţă 
și Tradiţie pentru a face cunoscute valorile Ortodoxiei și ale 
României.

Ziua următoare, pe 22 octombrie 2014, pelerinii slobozeni 
au concertat în biserica românilor ortodocși din Strasbourg cu 
hramul Sf. Ioan Botezătorul, la invitaţia Preacucernicului Părinte 
Paroh Vasile Iorgulescu. În sfântul locaș cu o valoare istorică și 
o acustică aparte, Corala Sf. M.Mc.Mina a înălţat rugăciune de 

mulţumire lui Dumnezeu prin cântările: Tatăl nostru, Cuvânt 
bun, Pre Tine Te Lăudăm, Graiurile mele, Clopote de seară, 
Doamne auzi glasul meu. În consonanţă cu dorul românilor de 
aici pentru ţara natală, Preacucernicul Părinte Dirijor Cătălin 
Stanciu și Preacucernicul Părinte Consilier Nicușor Dascălu au 
interpretat două doine. Concertul s-a încheiat cu noi piese din 
repertoriul Coralei Protopopiatului Slobozia: Mioriţa, Haţe-
gana, Să trăiască România!

La fi nal, Preacucernicul Părinte Protopop Dumitru Dră-
ghici a mulţumit credincioșilor de aici pentru aprecieri și a feli-
citat pe Preacucernicul Părinte Paroh Vasile Iorgulescu pentru 
cei 30 de ani de existenţă a Parohiei Ortodoxe Române din 
Strasbourg. În semn de mulţumire pentru primirea călduroasă 
arătată Coralei Sf. M.Mc.Mina, Pr. Dumitru Drăghici a dăruit 
Bibliotecii Parohiale de aici Monografi a Episcopiei Slobozieiși 
Călărașilor-Slujireși Dăruire, apărută cu binecuvântarea Prea-
sfi nţitului Părinte Episcop Vincenţiu, la aniversarea a două 
decenii de slujire arhierească în Bărăgan.

Turneul de promovare a valorilor credinţei și tradiţiilor 
ialomiţene iniţiat și susţinut de către Protopopiatul Sloboziași 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, a avut ca destinaţie ultimă Mănăs-
tirea Mont Sainte Odile, loc reprezentativ de rugăciune și de 
meditaţie pentru creștinismul apusean. Credincioșii prezenți în 
biserica de aici au fost martorii unui microrecital al Coralei Sf. 
M. Mc. Mina care a constat în creațiile Ortodoxiei românești: 
Pre Tine Te Lăudăm, Lăudați pre Domnul, Cuvânt Bun și alte 
cântări din Sfânta Liturghie.

Mulțumirile membrilor Coralei  Sfântul Mare Mucenic 
Mina a Protopopiatului Slobozia se îndreaptă către persoanele 
și instituțiile care au făcut posibil acest impresionant act de 
promovare a credinței și tradițiilor autentice ale României și ale 
Ialomiței: doamna deputat european Viorica Dăncilă, domnul 
Președinte al Consiliului Județean Ialomița, Prof. Vasile Silvian 
Ciupercă, doamna Maria Petre.
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Corul Bărbătesc CANTUS DOMINI 

al Asociaţiei Studenţilor Teologi Ortodocşi 

(A.S.T.O.)

 Programul concertului
1. Tatăl nostru- Ioan D. Chirescu
2. Axion- Dragoș Alexandrescu
3. Aliluia- Paul Constantinescu/ Amin- Doru Popovici
4. Te slăvesc pe Tine- Pascal Bentoiu-aranjament pt cor 

bărbătesc- Victor Stoica
5. Răspunsurile Mari nr. 2- Gheorghe Danga (declama-

tor: Marius-Costel OBLU)
6. Cerurile spun- Stepan Ivanovich Davîdov
7. Fie, Doamne, mila Ta- Gheorghe Danga

MOMENT PIANISTIC 
(la pian: Emilian APOSTOLESCU)
8. De coelo veniet- Jacobus Gallus
9. Pridite- Sergei Rachmanninof -aranjament pt cor băr-

bătesc- Vladimir Moroșan
10. Th ere is a quiet place- Ralph Carmichael
11. Kriestu tvojemu- Otto von Groll

MOMENT PIANISTIC
(la pian: Emilian APOSTOLESCU)
12. Early in the morning- A. Michailova (solist: Narcis 

BREBEANU)
13. Sârba pe loc- Gheorghe Danga
14. Hora cu strigături- Nicolae Lungu (soliști: Marius 

PISICĂ, Ciprian PAHONEA)

15. Suita corală din Ţara Oașului- Dariu Pop (soliști: 
Andrei PREDESCU, Ștefan MIHALACHE, Ionuţ-Cristian 
GRIGORCEA)

DIRIJORI:
arhid. Răzvan-Constantin ȘTEFAN
teolog Victor STOICA
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Corol Academic Divina Armonie, Bucureşti
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Corul „Vlăstarele Orăştiei” s-a întors cu trei 

premii de la Olimpiada Corală Mondială de 

la Riga

Peste 700 de formaţii corale din 73 de ţări ale lumii au par-
ticipat, între 9 și 19 iulie, la cea de-a opta ediţie a Olimpiadei 
Corale Mondiale de la Riga, Letonia 

RECUNOAȘTERE. Corul de copii „Vlăstarele Orăștiei” 
s-a afl at acum la cea de-a treia participare la Olimpiada Corală 
Mondială. De la începutul anului școlar, coriștii hunedoreni au 
câștigat alte trei medalii, de aur și argint, la Concursul Naţional 
Coral de la Reșiţa și la Festivalul Internaţional Coral de la Riva 
del Garda, Italia / FOTO: ARHIVA PERSONALĂ „VLĂS-
TARELE ORĂȘTIEI”

Ediţia din acest an a Olimpiadei Corale Mondiale de la 
Riga/Letonia a adus noi premii în palmaresul Corului de copii 
„Vlăstarele Orăștiei”.

Hunedorenii au participat la trei categorii ale competiţiei 
– Muzică Sacră a cappella, Gospel și Folclor – și s-au întors 
acasă cu un Argint și două Bronzuri.

„Argintul a fost obţinut la categoria Folclor. Am reușit să 
încântăm publicul leton atât prin costumul popular românesc, 
cât și prin prezenţă scenică și repertoriu”, spune profesorul 
Petru Eli Androne, dirijorul corului.

Aur, Argint și Bronz pentru România
Olimpiada de la Riga a reunit peste 700 de formaţii corale 

din 73 de state de pe toate continentele. România a fost repre-
zentată de Corul de copii „Vlăstarele Orăștiei”, Corala Orto-
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doxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului (Marele Premiu 
al Olimpiadei la categoria „Coruri Bărbătești”) și Corul mixt 
„Nașterea Domnului” din Arad (Argint la categoria „Folclor”). 
Printre invitaţii de onoare ai evenimentului s-a numărat și 
Corul „Madrigal”, care a concertat în afara concursului. 

„A fost a treia participare a noastră la Olimpiada Corală 
Mondială. O astfel de competiţie înseamnă în primul rând 
inspiraţie, talent și disciplină. Sunt mulţumit de ceea ce am rea-
lizat la Riga și mă bucur pentru că acești copii au avut ocazia să 
vadă ce înseamnă o competiţie de anvergură”, a mai spus profe-
sorul Petru Eli Androne, omul care, în cei 18 ani de existenţă a 
corului, se luptă să păstreze „Vlăstarele Orăștiei” în topul celor 
mai performante ansambluri de gen din România. 

„Văstarele Orăștiei” este unul dintre cele mai apreciate 
coruri de copii din ţară și primul cor de copii din România care 
a susţinut integral muzica Liturghiei. 

A fost înfi inţat în februarie 1996, la Biserica Ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului” și are în componenţă 42 de 
copii, cu vârste între 10 și 18 ani, de la școlile și liceele din 
Orăștie. 

Cu un repertoriu de peste 170 de piese, sacre și laice, din 
toate epocile 
componistice, 
în peste 20 de 
limbi, „Vlăsta-
rele Orăștiei” 
a participat la 
peste 140 de 
concerte și fes-
tivaluri de gen 
din Europa si 
Asia.
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Aniversări

Dăruind vei dobândi – parcurs evocativ 

al biografi ei profesorului Iosif Fiţ, 

la ceas aniversar

Născut în data de 25 decembrie 1944, în comuna Avram 
Iancu, judeţul Alba, într-o familie de creștini ortodocși, data 
ofi cială de naștere este 04.01.1945, ziua în care a fost botezat. 
Tatăl era cizmar, dogar și morar, iar mama se ocupa de gos-
podărie și de moară. Întâiul născut într-o familie cu trei copii, 
își petrece copilăria într-un timp și spaţiu de poveste, îndru-
mat de părinţi în spiritul responsabilităţii și al cultului pentru 
muncă, după cum însuși mărturisește într-un interviu acordat 
d-lui Ioan Hănţulescu: „Din fragedă pruncie am fost fascinat de 
toate sunetele și zgomotele din natura înconjurătoare; mă îngânam 
cu toate păsările și pe unele le imitam așa de bine încât de multe ori 
veneau până lângă mine. Când am priceput că arta care se ocupă cu 
studiul și aranjarea artistică a sunetelor este Muzica, m-am îndră-
gostit de ea.”

Dragostea pentru artă, în deter-
minările ei culturale, s-a născut din 
admiraţia pentru părinţii săi. Oameni 
fără prea multă școală, care au urmat 
doar primele 6-7 clase, știau pe de 
rost zeci de poezii cu diverse tema-
tici din lirica lui Coșbuc, Goga, Emi-
nescu, Delavrancea ș. a., la care se 
adăugau toate cântecele patriotice 
ale Ardealului și sute de melodii și 
cântece populare adevărate. În casa 
părintească se cânta în fi ecare seară 
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pentru toţi cei care-și așteptau rândul la moară și care, la rândul 
lor, cântau sau istoriseau tot felul de întâmplări ori povești. Tor-
căriile din nopţile lungi de iarnă și Coasta Morii  au fost prima 
școală de muzică, neofi cială, dar vie, autentică și inspiratoare. 
De la oamenii veniţi la moară a învăţat să cânte la drâmbă, la 
fl uier, la ţiteră și la muzicuţă; de la mama a învăţat să cânte în 
frunză și la tulnic, iar de la tata a deprins puţin vioara. Mai târ-
ziu, a continuat cu studiul acordeonului, al viorii și al pianului. 

A urmat cursurile Liceului “H.C.C”,  Abrud. De voca-
ţie muzician și profesor, își dă măsura talentului sub infl uenţa 
determinantă a unor dascăli harismatici: învăţătorul și maistrul-
instructor Ioan Leheneanu (care l-a cooptat în echipa de teatru 
a Liceului “H.C.C” Abrud, sub îndrumarea căruia a interpretat 
rolul lui Horia din piesa cu același nume de B.P.Hașdeu), prof. 
Eremia Gherasim (dirigintele) și prof. Victor Mesaroș (directo-
rul Liceului din Abrud în acea vreme). E absolvent al Conser-
vatorului de Muzicã „Gh.  Dima” din Cluj Napoca, Facultatea 
de Compoziţie, Dirijat, Muzicologie, avându-i ca profesori pe 
Iuliu Bonna și Iuliu Silaghi (Teorie și solfegii), Tudor Jarda 
(Armonie), Erwin Junger (Contrapunct), Wilhelm Demian 
(orchestraţie), Ioan Bolog și Barbu Casius (vioară), Dorin Pop 
(Dirijat), Romeo Ghircoiașu (Istoria Muzicii), Vasile Herman 
(Forme muzicale), Traian Mârza (Folclor), Alexandru Fărcaș 
(canto). 

Întemeiază, la rândul său, o adevărată familie de muzici-
eni, alături de soţia sa, Cezara, profesoară de Istoria muzicii 
la Liceul de Muzică și Arte Plastice Regina Maria, din Alba 
Iulia și fi icele lor, Anamaria și Alexandra, ambele alegând cari-
era muzicală și profesorală. Împlinirile sufl etești familiale sunt 
întregite de fi ul Dan și cei doi nepoţi.

Într-un parcurs profesional de excepţie se împletesc reu-
șitele în diverse paliere ale activităţii muzicale și de catedră. 
Obţinegradul didactic I în învăţământ în 1980 și devine Mem-

bru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România 
în martie, 2010. Activitatea didacticã urmărește etape pre-
cum: 1967-1973, profesor de muzicã la Școala gen. nr. 3 din 
Alba Iulia; 1973-1981, profesor de muzicã la Liceul Teoretic 
„Horea, Cloșca și Crișan”, din Alba Iulia; 1981-1990, profesor 
de Teorie și solfegii la școala de Muzicã cu clasele I-VIII, sec-
ţie a Școlii Gen. Nr.1 din Alba Iulia; 1990 – 2009, profesor de 
Teorie și solfegii și Armonie la Liceul de Muzicã și Arte Plas-
tice din Alba Iulia. În paralel, a mai funcţionat ca profesor de 
Muzicãreligioasã la Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolit 
Simion Ștefan”, din Alba Iulia între 1991-2000 și 2004-2011; 
lector universitar la catedra de Muzicãreligioasã a Facultãţii de 
Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãţii „1 Decembrie” din 
Alba Iulia între anii 1996-1998 și2000-2002. Obţine rezultate 
profesionale remarcabile cu elevii Liceului de Muzică la Olim-
piadele Naţionale de Muzică - Etapa fi nală, clasele IX-XII 
(liceu ) la disciplinele Teorie și solfegii – Armonie și Cor, obţi-
nând 35 de premii (I - 9,  II - 13,  III - 13) și 16 menţiuni.

Activitatea profesională se completează printr-o serie de 
funcţii și responsabilităţi. Astfel, între anii 1970 - 2000 este 
coordonatorul Cercului pedagogic pe judeţul Alba la disciplinele 
Muzicã și Arte Plastice;  1970 – 2000, membru și președinte 
al Societãţii Profesorilor de Muzicã-fi liala Alba; 1979 – 1983, 
director al Școlii de Muzicã și director adjunct al Școlii gen. 
nr.1 din Alba Iulia; 1983 -  2000  –  șeful  catedrei de Teorie și 
solfegii la  Școala de Muzicã, respectiv la Liceul de Muzicã și 
Arte Plastice din Alba Iulia;1996 - 2000 – inspector școlar de 
specialitate la I.Ș.J. Alba; 1996  -  2000 –  membru în Comisia  
Naţionalã de Curriculum pentru învãţãmântul muzical româ-
nesc; 1995, 1996, 1997 – profesor examinator și corector la 
Olimpiada NaţionalãdeMuzicã - Arad; din 1992 - membru al 
Asociaţiei Internaţionale de Cânt Coral „A CoeurJoie”- Lyon, 
Franţa; din 1992 membru al Asociaţiei Internaţionale „Europa 
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Cantat”- Berlin,Germania; din 1995  –  membru al Asociaţiei 
Naţionale Corale Române (ANCR),București; membru fon-
dator al Asociaţiei Naţionale de Cânt Coral (ARCC), Brașov; 
1999 - șef de atelier - dirijor și formare vocală (cor de bãrbaţi) 
– muzicãcoralãbisericeascã, în cadrul Festivalului Coral Inter-
naţional „A CoeurJoie”, Brașov; 2002 - șef  de atelier - dirijor 
și formare vocalã (cor mixt) în cadrulFestivalului  „Sympho-
niesestivales” - Jeunesse des Arts en Ardeche, Franţa, 21-30 
august, unde a lucrat cu coriști și instrumentiști din Europa 
„Missa Încoronării” de Wolfgang Amadeus Mozart și „Missa în 
Sol major” de Franz Schubert; 2006 – șef de atelier – dirijor și 
formare vocală (cor mixt) în cadrul Ediţieia  II-a a Festivalului 
Coral Internaţional „SAMFEST”, Satu    Mare, 09-13 august; 
2007 - șef  de atelier - dirijor și formare  vocală în cadrul ate-
lierului de„Muzică bizantină” la Festivalul Coral Internaţio-
nal „Choralies 2007” din Vaison-la-Romaine”, France, 01-10 
august; 2009 - invitat la  „20-eme  Congres  des  Chefs  de 
Choeur”,  ChateaudeRemicourt,  Nancy – France, 7 – 8 martie 
2009, pentru o comunicare știinţifi că având ca temă  „Structura 
scărilor modale în muzica bizantină” și activitate dirijorală prac-
tică cu35 dirijori de cor din Alsacia și Lorena, privind inter-
pretarea corală a cântărilor de sorginte bizantină, în biserica 
ortodoxă; 2010 -  invitat, împreună cu corul „Codex Apulum”, 
la  Ediţia  a  XX-a a Festivalului Coral Internaţional „Chora-
lies 2010” din Vaison-la-Romaine, France,02-11 august, unde 
a susţinut trei concerte cu „bijuterii corale românești” și a pre-
gătit  și susţinut un concert vocal-simfonic în cadrul căruia au 
intrerpretat „Requiem”  de Lindberg – lucrare modernă pen-
tru  soliști, cor și orchestră de jazz (Big-band) și „Fantezie pen-
tru soliști, cor, pian și orchestră”, de Ludwig van Beethoven, 
în colaborarecu o orchestră simfonică din Lyon - Franţa ; în 
cadrul aceluiași festival, dirijorul Iosif Fiţ a susţinut atelierul „1 
jour – 1 chef ”, lucrând cu 135 de coriști din diverse ţări, trei 

creaţii corale românești; București – oct. 2010 și oct. 2011 - 
membru al juriului pentru Etapa mitropolitană a Concursului 
Naţional Coral „Laudaţi pe Domnul”, iniţiat și desfășurat sub 
patronajul Patriarhiei Romane. În 2011 este invitat, împreună 
cu corul „Codex Apulum”, la Reuniunea Corală Internaţio-
nală de la Briancon – Franţa (21 – 29 iulie) unde au prezen-
tat 3 concerte cu „Bijuterii corale românești”, două  concerte 
cu treisprezece  „Madrigale englezești din epoca Elisabethană” 
și un concert vocal-simfonic în care, alături de alte trei coruri 
din Franţa, Israel și Ungaria au interpretat „Missa Luminii” 
de Miskinici și  „Missa Nelson” de Joseph Haydn. La Bucu-
rești, oct. 2013, a fost membru al juriului pentru Etapa Finală 
a Concursului Naţional Coral „Laudaţi pe Domnul”, iniţiat și 
desfășurat sub patronajul Patriarhiei Romane.

Realizările profesionale recente, împreună cu pr. prof. dr. 
Nicolae Topîrcean, dirijorul secund al corului Codex Apu-
lum, se concretizează în două mari acţiuni. Astfel, în perioada
2011 – 2012 a desfășurat un parteneriat cultural între corul 
Codex Apulum, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul de Artă   
din Alba Iulia-România și Orchestra simfonică de la Alloisi-
uskolleg din Bonn-Germania, în cadrul căruia a pus în scenă 
Missa Nelson de Joseph Haydn și Concertul nr.1 de Gavriil 
Musicescu, care au fost prezentate în   câte trei concerte vocal-
simfonice în Germania și România. În perioada  2014 – 2015, 
parteneriatul cultural între corul Codex Apulum, Seminarul 
Teologic Ortodox, Liceul de Artă din Alba Iulia-România și 
Orchestra simfonică „ilmosaico”, din Wattwil – Elveţia, a pus în 
scenă marea creaţie vocal-simfonică Oratoriul Bizantin Patimile 
și Învierea Domnului, de Paul Constantinescu, lucrare pentru 14 
soliști vocali, cor și orchestră. Prima parte a acestui schimb cul-
tural s-a derulat în luna septembrie 2014, în Elveţia, iar a doua 
parte în luna mai 2015, în România.

Peste timp, lucrările publicate și imprimările muzicale sunt 
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cele care vor păstra culoarea și parfumul clipei risipite în emo-
ţie. Îl reprezintă tipărituri precum: în 2004 - Volumul I de „Sol-
fegii – Dictee” pentru începători, Editura Reîntregirea– Alba 
Iulia; tot în 2004, ISBN 073-8252-52-0; în 2006 - „Florilegiu 
Coral Liturgic” pentru cor mixt, Editura Reîntregirea-Alba-
Iulia, 2006, ISBN (10) 973-7879-47-3; ISBN (13) 978-973-
7879-47-9 783, amplã lucrarede muzicãcoralãbisericeascã (461 
pagini /A4), care, pe lângă „Liturghia psaltică” a lui Nico-
lae Lungu, cuprinde tropare, condace, irmoase armonizate sau 
compuse de Iosif Fiţ pentru praznicele împãrãtești și pentru 
sãrbãtorile tuturor sfi nţilor, precum și alte pricesne, chinonice 
și diverse cântãri care împodobesc Sfânta Liturghie din Bise-
rica Ortodoxã în întreg anul bisericesc;  în 2011 – ediţia a 2-a 
la Volumul I de „Solfegii – Dictee pentru începători”, Editura 
Vertical, Alba Iulia, ISBN 978-606-93021-0-1; 316.(15).49; 
în 2012 – „Colinde, colinde…(111  colinde inedite), prelu-
crări și armonizăripentru cor mixt, Editura Oastea Domnu-
lui, SIBIU;  în 2013 – „Florilegiu coral liturgic”, ediţia a 2-a 
revăzută și adăugită, însumând 324 de titluri de cântări corale 
ortodoxe, Editura „ALTIP”,  Alba Iulia. Între imprimări se 
pot aminti: 1996 - Casetă audio și CD (Cântări religioase) 
cu Grupul coral bărbătesc „Apulum” al Seminarului Ortodox 
„Mitropolit Simion Ștefan”- Alba Iulia, imprimată de Radio 
Târgu-Mureș, în Catedrala Episcopală din Alba Iulia, Editor 
1997 SONEXREC. 4700-Zalău; 2007 - 3 CD-uri cu corul 
„Codex Apulum”, editate de Terra Advertising, Gifts&amp; 
PromotionalItems/Advertising &amp; Media, Brașov-2007: - 
„Lumină din lumină” – 20 de lucrări corale închinate Învierii 
lui Hristos; - „Colinde” – 28 de lucrări, din care 24  inedite - 
prime audiţii absolute –melodii și texte preluate din „Colinde 
românești”, coordonator Ioan Bocșa, Ed. MediaMusica a Aca-
demiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj – Napoca, 2003 și 
din culegeripersonale – toate fi ind armonizări și aranjamente 

corale  pentru cor mixt de Iosif Fiţ;
Reconstituind drumul parcurs într-o viaţă de un om dedi-

cat artei muzicii, se relevă faptul că o calitate esenţială în rea-
lizarea plenară a acestui parcurs este generozitatea. Artistul și 
profesorul sunt oameni care știu să dăruiască și să se bucure 
dăruind. 

Prof. Natalia-Asinefta Topîrcean



251Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

Formaţii corale la ceas aniversar

Un remarcabil jubileu: Corul Academic 

Radio – 75 de ani de la înfi inţare 

Într-o splendidă atmosferă de sărbătoare, miercuri 18 
februarie a.c., începând de la ora 19.00, în superbul Studio de 
Concerte „Mihail Jora” din capitala României, a avut loc un 
remarcabil eveniment în viaţa noastră muzicală: Concertul pre-
stigiosului Cor Academic Radio,  prilejuit de aniversarea a 75 
de ani de la înfi inţare.  

După cum se ştie, la 1noiembrie 1928, presa vremii a con-
semnat, la loc de cinste, prima transmisiune radio din ţara 
noastră, având următorul generic: „Aici, Radio România Bucu-
reşti”.

În arcul de timp ce a trecut de la acel istoric moment din 
viaţa noastră spirituală, noua instituţie apărută pe harta cultu-
rală a ţării s-a afi rmat constant în prima linie în nobila activi-
tate de difuzare pe calea undelor, a principalelor evenimente 
din viaţa social-politică şi economică a României şi de promo-
vare a valorilor perene ale ştiinţei, culturii şi artei româneşti 
în context naţional şi internaţional. În acest sens, mărturie stau 
zeci şi zeci de mii de minute din sutele de emisiuni anuale ce 
fac parte din Fonoteca de Aur a Societăţii Române de Radio-
difuziune, un inestimabil „Bun al patrimoniului cultural naţio-
nal”.

Pentru a întregi, cât mai efi cient, portofoliul zilnic şi săp-
tămânal al emisiunilor de radio – care să abordeze constant, pe 
lângă gama importantelor evenimente cotidiene: social-politice, 
economice şi ştiinţifi ce ale zilei – de pretutindeni, şi momente 
din întregul front al creaţiei cultural-artistice, cu deosebire din 
domeniul muzicii corale – genul muzical cel mai intim legat de 
viaţa umană încă din vechi timpuri. Astfel, după 12 ani de la 
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prima ediţie radiofonică, în anul 1940 reputatul profesor, com-
pozitor şi dirijor Ion Croitoru (1884-1972), a izbutit să pună 
bazele unei importante formaţii corale cu activitate perma-
nentă, la care şi-au dat concursul cele mai cunoscute şi apreci-
ate voci, în primul rând bărbăteşti, ale timpului.

Spre bucuria noastră, a ploieştenilor şi prahovenilor, dis-
tinsul muzician Ion Croitoru, este fi u de pe meleagurile fostei 
Regiuni Ploieşti, născut în ziua de 12 martie 1884, în comuna 
Bogza din judeţul Râmnicu Sărat care, după ce a absolvit Con-
servatorul de Muzică în anul 1909, a fost numit de către Minis-
terul Instrucţiunii Publice, profesor de muzică la vestitul liceu 
ploieştean „Sf. Petru şi Pavel”. 

Timp de aproape două decenii – 1909-1927, reputatul om 
de ştiinţă muzicală a desfăşurat o excepţională activitate didac-
tică, dar şi de animator şi de dirijor al renumitelor formaţii 
nuzicale ale liceului şi deopotrivă, la pupitrul renumitului Cor 
Ceremonial al Primăriei Ploieşti, precum şi al formaţiei corale 
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afl ată sub patronajul Ligii 
Culturale din Ploieşti.

În perioada 1940-
1945, Corul Radio sub 
autoritara sa conducere 
a pregătit şi susţinut atât 
la microfon dar şi pe sce-
nele bucureştene, nume-
roase concerte publice, 
cuprinzând o seamă de 
bijuterii corale din opera 
compozitorilor români şi 
străini.

Începând din 1945, la 
conducerea acestei pre-
stigioase instituţii corale 
profesioniste s-au afl at 
nume sonore ale ştiinţei 
şi artei dirijorale româneşti, printre care: Dumitru D. Botez – 
maestru emerit al artei, Gheorghe Danga şi Emanuel Elenescu, 
Dumitru D. Stancu, Constantin Petrovici, Alexandru Şumski, 
Carol Litvin, Aurel Grigoraş, iar din anul 2000 - şi în prezent, 
bagheta aparţine maestrului Dan Mihai Goia – personalitate de 
excepţie  a artei dirijorale româneşti.

În cei 75 de ani de neîntreruptă activitate, repertoriul aces-
tui minunat ansamblu coral  – cel mai longeviv dintre instituţi-
ile de profi l din România, s-a îmbogăţit sistematic şi permanent 
cu noi şi noi opusuri de referinţă din literatura corală clasică 
şi contemporană românească şi din marile epoci ale muzicii 
universale, începând cu perioada Renaşterii. Au fost incluse 
în repertoriul şi programele de concert nenumărate lucrări 
vocal-simfonice, care împreună cu Orchestra Naţională Radio, 
Orchestra de Cameră etc. au răsunat în memorabile concerte 

– în  fi ecare stagiune muzicală, sub bagheta iluştrilor şefi  de 
orchestră: George Georgescu, Constantin Silvestri, Emanuel 
Elenescu, Iosif Conta, Paul Popescu, Cristian Mandeal, Horia 
Andreescu, Cristian Brâncuş etc şi a unor străluciţi şefi  de 
orchestră de peste hotare cu ocazia concertelor vocal-simfo-
nice susţinute în cadrul celor 21 de ediţii ale celebrului Festival 
„George Enescu” (1958-2013), dintre care amintim: Vladimir 
Jurowski, Valeri Gergiyev, Zubin Mehta, Sergiu Comissiona, 
Philippe Jordan, James Levine etc.

Un loc special a revenit însă Corului Academic Radio în 
domeniul înregistrării a nenumărate opusuri din repertoriul 
naţional şi internaţional – păstrate cu grijă în arhiva sonoră a 
Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi prin discuri şi 
C.D. realizate de Casa Radio etc.

Programul concertului festiv din seara zilei de miercuri, 
18 februarie a.c., primul din cele trei propuse pentru acest an 
aniversar,  a cuprins cunoscute capodopere ale muzicii corale 
semnate de mari maeştri ai muzicii universale: F. Mendelssohn 
– Psalmul 43, R. Schumann – Zigeunerieben, A. Bruckner – 
Locus iste, D. Nino – Cantad a Dios, E. Murillo – La cabana, 
P.I. Ceaikovski – Heruvimskaika Pesani, D. Bortnianski – Tebie 
poiem, E. Elgar – Fragments from the Bavarian Highlands,  
Fr. Schubert – Ave Maria, R. Thompson – Alleluia, J. Barnby 
– Break Forth Into Joy, S. Rachmaninov – Otche nash Trip-
tic folcloric slav (solo: Svetlana Sicencova), C. Franck – Paris 
angelicus, Fr. Poulenc – Marie, L. Bernstein – Fragment of 
Chichester Psalms.

Numeroasa asistenţă – printre care s-au afl at personalităţi 
marcante ale vieţii cultural-artistice din Capitală dar şi din alte 
centre ale ţării, au apreciat, prin aplauze prelungite, nivelul 
artistic, deosebit de performant al interpretării fi ecărui opus din 
program, capacitatea incontestabilă a dirijorului, soliştilor şi a 
artiştilor acompaniatori: Carmen Săndulescu – pian şi Simona 
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Săndulescu – orgă, pentru modul în care au dat strălucire aces-
tor adevărate bijuterii din patrimoniul muzicii corale univer-
sale. 

Martor ocular la acest neuitat eveniment artistic, am remar-
cat, cu deplină satisfacţie, un binemeritat act de evidentă recu-
noştinţă: înainte de acordurile fi nale, tuturor membrilor Corului 
Academic Radio - de ieri şi de azi - , conducerea Societăţii 
Române de Radiodifuziune a acordat  diplome de excelenţă - 
simbol al admiraţiei şi preţuirii unei activităţi de excepţie pusă 
în slujba promovării comorilor muzicii corale româneşti şi uni-
versale. 

Urarea  „La mulţi ani” interpretată la unison atât de cei 
peste 150 de corişti afl aţi pe scena studioului de concerte, 
împreună  cu publicul prezent la acest memorabil eveniment, a 
constituit, fără echivoc, punctul culminant al manifestării ce a 
emoţionat, până la lacrimi de bucurie, întreaga asistenţă.

Tuturor, Sincere şi călduroase felicitări.
La mulţi ani, Corul Academic Radio.

Prof. dr. Al. I. Bădulescu 

Un eveniment muzical de rezonanţă naţională: 

Al doilea concert coral extraordinar susţinut 

de Corul Academic Radio, din programul 

general dedicat aniversării a 75 de ani 

de existenţă

Sâmbătă, 30 aprilie a.c., începând de la ora 19.00, în super-
bul Studio de Concerte „Mihail Jora” al Societăţii Române de 
Radiodifuziune, a avut loc cel de-al doilea concert coral extra-
ordinar susţinut de prestigiosul Cor Academic Radio, din 
amplul program dedicat aniversării a 75 de ani de la înfi inţare 
(1940-2015). 

După cum se știe, la 1 noiembrie 1928, presa vremii a mar-
cat, la loc de cinste, înfi inţarea postului naţional de radio, insti-
tuţie ce a adus incontestabilă contribuţie la instrucţia și educaţia 
publicului românesc din toate categoriile socio-profesionale, la 
promovarea și afi rmarea pe calea undelor, atât pe plan naţio-
nal dar și internaţional, a valorilor perene ale culturii, știinţei și 
artei românești. 

La începutul anului 1940 – la 12 ani de la înfi inţarea aces-
tei instituţiei, graţie eforturilor deosebite ale reputatului profe-
sor, compozitor și dirijor Ion Croitoru (1884-1972) – care în 
perioada 1909-1927, s-a afl at la conducerea catedrei de muzică 
de la vestitul liceu ploieștean „Sfi nţii Petru și Pavel” și la cârma 
Corului ceremonial Ploiești – a izbutit să pună bazele corului 
radio. 

Sub bagheta sa, a avut loc, în perioada 1940-1945, nume-
roase concerte publice în capitală dar și la postul de radio, for-
maţie corală, concerte urmărite direct sau și pe calea undelor de 
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mii și mii de ascultători din toate zonele ţării. 
La dezvoltarea și consolidarea activităţii corului radio și-au 

adus o reală contribuţie, în calitate de dirijori, renumiţi maeș-
tri ai muzicii corale românești: Dumitru D. Botez, Gheorghe 
Danga, Dumitru D. Stancu, Emanuel Elenescu, Constantin 
Petrovici, Alexandru Șunski, Carol Lidvin, Aurel Grigoraș, iar 
din anul 2000 – și în prezent, reputatul maestru Dan Mihai 
Goia prof. univ. dr., membru al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România. 

În acest deceniu și jumătate, distinsul muzician a continuat, 
pe o treaptă superioară, activitatea iluștrilor săi înaintași, dez-
voltând colaborarea cu toţi marii compozitori de muzică corală 
din ţara noastră – ale căror lucrări au fost prezentate în prima 
audiţie absolută în concertele susţinute pe scena studioului 
„Mihail Jora” sau imprimate la microfon. În urma unor serioase 
cercetări a tezaurului muzicii corale universale, maestrul Dan 
Mihai Goia a îmbogăţit repertoriul general al corului cu noi și 
noi opusuri de referinţă, inclusiv din literatura muzicală vocal-
simfonică românească și străină.

Actualul program a fost dedicat, în întregime, muzicii 
corale românești (întrucât primul concert aniversar din seara 
zilei de 18 februarie, repertoriul a cuprins numai lucrări din 
domeniul muzicii clasice universale).

Din bogata listă de autori și lucrări românești, de data 
aceasta, dirijorul Dan Mihai Goia s-a oprit numai la șase din-
tre numele sonore ale școlii contemporane românești de com-
poziţie: Irina Odăgescu Ţuţuianu (n1937), Felicia Donceanu 
(n.1931), Cornelia Tăutu (n.1931), Adrian Pop (n.1951), Radu 
Paladi (n.1927-2013) și Vasile Timiș (n.1922-2014).

Din ampla și excepţionala creaţie a compozitorilor propuși, 
publicul a ascultat – cu deosebit interes și aplaudat îndelung 
următoarele lucrări: Cântarea pătimirii noastre (Irina Odă-
gescu Ţuţuianu), Voroneţ (Vasile Timiș), Două colinde laice 

– Ici în zori, ici în grădină; Într-o zi de sărbătoare (Radu 
Paladi), Tatăl nostru (F. Donceanu), Stradă, stradele; Două 
colinde laice - Pe dealu cu stânjenile; Vine hulpe di la munte 
(A. Pop), Divertisment folcloric și Triptic coral religios (C. 
Tăutu), Culori, fl ori, fructe (F. Donveanu), Atât de fragedă (R. 
Paladi), Trei valsuri (ciclul II, V. Timiș), Tatăl nostru (Irina 
Odăgescu-Ţuţuianu).

Prezentarea întregului program a aparţinut eminentului 
om de știinţă muzicală, prof. univ. dr. Grigore Constantinescu 
– președintele Uniunii Criticilor Muzicali „Mihail Jora” din 
România, care a adus în atenţia publicului o seamă de impor-
tante date despre viaţa și activitatea compozitorilor prevăzuţi în 
program, dar și despre lucrările înscrise pentru a fi  audiate în 
concert. 

În semn de omagiu pentru îndelungata și incontestabila 
activitate pe plan naţional și internaţional a Corului Acade-
mic Radio – condus de maestrul Dan Mihai Goia, președintele 
Uniunii Criticilor Muzicali, prof. univ. dr. Grigore Constanti-
nescu, a oferit corului și dirijorului, binemeritate Diplome de 
Excelenţă.

Repetatele aplauze ale publicului, au prilejuit audierea unei 
alte bijuterii corale scrisă cu mai mulţi ani în urmă, de regreta-
tul compozitor Alexandru Pașcanu (1920-1989).

Programul concertului transmis și pe canalele România 
Cultural și România Muzical, în ţară și peste hotare, a entuzi-
asmat, pe bună dreptate întreaga asistenţă, care și cu acest prilej 
a apreciat această manifestare muzicală drept un eveniment de 
rezonanţă naţională.

Tuturor sincere și calde felicitări!
Prof. dr. Al. I. Bădulescu
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Corul de Copii Radio – a 70-a aniversare

Concertul Corului de Copii Radio – O aniversare încărcată 
de emoţie și recunoștinţă, la împlinirea a 70 de primăveri

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfi inţarea Corului 
de Copii Radio (1945 – 2015), am avut bucuria de a trăi - „în 
direct” bucuria aniversării, participând la Concertul suţinut 
la Sala Radio, în 25 aprilie 2015, de renumitul cor, dirijat de 
Maestrul Voicu Popescu. 

Concertul a necesitat o pregătire intensă, mai cu seamă că 
dirijorul și-a propus să prezinte în concertul aniversar, în semn 
de omagiu – lucrări din repertoriul predecesorilor săi, cei „trei 
mari V: Ion Vanica, 
Elena Vicică, Elena 
Văcărescu. 

 Înaintea concer-
tului, dirijorul Voicu 
Popescu declara: „La 
70 de ani de existenţă, 
Corul de Copii Radio 
prezintă publicului său 
un concert în care îi 
va omagia pe toţi cei 
care i-au alcătuit isto-
ria. Doresc să le mul-
ţumesc celor care, 
de-a lungul timpului, 
și-au dăruit anii copi-
lăriei Corului de Copii 
Radio.  Generaţia de 

azi datorează enorm copiilor, părinţilor lor și celor care au spri-
jinit, promovat și sponsorizat manifestările artistice în cei 70 de 
ani de existenţă. Celor care doresc ca viaţa copiilor lor să nu fi e 
umbrită de lipsa de sensibilitate și de toleranţă atât de evidente 
în ultima vreme, le spun că aici, la Corul de Copii Radio, se pot 
bucura de condiţii de formare deosebite, de un mediu în care 
disciplina lucrului, deschiderea culturală și satisfacţiile artistice 
oferă copiilor șansa de a învăţa să simtă și să trăiască frumos”.

 Concertul a debutat cu sensibila prezentare realizată de 
Denisa Nartea: În această seară, vom începe cu o poveste... o 
poveste care nu se termină și care continuă și astăzi”. 

Corul de Copii Radio - dirijor Voicu Popescu, 
la pian – Magdalena Faur

Și într-adevăr această „minunată și nemuritoare poveste” 
purtând numele - Corul de Copii Radio, a început în anul 1945, 
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fondator fi ind dirijorul Ion Vanica, la sugestia renumitului 
pedagog și dirijor Dumitru D. Botez. 

 Ion Vanica a selecţionat 12 copii orfani de război, de la 
Căminul din Calea Șerban Vodă, repetiţiile având loc într-o 
sală special amenajată, la Liceul Sântul Sava. 

 Treptat, numărul coriștilor a crescut, ajungând chiar la 200 
– 250 de coriști. La selecţionările organizate, se prezenta o ade-
vărată avalanșă de candidaţi, însoţiţi cu emoţie de părinţii lor, 
din dorinţa de a intra într-un cor care într-o perioadă scurtă 
s-a impus ca un cor de elită. Au avut loc primele turnee și s-au 
obţinut primele premii care au impus Corul de Copii Radio pe 
plan internaţional: Festivalurile Internaţionale din Germania 
Democrată, Germania Federală, Ungaria, Cehoslovacia, turne-
ele din Danemarca, Japonia, U.R.S.S., Turcia. 

 Prin pasiunea și măiestria dirijorului Ion Vanica acest cor 
și-a construit „un nume” și în același timp „un renume”, care au 
fost duse mai departe de dirijorii: Elena Vicică, Teodor Carţiș, 
Nicolae Vicleanu, Elena Văcărescu – Necula și actualul dirijor 
Voicu Popescu. 

 Alături de acești pasionaţi dirijori, au fost în permanenţă 
corepetitori – pianiști de prestigiu: Alexandru Șumski, Martha 
Joja, Ioana Th omasz, Camelia Chiţibea și în prezent – Magda-
lena Faur. 

 Elena Vicică, vechea colaboratoare a dirijorului Ion Vanica 
(din 1952), a fost cea care avea să continue „opera” lui Vanica, 
după înlăturarea acestuia de la conducerea corului, în anul 1958, 
în urma interpretării în concertul de la Ateneu – la bis, a piesei 
Ave Maria de Franz Schubert, solistă Ileana Cotrubaș (în vârstă 
de 16 ani). Vanica revine la conducerea corului în anul 1968, 
funcţionând până în anul 1976, când în urma unui atac cere-
bral care a avut loc în timpul unui concert al Corului de Copii 
Radio - pe scenă, la Satu – Mare, a fost nevoit să-și întrerupă 
activitatea. 

 Elena Vicică, preia conducerea corului până în anul 1982, 
menţinând valoarea corului, la cotele cele mai înalte, realizând 
turnee și concerte memorabile.

 Elena Văcărescu – Necula, vine la conducerea Corului de 
Copii Radio în anul 1982, după o experienţă didactică ca profe-
sor de muzică și ca dirijor al Corului Palatului Copiilor, continu-
ând la pupitrul dirijoral, timp de 22 de ani, politica repertorială 
a predecesorilor săi, prin valorifi carea muzicii românești și prin 
cultivarea repertoriului clasic. 

 Dirijorul Voicu Popescu și-a 
început activitatea la Corul de 
Copii Radio în anul 1988, ca diri-
jor secund, alături de dirijoarea 
Eugenia Văcărescu – Necula.

Format la „școala madriga-
liștilor” (ca membru în Corul 
Madrigal), Voicu Popescu s-a 
dedicat cu toată pasiunea Coru-
lui de Copii Radio, având o 
viziune modernă asupra reperto-
riului, abordând lucrări care ies 
din tiparele concertului de tip 
clasic. Romanian Roots în Lumea 
lui Walt Disney, Moșcrăciun.ro., 
Salut Voios de Pionie r- iată doar câteva din proiectele puse în 
scenă de dirijorul Voicu Popescu.

Concertul aniversar cu genericul Corul de Copii Radio – 70 
de primăveri a fost conceput ca un spectacol – concert mul-
timedia, cuprinzând piese îndrăgite din toate perioadele de 
existenţă ale corului: Leopold Mozart - Repetiţie de concert – 
solistă Miruna Spiridon, Gabriel Fauré - Le papillon et la fl eur, 
Givanni Battista Pergolesi - Stabat Mater: nr. 12 (Quando corpus 
morietur), Amen, Benjamin Britten — Ceremony of Carols: Th ere 
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is no Rose, As dew in Aprille, Leopold Mozart/ H.O. Millsby 
— Bourée & Polonaise for W.A., Tradiţional, ar. M. Shaiman/
Mc Huff  — Sister Act; Karl Jenkins — Adiemus: In caelum fero, 
Serge Folie — Eclats de l ’eau: Dans de la pluie, Alberto Grau — 
Opereta ecologica: Arbol, Alan Menken /ar. Ioan Dobrinescu 
— A whole new world (Aladin), Sabin Păutza — Ofranda copi-
ilor lumii – solistă Anca Pătru, Mihai Moldovan — Oșeneasca, 
Carl Orff  — Rundadinella — cu participarea grupei pregăti-
toare, Iosif Ivanovici - Valurile Dunării. 

Repertoriul prezentat a fost urmărit cu multă emoţie, gene-
rată în egală măsură de importanţa evenimentului și de inter-
pretarea sensibilă a corului condus de Voicu Popescu. Simultan 
cu evoluţia corului, pe un ecran se derulau imagini din bogata 
istorie a corului, pe o perioadă de 70 de ani. 

Dirijorul a dedicat un moment special memoriei pianistei – 
corepetitoare Camelia Chiţibea, conceput ca „un mesaj de mul-
ţumire” pentru regretata sa colaboratoare care a iubit atât de 
mult Corul de Copii Radio.

Într-un crescendo emoţional, pe scenă au urcat copiii din 
grupa pregătitoare care așezaţi de o parte și de alta a scenei, 
au interpretat împreună cu Corul mare- Rundadinella de Carl 
Orff . 

Punctul culmimat l-a constituit ultima piesă a programu-
lui - Valurile Dunării de Iosif Ivanovici, când pe scenă au urcat 
membrii ai Corului din toate generaţiile, cântând cu pasiune, 
stârnind emoţii și lacrimi, atât pe scenă cât și în sala de concert. 

Președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, dirijo-
rul Voicu Enăchescu, fost membru al Corului de Copii Radio, în 
perioada 1956 – 1958, a oferit Diploma de Excelenţă – Corului 
de Copii Radio și dirijorului Voicu Popescu, cu ocazia aniversării 
a 70 de ani de la înfi inţare. 
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Președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, 

dirijorul Voicu Enăchescu, înmânând dirijorului Voicu Popescu 
Diploma de Excelenţă

 De-a lungul celor 70 de ani de existenţă, Corul de Copii 
Radio și-a păstrat statutul de formaţie de elită. A fost și va 
rămâne o școală de cânt și un cadru ideal de dezvoltare artistică 
și intelectuală a copiilor, o pepinieră de voci care s-au afi rmat și 
se afi rmă pe scenele românești și din străinătate. 

 Corul de Copii Radio este Ambasador Cultural al Uniu-
nii Europene, titlu acordat acordat în 2004, de către Federaţia 
Corurilor din U. E., fi ind o recunoaștere internaţională a unei 
formaţii care avea în palmares la acea vreme - 50 de partici-
pări la festivaluri, turnee artistice și concursuri internaţionale în 
aproape toate statele Europei, Japonia, SUA și Canada.

 În anul aniversar, Corul de Copii Radio și-a propus să par-
ticipe la evenimente importante internaţionale. În 26 martie 
2015, a concertat în cadrul Evmelia International Music Festi-
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val – Grecia (Volos), urmând turneele de la Lugano (Elveţia), 
la Milano (Italia) - cu ocazia Expoziţiei Mondiale, la München 
(Germania) - la fi nala competiţiei corale Let the Peoples Sing 
– Germania, eveniment organizat sub auspiciile Uniunii Euro-
pene de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union).

 Minunata poveste Tinereţe fără bătrâneţe a Corului de Copii 
Radio continuă. Membrii Corului de Copii Radio, cu glasurile 
lor cristaline sunt îndrumaţi cu aceeași pasiune de continuato-
rii acestui vis frumos, într-o atmosferă specială de echilibru și 
armonie. Marea familie a Corului de Copii Radio își urmează 
destinul artistic croit în urmă cu 70 de ani. Iar mărturia cea mai 
vie o constituie scrisoarea trimisă de un membru al corului, din 
tabăra de la Bușteni, organizată între 1-7 februarie 2015, pen-
tru pregătirea concertului aniversar: 

 „Ora 9:30 ne găsește în frumoasa sală de lucru oferită de 
Centrul de Pregătire Profesională din Bușteni. După câteva 
zile, trecem la repertoriul pe care trebuie să-l prezentăm publi-
cului în acest an aniversar. Entuziasmul nostru crește în timp 
ce descoperim misterele și frumuseţile pieselor pe care, îndru-
maţi de domnul dirijor Voicu Popescu și de doamna pianistă 
Magdalena Faur, le parcurgem lucrând sunet de sunet. Cântăm 
aproape toată ziua, ajutându-ne, susţinându-ne reciproc.  Seara, 
copiii cu mai multă experienţă îi adună pe cei mai mici, încer-
când să îi cunoască și să le ofere tot ajutorul lor. Astfel, lăsând 
la o parte ierarhia, ajungem încet, pas cu pas, la sentimentul că 
formăm o mare familie Orele de repetiţii, experienţa întâlnirii 
cu repertorii diferite, lecţiile de viaţă, glumele, supărările, apla-
uzele publicului, prieteniile, ne leagă, așa cum au legat timp de 
70 de ani, generaţii și generaţii de copii.”

Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Corului de Cameră „Codex Apulum” 

la a 35-a aniversare 

Corul de cameră „Codex Apulum” din Alba Iulia-România, 
a fost înfi inţat în anul 1980 de către profesorul și dirijorul Iosif 
Fiţ, ca o formă de „rezistenţă prin cultură” în faţa propagandei 
comuniste. În cei 35 de ani de activitate artistică a susţinut 
sute de concerte corale, promovând muzica corală de bună cali-
tate din creaţia compozitorilor români și străini.

De la înfi inţare și până în Decembrie 1989 a participat la 
Festivalurile Corale Naţionale („Ion Vidu”-Lugoj, „Gh. Dima”-
Brașov, „Paul Constantinescu” – Ploiești, „Iacob Mureșianu” 
– Blaj, precum și la toate ediţiile Festivalului Coral „Cântarea 
României”, afl ându-se întotdeauna pe podiumurile de premiere.

Între anii 1990 și 2013 a întreprins mai multe turnee artis-
tice în diverse ţări ale Europei, cu precădere în Franţa, dar și în 
Italia, Germania, Belgia, Olanda, Austria ș.a.

În anii 2009 – 2011 corul „Codex Apulum” a participat la 
un parteneriat cultural cu Orchestra simfonică de la Aloissi-
uskoleg din Bonn-Germania, împreună cu care au pus în scenă 
„Nelson mass” de Joseph Haydn, realizând 3 concerte la Bonn 
(2009) și 3 concerte la Alba Iulia și Aiud (2011).

Din anul 2009, la pupitrul dirijoral al corului Codex Apu-
lum, alături de prof. Iosif Fiţ se afl ă – ca dirijor secund - părin-
tele prof. dr. Nicolae Topîrcean.

În august 2010, corul a fost învitat la Festivalul Coral 
Internaţional– „CHORALIES XX” - la Vaison la Romaine-
Franţa, susţinând - în faţa a peste 5.000 de coriști și spectatori 
din toată lumea - concerte cu BIJUTERII CORALE ROMÂ-
NEȘTI și muzică vocal-simfonică, („Fantezie pentru pian, cor 
și orchestră” de L. van Beethoven) în colaborare cu o orchestră 

simfonică din Lyon și„Requiem” de Lyndberg cu o orchestră de 
jazz din Suedia.

În iulie 2012 corul „Codex Apulum” a fost invitat și a par-
ticipat la Festivalul „CHORALP” de la Briancon – Franţa, pro-
movând muzica românească, alături de madrigale din Epoca 
Elisabetană acompaniate de o orchestră cu instrumente de 
epocă.

Începând din anul 2013, cei doi dirijori au pus în studiu 
Oratoriul Bizantin de Paști „Patimile și Învierea Domnului” de 
Paul Constantinescu, creaţie vocal-simfonică pentru 14 soliști 
vocali, cor mixt și orchestră, lucrare cu care - în cadrul unui par-
teneriatcultural cu Orchestra simfonicăde tineret „il mosaico” 
din Wattwil-Elveţia - au susţinut două concerte în Wattwil și 
Sankt Gallen în intervalul 09 – 15 septembrie 2014 și în Alba 
Iulia și Sibiu, în intervalul 09 – 16 mai 2015.

Prof. Iosif Fiţ
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Corul Symbol – 25 de ani

Symboluri…

Am asistat la începutul lunii martie la un eveniment extra-
ordinar: Concertul Aniversar dedicat de către Corul Symbol 
maestrului Jean Lupu, omului care stă la baza acestui fenomen 
muzical al României şi al întregii lumi. De Ziua Internaţională 
a Femeii la Atheneul Român în atmosferă de mare sărbătoare, 
iubitorii de frumos şi îndrăgostiţii artei corale au luat parte 
la un eveniment colosal, intimidant prin titlul său: „Maestrul 
Jean Lupu – 75 de ani de viaţă, 55 de ani de dirijat”. Seara 
a început cu lansarea unei cărţi autobiografi ce a maestrului, o 
scriere care impresionează şi oferă călăuzire spirituală deose-
bit de valoroasă prin multitudinea de evenimente trăite, pro-
fund înţelese şi relatate cu o sinceritate frapantă a unui spirit 
românesc autentic, a unui spirit care are harul de a transforma 
experienţele de tot felul în lumină, bucurie, linişte, muzică.. 
Sub genericul ″Mărturisire – Viaţa ca 
un labirint″, maestrul Jean Lupu dea-
pănă amintiri vii despre o existenţă 
extraordinară, o viaţă dăruită şi hăru-
ită în care ″fi rul Ariadnei″este iubi-
rea ce îmbracă pe rând forma muzicii, 
a familiei, a datoriei, a pedagogiei, a 
diaconiei într-un permanent şi incredi-
bil joc cu infi nite posibilităţi, decizii, 
căi... Dintre personalităţile din lumea 
editorială, muzicală şi academică pre-
zente la lansarea cărţii au luat cuvân-
tul doamna Irina Odăgescu-Ţuţuianu, 

personalitate marcantă a componisticii româneşti, doamna Prof. 
Univ. Dr. Carmen Manea, domnul Ion Andreiţă scriitorul care 
a prefaţat lucrarea, şi domnul Florea Firan, directorul Editurii 
Scrisul Românesc – Craiova.

În acest timp, pe scena Ateneului Român, Corul Symbol, 
nestemata vie a maestrului pregatea sub conducerea Lect. Univ. 
Dr. Luminiţa Guţanu, sonorităţile şi stările aniversare, sunete şi 
trăiri surpriză pentru invitaţi şi pentru sărbătorit. 

Concertul s-a dechis fi resc cu binecuvântarea enesciană 
prin fragmente binecunoscute ale Rapsodiei I, urmând un oma-
giu adorator ″celei mai dulci Mame″ , prin ″Catavasiile Întâm-
pinării Domnului″ de Gheorghe Cucu, lucrare ce a avut-o ca 
solistă pe Daniela Greere, prezentatoarea întregului concert. 
Un moment special şi emoţionant l-a constituit interpretarea 
de către Andreea Blidariu a unei piese special concepută pen-
tru aniversare: ″Drag Maestre, la mulţi ani″, la pian afl ându-
se chiar nepoata maestrului, Maria – Diana Petrache. Tânăra 
pianistă a susţinut în cadrul aceleiaşi seri alte două momente 
excepţionale: ″Rondo a capricio″ de Radu Paladi şi ″Dans slav, 
Op 46, nr 8″ de Antonin Dvorák, alături de unul din invita-
ţii speciali ai serii, doamna Conf. Univ. Dr. Olguţa Lupu, 
fi ica sărbătoritului. La loc de cinste, în loja regală a Athene-
ului, maestrul îşi pune la fi ecare concert invitaţi dragi veniţi 
din ţinutul magic numit ″acasă″, domnul Ion Ciocan, primarul 
comunei Osica de sus, alături de oameni de cultură ai locali-
tăţii natale. Fiecare moment din recital a avut o sarcină emo-
ţională specială, fi ind selectate lucrări cu reale semnifi caţii în 
viaţa Corului Symbol şi a maestrului său. Astfel după lucrarea 
″Albinuţa″ a compozitorului basarabean Eugen Mamot, maes-
trul Jean Lupu a primit Diploma de Onoare din partea Asocia-
ţiei Muzical-Corale din Republica Moldova, iar după colosala 
lucrare ″Cântând Plaiul Mioriţei″ a doamnei Irina Odăgescu-
Ţuţuianu, maestrul Voicu Enăchescu, preşedintele Asociaţiei 
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Naţionale Corale din România şi dirijorul Corului ″Preludiu″ 
i-a înmânat sărbătoritului Diploma de Onoare a forului coral 
românesc. 

Două lucrări emoţionante ale primei părţi sunt şi ″Răsunet 
de la Crişana″, creaţie a compozitorului lugojean Ion Vidu ce 
a avut-o ca solistă pe ″symbolista″ Corina Gatu şi ″Zăpada″, 
lucrare dedicată Corului Symbol de către tânărul compozitor 
Andrei Petrache, din nou un talentat descendent al hăruitei 
familii Lupu. După pauză, publicul, sărbătoritul şi chiar mem-
brii Corului Symbol au avut parte de surprize neaşteptate şi 
uimitoare; cuvântul a fost luat în sfârşit de către cea care a plă-
nuit în detaliu evenimentul aniversar - Lect. Univ. Dr. Luminiţa 
Guţanu, dirijor adjunct al Corului Symbol, dirijor al Coralei 
″Nicolae Lungu″ a Patriarhiei Române, artist liric în cadrul 
Corului de Cameră ″Preludiu″ şi dirijor fondator al grupului 
coral ″Ad Libitum″. 

Dialoguri cu membri ai corului mai vechi sau mai noi, 
membri ai corului ″Cantata″ condus în trecut de către maes-
trul Jean Lupu, cu părinţi ai micilor membri sau pur şi sim-
plu cu oameni din public, vechi colaboratori, au transformat 
evenimentul dealtfel intimidant prin grandoarea lui într-unul 
cald, deschis, calibrat pe spiritul maestrului sărbătorit. Muzica 
românească a patronat cea de-a doua parte a concertului prin 
extraordinare lucrări de Ştefan Andronic, Alexandru Paşcanu, 
Petre Ştefănescu, Elena Mândru, Mihai Moldovan sau Irina 
Odăgescu-Ţuţuianu (″Despre pace″), piese-reper ale patrimo-
niului românesc interpretate impecabil de către tânăra ″orgă ″ 
umană numită Sym-
bol şi acordată prin 
cele mai fi ne ges-
turi de către maes-
trul Jean Lupu şi 
Luminiţa Guţanu. 
Spre fi nal, atunci 
când poate unii din-
tre noi ne întrebam 
″ce s-ar mai putea 
întâmpla?″,soprana 
Felicia Filip a adus 
un omagiu maestru-
lui şi eternei fi inţe 
a mamei, acompa-
niată de către Corul 
Symbol în piesa 
″Mama″ de Ioan D. 
Chirescu, lucrare - 
ea însăşi - simbol al 
dragostei neţărmu-
rite. 



276 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 277Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

În fi nalul concertului Andreea Blidariu acompaniată 
de către Corul Symbol a intrepretat ″Ave Maria″ de Franz 
Schubert în aranjamentul pentru cor pe voci egale a Conf. 
Univ. Dr. Olguţa Lupu, un fi nal de concert ales să portreti-
zeze omul pios, modest şi religios inclusiv prin muzică, prin 
muncă şi prin eternul simbol al iubirii. În numele acestei misi-
uni a iubirii, Patriarhia Română i-a înmânat omului serii prin 
mâna ierarhului IPS Varlaam Ploieşteanul, ″Ordinul Sfântului 
Andrei″, o distincţie specială – simbol pentru un simbol – ofe-
rită ca recunoaştere a unui veritabil apostolat al artei şi al peda-
gogiei muzicale pe parcursul unei minunate vieţi. 

Am intitulat acest scurt articol ″Symboluri..″ inspirat fi ind 
de către maestrul Jean Lupu care în scenă a pronunţat de multe 
ori cuvântul cu drag referindu-se la membrii corurilor sale - 
simboluri ale dragostei de artă, la muzică - simbol al iubirii 
de Dumnezeu, de oameni şi de frumos, la familie – simbol de 
statornicie şi dragoste necondiţionată, la pedagogie – simbol al 
disciplinei şi al onestităţii atât de necesare omului care lucrează 
cu spirite, şi nu de puţine ori la Symbol - corul care i-a impo-
dobit viaţa şi cariera în ultimele decenii ce – între noi fi e vorba 

– îl răsfaţă şi ni-l înfăţişează mereu neschimbat, ba chiar înti-
nerit prin muncă şi dragoste. Ceea ce din modestie maestrul 
Lupu se preface că nu observă este faptul că şi dânsul a deve-
nit un simbol al artei corale românesti, al pedagogiei muzicale 
româneşti şi un model de dirijor, dascăl, părinte, diacon şi om, 
un model de performanţă, sinceritate şi mai ales un model de 
om al adevărului. Personal, m-am întrebat de multe ori dacă a 
face carieră, a realiza ceva reprezintă un ţel ideal, inefabil, un 
ţel a cărui împlinire poate permite – aşa cum vedem uneori în 
România actuală sau adesea în istorie – omiterea sau ignorarea 
unor principii, a unor valori considerate primordiale de către 
înaintaşi.. Maestrul Jean Lupu cu calmul şi siguranţa celui care 
simte permanent vie rădăcina strămoşească explică prin însăşi 
prezenţa dumnealui în viaţa muzicală românească faptul că 
iubirea de Dumnezeu – Bine, Frumos şi Adevăr - de semeni 
ca făptuiri ale Celui care a creat totul şi faţă de întreaga creaţie 
este izvor nesecat de împlinire, linişte şi bucurie pe parcursul 
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acestei vieţi, iar prin adăugarea nădejdii şi a credinţei, prilej de 
bucurie veşnică. 

În fi nal nu pot decât să îmi exprim bucuria de a fi  contem-
poran cu un asemenea domn căruia îi urez să îşi vadă ansam-
blul mereu împlinit în felul în care ar vrea dumnealui însuşi să 
îl împlinească, ştiind şi simţind că împlinirea unui dirijor îşi 
are rădăcinile în împlinirea celorlalţi , în bucuria celor cărora el 
le netezeşte drumul spre artă, spre ei înşişi! Din nou îmi răsună 
în minte o întrebare căreia maestrul i-a dat glas în seara aniver-
sării privindu-şi discipolii: ″sunteţi de acord cu mine că Sym-
bolul are viitor?″ ... îmi permit să îi transmit pe această cale 
un răspuns simetric şi bineînţeles.. tot interogativ: ″sunteţi de 
acord că dumeavoastră sunteţi adevăratul symbol?″.

La mulţi ani, Maestre Jean Lupu! 
La mulţi ani, Corul Symbol!
La mulţi ani, iubitori ai artei corale şi ai celei universale !

Răzvan Rădos

Corala Sargeţia Deva - la aniversarea a 17 ani 

Denumirea coralei este legată de tradiţia istorică şi cultu-
rală hunedoreană, dar are şi o conotaţie muzicală, fi ind inspirată 
de versurile „Pe-ale Sargeţiei maluri/ Se-nalţă Sarmizegetusa”, 
din lucrarea corală „Sarmizegetusa” de Gheorghe Dumitrescu.

Formaţia a fost înfi inţată în ianuarie 1998. Iniţiatorii aces-
tui act au fost profesorul Nicolae Icobescu, dirijorul formaţiei, 
şi Gheorghe Pop, unul dintre soliştii corului.

În anul 2001, s-au făcut demersurile necesare constituirii 
coralei ca asociaţie cu personalitate juridică, sub denumirea 
de „Asociaţia Corală Sargeţia Deva”. Un moment important 
în viaţa formaţiei a fost încheierea parteneriatului cu Consiliul 
judeţean Hunedoara care a sprijinit corala contribuind la fi nan-
ţarea unor proiecte culturale sau la dezvoltarea bazei materiale.

Corala „Sargeţia” are în prezent o activitate artistică rit-
mică şi constantă, în special la nivel local, răspunzând nevoii 
de spectacol a publicului din municipiul Deva şi zonele înve-
cinate prin organizarea unor manifestări de gen apreciate: con-
certe corale sau vocal - corale şi instrumentale.

În multe dintre spectacole, corala a avut ca invitaţi speci-
ali solişti vocali sau instrumentişti consacraţi, studenţi deveni 
de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 
şi Conservatorul din Timişoara, coruri sau ansambluri instru-
mentale, elevi de la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” din 
Deva. Momente deosebite în spectacole au prilejuit cvartetele 
„Cuore” şi „Magiore” din Deva.

Corala are, în prezent, un repertoriu bogat alcătuit din 
piese renascentiste, preclasice şi clasice, lucrări ale unora din-
tre marii romantici şi reprezentanţi ai şcolilor naţionale, creaţii 
moderne şi contemporane.
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Corala abordează de asemenea piese corale din literatura 
corală românească - de la înaintaşi până azi - creaţii originale 
sau prelucrări de folclor din creaţia compozitorilor Ion Vidu, 
Gheorghe Dima, Dumitru Georgescu Kiriac, Paul Constan-
tinescu, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Ion Chirescu, 
Tiberiu Brediceanu, Radu Paladietc.

Din anul 2007, formaţia a inclus în repertoriu Liturghia 
ortodoxă după loan Gură de Aur, cântată în cadrul serviciilor 
religioase din diferite lăcaşuri de cult din ţară şi din străinătate 
(Viena, Torino etc).

Corala a fost nelipsită de la evenimente şi proiecte locale, 
naţionale sau internaţionale („Sibiu - Capitala Culturală Euro-
peană - 2007”, la Sibiu; „Dies Traiani”, la Deva şi Sarmizege-
tusa, „Centenar Sigismund Toduţă” la Simeria; „SOS - Castelul 
Hunedoara” şi „Toamna Muzicală Hunedoreană” la Hune-
doara; „Seară de colinde” - la Castelul Regal dela Săvârşin; „I 
Decembrie - Ziua Naţională a României” - la Centrul Cultural 
Român şi Ambasada României, la Viena).

În timp, „Sargeţia” a fost prezentă pe scenele concursurilor 
şi festivalurilor naţionale şi internaţionale „Ion Vidu” - Lugoj, 
„Cu noi este Dumnezeu” -Orăştie, „Antonio Sequens” - Caran-
sebeş, „Timotei Popovici” - Sibiu, „Doru Şerban” - Arad, Fes-
tivalul Coral de Primăvară - Câmpia Turzii,, „Liviu Borlan” 
-Baia Mare.

În 2012, Corala „Sargeţia” a obţinut Premiul I şi Trofeul 
Festivalului International Coral „Liviu Borlan” de la Baia 
Mare.

Conducerea muzicală a „Sargeţiei” a fost asigurată, pe tot 
parcursul său, de către dirijorul Nicolae Icobescu. Absolvent 
al Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca, 
a condus diferite formaţii corale hunedorene: Corul Combi-
natului Siderurgic Hunedoara; Formaţia Camerală a Direcţiei 
Sanitare judeţene Hunedoara; Corul „Orfeu” a Liceului de 

Arte „Sigismund Toduţă” 
din Deva. A fost distins 
cu Premiul Internaţional 
„Alexandru Paşcanu” al 
Fundaţiei Corale „Madri-
gal” - Marin Constan-
tin, „Medalia Muncii” şi 
„Meritul Cultural”, clasa 
I, Diploma de excelenţă 
„Gheorghe Lazăr”; mem-
bru al Uniunii de Creaţie 
Interpretativă a Muzicie-
nilor din România.

Un scurt intermezzo 
dirijoral l-a constituit 
scurta perioadă din anul 
2002, cu ocazia turneului 
de la Szigetvar, Ungaria, 
când formaţia a fost condusă de prof. Doina Ona de la Liceul 
de Arte „Sigismund Toduţă” Deva.

Turnee în străinătate: Szigetvar - Ungaria (2002, 2004); 
Beernem, Gent, Oostende, Brugges - Belgia (2004); Viena - 
Austria (2004, 2005, 2007, 2008); Torino, Cirie, Chieri, Ber-
garo Torinese - Italia (2010); în aceste turnee au fost prezentate 
cu precădere lucrări din creaţia muzicală românească la.ică şi 
religioasă, colinde.

O colaborare specială s-a dezvoltat, în ultimii ani, cu Cen-
trul Cultural Român şi Ambasada României din Viena ca şi cu 
fi rma Tarus & Partner Keg Viena, prin care Corala „Sargeţia” 
a susţinut peste 10 concerte pentru comunitatea românească şi 
publicul din capitala Austriei.

Premiul I şi Trofeul Festivalului Internaţional Coral „Liviu 
Borlan” Baia Mare.
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”Sargeţia” a împlinit, de ceva timp, un deceniu şi jumă-
tate de existenţă, eveniment sărbătorit de altfel, în anul 2013, la 
Deva, în cadrul festivalului coral ce i-a purtat numele, în com-
pania coralelor invitate şi prietene.Au răsunat atunci acordurile 
unor muzici de calitate, iar emoţia şi bucuria cântării împre-
ună transmise şi publicului au refl ectat implicit un mod de a 
înţelege şi a înfăptui actul artistic prin mijloacele expresive ale 
muzicii corale, azi.

”Sargeţia” şi-a păstrat, în tot acest timp, o identitate pro-
prie legată atât de caracterul său de formaţie corală mixtăcât 
şi de opţiunile sale repertoriale şi cele legate de arta spectaco-
lului. Acestea sunt de altfel menţionate şi în statutul asociaţiei, 
prin care corala şi-a dobândit, din anul 2001, personaliatea juri-
dică: programatic, ”Sargeţia” şi-a propus să promoveze valorile 
muzicii corale naţionale şi universale prin concerte, recitaluri, 
participări la evenimente şi proiecte culturale, atât în comunita-
tea locală cât şi pe plan naţional şi chiar internaţional.

Este o formaţie de amatori, cuprinzând în efectivul de bază 
34 - 38 de membri, dar exigenţele calitative ale interpretării şi 
repertoriului se sprijină pe o bună pregătire de specialitate a 
unei bune părţi a coriştilor care sunt absolvenţi de studii muzi-
cale de specialitate sau medii.

Bagheta dirijorală a formaţiei este deţinută, de la înfi inţare 
până în prezent, de profesorul Nicolae Icobescu. Corala bene-
fi ciază de pregătire muzicală (canto) asigurată de profesoara 
Maria Hândorean. Printre soliştii ”Sargeţiei”: Mariana Pleşea, 
Maria Hândorean, Gheorghe Pop, Marius Chirica.

”Sargeţia” a continuat, şi în ultimii ani, tradiţia unor apa-
riţii ritmice pe scenă, dar îşi întâlneşte publicul şi în locaşuri 
de cult, la festivaluri, în spaţii neconvenţionale, cu ocazia unor 
evenimente culturale sau de altă natură. Realizează spectacole 
corale, dar şi vocal-instrumentale în care colaborează cu invi-
taţi, solişti sau formaţii muzicale. Aceştia sunt, de multe ori, 

artişti consacraţi sau studenţi de la Academia de Muzică „Ghe-
orghe Dima” din Cluj-Napoca şi Conservatorul din Timişoara, 
care păstrează o legătură cu mediul cultural local, ca absolvenţi 
ai  Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva. O colabo-
rare specială s-a realizat cu cvartetele ”Magiore” şi ”Cuore” 
din Deva.Prin activitatea ritmică desfăşurată ce poate atinge, 
uneori, până la 20 de evenimente pe an,”Sargeţia” a devenit o 
prezenţă binevenită în viaţa culturală a Devei şi a zonei, supli-
nind prin activitatea sa absenţa din spaţiul hunedorean a unor 
instituţii profesioniste conscrate – teatru muzical, fi larmonică.

Repertoriul formaţiei constă dinaproape o sută de lucrări 
-  piese renascentiste, preclasice şi clasice, lucrări ale unora 
dintre marii romantici şi reprezentanţi ai şcolilor naţionale, 
muzică modernă şi contemporană. Au răsunat în sălile de con-
cert pagini din muzica universală din toate epocile de creaţie 
semnate de Orlando di Lasso, Palestrina, W. A. Mozart, L.v. 
Beethoven, G. Verdi, P.I.Ceaikovski, A. Bruckner ş. a.Corala 
abordează cu precădere piese corale din literatura corală româ-
nească - de la înaintaşi până azi - creaţii originale sau prelu-
crări de folclor din creaţia compozitorilor I.Vidu, Gh. Dima, T. 
Popovici, Gh. Cucu, N. Ursu, D.G. Kiriac, P. Constantinescu, 
C. Porumbescu, G. Enescu, I. Chirescu, T. Brediceanu, L. Bor-
lan, C. Arvinte etc. Din anul 2007, formaţia a inclus în reperto-
riu Liturghia ortodoxă după Ioan Gură de Aur.

În timp, ”Sargeţia” a fost prezentă pe scenele concursurilor 
şi festivalurilor naţionale şi internaţionale „Ion Vidu” - Lugoj, 
„Cu noi este Dumnezeu” - Orăştie, „Antonio Sequens” - Caran-
sebeş, „Timotei Popovici” - Sibiu, „Doru Şerban” - Arad, Fes-
tivalul Coral de Primăvară - Câmpia Turzii, Toamna Muzicală 
– Hunedoara, ”Liviu Borlan” - Baia Mare, ”Augustin Bena” 
- Cluj Napoca.În 2012, Corala ”Sargeţia” a obţinut Premiul I 
şi Trofeul Festivalului Internaţional Coral ”Liviu Borlan” de la 
Baia Mare. În 2014, a obţinut, pentru a doua oară Premiul I la 
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Festivalul coral de muzică sacră ”Cu noi este Dumnezeu” de la 
Orăştie.

Turnee în străinătate: Szigetvár - Ungaria (2002, 2004);  
Beernem, Gent, Oostende, Brugges - Belgia (2004); Viena - 
Austria (2004, 2005, 2007, 2008, 2014); Torino, Cirie, Chieri, 
Bergaro Torinese - Italia (2010).

Printre manifestările şi proiectele susţinute în ultima peri-
oadă, menţionăm: concerte corale tradiţionale găzduite de 
Biserica greco-catolică ”Immaculata” Deva; participări la fes-
tivaluri, spectacole şi recitaluri corale, seri de colinde susţinute 
la: Deva Mall, Marga, Marga (Caraş - Severin), Mănăstirea 
Crişan, Schitul Nandru, Hunedoara, Gyula (Ungaria), Orăştie. 

În septembrie 2014, Corala „Sargeţia“ s -a afl at în turneu la 
Viena, cu un program ce a cuprins prezenţa la Sfânta Liturghie 
a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Antonie cel Mare“ (Viena) 
şi concertul coral susţinut la sediul Institutului Cultural Român 
de la Viena.

Ioan Sterea

Corul Anastasis al Catedralei Ortodoxe 

Sfântul Nicoale, Deva - 15 ani

Corul “Anastasis” este formatia Catedralei Episcopale a 
Episcopiei Devei si Hunedoarei inca din anul 2011 pana in 
prezent, contribuind la promovarea cantarii corale bisericesti, 
precum si la promovarea compozitiilor corale cu caracter laic.

Formatia este de factura mixta, structurata pe 4 par-
tide vocale si insumeaza un numar de 40 de coristi proveniti 
din toate mediile profesionale si care desfasoara o activitate 
benevola in cadrul Asociatiei .

Domeniul de activitate al corului este diversifi cat intrucat, 
pe langa activitatea de baza desfasurata in cadrul Episcopiei 
Devei, corul abordeaza si repertoriul laic prin participarile in 
competitiile corale nationale si internationale. 

In seria elementelor necesare realizarii obiectivelor corului 
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costumele contribuie la imagine si prestanta a corului, pe langa 
calitatea interpretativa si repertoriul prezentat.

In timp corala a avut prilejul sa participe la competitii si 
festivaluri corale, context in care a contribuit la promovarea 
muzicii corale romanesti precum si la promovarea municipiului 
resedinta Deva prin prezenta in concerte si actiuni cultural cu 
caracter national cultural. 

Amintim o serie de participari ale corului la festivaluri 
nationale si internationale:

-  2011 Festivalul international “Petr Eben” Praga(premiul 
bronz)

-  2011 Festivalul national coral Orastie (premiul I formatii 
mixte)

-  2012 Festivalul international Rimini-Italia (premiul 
bronz)

-  2012, 2013 Festivalul international Liviu Borlan Baia 
Mare (premiul presei si bronz)

In seria prezentelor corului in strainatate se inscriu si 

vizi tele in comunitatile romanesti din Viena, Ungaria, Praga, 
Italia, Istanbul, precum si centre bisericesti nationale: Mitropo-
lia Ardealului, Mitropolia Clujului, Mitropolia Bucurestilor, 
Arhiepiscopia Argesului, Arhiepiscopia Ramnicului, Episcopia 
Caran sebesului, manastiri si biserici parohiale, cu prilejul unor 
evenimente cultural si bisericesti.

In acest an corala serbeaza 15 ani de activitate, moment 
ce va fi  marcat in cadrul manifestarilor prilejuite de Hramul 
Catedralei Episcopale din Deva la sarbatoarea Sfi ntilor Petru si 
Pavel in luna iunie 2015. 

ISTORIC
Corul “ANASTASIS” din Deva se infi inteaza in anul l998, 

la initiativa unui grup de tineri activanti in formatia corala a 
Catedralei Sfantul Nicolae .

Incepand cu anul 2000 formatia isi contureaza aria de acti-
vitate in domeniul bisericesc, participand in special la slujbe 
si evenimente bisericesti, precum si in contexte culturale prin 



288 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 289Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

participarea in concerte si competitii corale laice si bisericesti.
In timp corul a dobandit experienta si calitatea interpreta-

tiva a repertoriului prin participarea la evenimente in mari cen-
tre bisericesti in tara si strainatate. Amintim participarile din 
tara:

- Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ardealului, Arhiepis-
copia Argesului, Arhiepiscopia Ramnicului, Episcopia Mara-
muresului si Satmarului, Arhiepiscopia Culjului, Arhiepiscopia 
Bucurestilor-Mitropolia Munteniei si Dobrogei, precum si par-
ticiparea la evenimente ale bisericilor din Episcopia Devei si 
Hunedoarei.

Alaturi de participarile in tara, corul s-a bucurat de aprecieri 
in afaru tarii, in vizitele intreprinse in comunitatile romanesti 
din Austria-Viena, Cehia-Praga, Ungaria-Giula, Turcia-Istan-
bul, locuri in care corul a participat la slujbe in bisericile roma-
nesti, apartinatoare Patriarhiei Romane.

In anul 2008 corul devine membru al Asociatiei Natio-
nale Corale din Romania, institutie condusa de maestrul Voicu 
Enachescu, cu sediul la Bucuresti.

O alta latura a activitatii corului o reprezinta dobandirea 
experientei competitiilor corale nationale si internationale, con-
texte in care formatia a primit premii valoroase la sectiunea 
muzicii sacre. Amintim o serie de participari:

-  Festivalul Coral National de la Orastie, participare in trei 
editii si locurile I, II, III (anii 2006, 2008, 2011)

-  Festivalul Coral Intemational “Petr Eben” Praga- bronzul 
la muzica sacra, anul 2011; 

-  Festivalul Coral International “Liviu Borlan” Baia Mare, 
participare in doua editii si premii bronzul la muzica 
sacra, premiul presei (editiile 2012, 2013); 

-  Festivalul Coral International “Citta di Rimini“ Italia 
2012, bronzul la sectiunea muzica sacra;

In ceea ce priveste colaborarile, in timp corul a intreprins 

schimburi de experienta cu asociatii si formatii corale din tara, 
cum ar fi : colaborarea cu Asociatia “Armonia“ din Baia Mare, 
Asociatia “Tinerimea Romana” - corul Preludiu din Bucuresti, 
corul “Polifonia” din Arad, context in care amintim gazdui-
rea de catre asociatia noastra a Adunarii Generale a Asociatiei 
Nationale Corale din Romania in anul 2010 La Deva.

Incepand cu vara anului 2011 corul este incredintat de catre 
Episcopia Devei si Hunedoarei cu misiunea slujirii la toate ser-
viciile in Catedrala Episcopala, devenind astfel formatia Cate-
dralei Episcopale „Sfantul Nicolae si Sfi ntii Apostoli Petru si 
Pavel” din orasul Deva.

Anul 2015 reprezinta anul de bilant al activitatii corului, 
la implinirea a 15 ani de activitate, context in care vom intre-
prinde o serie de manifestari in cadrul serbarilor prilejuite de 
hramul Catedralei Episcopale din Deva. Dirijor al corului de la 
inceputuri pana in prezent este Dorin Kladni.

Brândușa Mircea-Calin
Președinte Asociatia Corala 
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Corala Bisericii “Sfi nţii Apostoli Petru 

şi Pavel”, la 5 ani de la înfi inţare

Corala Bisericii “Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel” din Cîm-
peni (Vale)- judeţul Alba - a luat fi inţă în luna septembrie a 
anului 2010, iniţiatorul şi mentorul formaţiei fi ind preotul 
paroh – entuziastul  părinte Antoniu Cristian Motora, iar prof. 
Iosif Fiţ din Alba Iulia fi ind cel care şi-a asumat sarcina de a 
testa şi selecţiona vocile şi de a le omogeniza, mai intâi prin 
vocalize simple şi prin cântarea la unison, apoi prin exerciţii 
armonice şi prin cântări bisericeşti la două voci mixte (S-T şi 
A-B).Scopul principal al repetiţiilor a constat iniţial în alfabe-
tizarea muzicală a coriștilorabsolut debutanţi. Astfel, în fi ecare 
repetiţie s-au făcut exerciţii de citire ritmică, exerciţii de into-
naţie a notelor pe scara muzicală, iar după trei luni toţi coriștii 
cunoșteau notele musicale și principalele valori de note.

Corul este alcătuit din oameni cu pregătire diversă –elevi, 
cadre didactice,funcţionari publici,, muncitori, casnici etc. uniţi 
sub un singur scop – de a desăvârşi cântarea bisericească în 
minunatul lăcaş de cult care, de curând, a fost înveşmântat cu o 
,,haină nouă”, fi ind renovat aproape în totalitate. 

Carisma dar şi exigenţa profesorului Iosif Fiţ (care face 
săptămânal naveta de la Alba Iulia la repetiţiile din Câmpeni),  
au trezit interesul a tot mai mulţi doritori de cântare în cor 
şi,  pe parcursul unui an, corul a căpătat amploare, numărul de 
corişti ajungând la 50.

Lăudabilei initiative de a înfi inţa și de a crea  tradiţie în 
cântarea corală bisericească în orașul Câmpeni s-a alăturat 
și profesorul Gelu Muntea de la Colegiul Naţional “Avram 
Iancu”, în continuare repetiţiile desfășurându-se pe două grupe, 

apoi pe partide.
Primele răspunsuri la Sfânta Liturghie s-au cântat pe două 

voci mixte, începând din decembrie 2010, formaţia fi ind diri-
jată de profesorul Gelu Muntea. 

Datorită muncii sistematice şi seriozităţiicoriştilor, s-a 
putut realiza trecerea de la două voci la trei, apoi la patru voci.  
Şedinţele de pregătire s-au desfăşurat şi se desfăşoară  fără 
întrerupere,  săptămânal în seara zilei de joi, în biserică.

Începând din anul 2012, Corala « Sfi nţii Apostoli Petru şi 
Pavel » cântă pe patru voci mixte, în toate duminicile şi la toate 
sărbătorile mari,  având în repertoriu « Liturghia psaltică  » de 
Nicolae Lungu precum şi tropare, condace, irmoase, chinonice 
şi alte cântări specifi ce pentru toate praznicele şi sărbătorile 
creştine ortodoxe, publicate în ampla lucrare « Florilegiu coral 
liturgic » de Iosif  Fiţ , ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Edi-
tura ALTIP Alba Iulia, 2013. 

Pe lângă raspunsurile curente din fi ecare duminică de la 
Sfânta Liturghie,Corala moţilor din Câmpeni a participat la 
două festivaluri concurs reprezentând Arhiepiscopia Ortodoxă 
de Alba Iulia -  în cadrul etapei mitropolitane a concursului 
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,,Lăudaţi pe Domnul” de la Sibiu, 9 octombrie 2013 precum 
și la Festivalul-Concurs Interjudeţean de muzică sacră  corală 
,,Cu noi este Dumnezeu” – Orăștie, 4 decembrie 2013 unde a 
obtinut premiul al II-lea.

Sărbătorile de iarnă au prilejuit în fi ecare an organiza-
rea unui Concert de colinde (în prima duminică înainte de 
sarbătoarea Naşterii Domnului) în biserică şi în Casa de cultură 
din oraş,  momente care s-au bucurat de aprecieri pozitive şi de 
succes din ce în ce mai mare.

Prin strădaniile părintelui paroh Antoniu Cristian Motora 
și ale enoriașilor acestui locaș de cult, în intervalul 02 – 10 
februarie 2014,Corala Bisericii “Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” 
a efectuat un pelerinaj la Locurile Sfi nte din Israel, susţinând 
mini-concerte religioase, unanim apreciate de credincioși și 
turiști  de pe mapamond, afl aţi în pelerinaj în Ţara Sfântă.

Mihaela Motora, alto

In memoriam
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Despărţiri: Părintele Constantin Drăguşin

Constantin Drăgușin, preot, dirijor, compozitor s-a născut 
la data de 21 iulie 1931, în satul Bascovele – Cotmeana, judeţul 
Argeș, fi ind cel de-al doilea fi u, într-o familie cu 5 copii ai pre-
otului Nicolae Drăgușin și ai presbiterei Elena. Trei dintre fi ii 
lor aveau să urmeze cariera preoţească: preotul Marius, preotul 
Valeriu în Pitești și preotul Constantin la București.

Constantin Drăgușin a început studiile teologice și muzi-
cale la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, 
apoi la Curtea de Argeș. După desfi inţarea seminariilor teo-
logice a fost nevoit să continue studiile la Liceul Teoretic din 
Curtea de Argeș. 

Va urma studii teologice: primii doi ani - la Institutul Teo-
logic Universitar din Sibiu, avându-l ca profesor de muzică 
bisericească pe preotul 
conferenţiar Gheorghe 
Șoima, cunoscut dirijor 
și compozitor; ultimii 
doi ani - la Institutul 
Teologic Universitar 
din București, având 
privilegiul de a studia 
cu dirijorul și com-
poziotorul Nicolae 
Lungu și cu arhidia-
conul Anton V. Uncu, 
compozitor renumit de 
cântări psaltice. 

În perioada 1968 
- 1972, va urma studii 

muzicale la Conservato-
rul Ciprian Porumbescu 
din Bucureşti, având 
ca profesori, maeştrii 
renumiţi ai muzicii 
româneşti: Ioan D. Chi-
rescu – teorie şi solfegii, 
D.D. Botez – Ansamblu 
Coral, Ovidiu Varga şi 
Petre Brâncuşi – istoria 
muzicii, Emilia Comişel 
– folclor. 

Între anii 1957 – 
1958, a funcţionat ca 
profesor suplinitor de 
muzică bisericească şi 
pedagog la Seminarul 
Teologic din Bucureşti. 
Între 1958 -1959, a fost 
cântăreţ la Catedrala Episcopală din Buzău. Revine ca profesor 
la Seminarul din Bucureşti, între 1959 – 1961. A funcţionat 
ca asistent la Catedra de muzică bisericească, ritual şi tipic din 
cadrul Institutului Teologic din Bucureşti, în perioada 1961 – 
1968. 

Între anii 1962 – 1963, a fost bursier al Institutului Ecu-
menic de la Bossey – Elveţia şi al Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor de la Geneva. 

Cariera sa dirijorală a început în anul 1959, continuând 
până în 1972, ca dirijor secund al Corului Nicolae Lungu al 
Patriarhiei Române şi apoi ca prim dirijor, între 1984 – 2009. 

În anul 1967, Constantin Drăguşin avea să fi e hirotonit 
preot de către Patriarhul Justinian Marina. 

Pentru doar câteva luni, a funcţionat ca organizator de con-
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certe la Filarmonica George Enescu din Bucureşti. 
După absolvirea Conservatorului în anul 1972, a activat ca 

profesor de teorie-solfegii şi dirijat coral, la Liceul de Muzică 
George Enescu din Bucureşti. 

În perioada 1984 – 2004, a ocupat postul de şef serviciu şi 
redactor şef-adjunct la Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române. 

În anul 1999, a obţinut titlul de Doctor în teologie, cu teza 
de doctorat intitulată: Pravila cea Mare - studiu istorico-canonic, 
sub îndrumarea Preotului Profesor Liviu Stan şi a Arhidiaco-
nului Ioan Floca, profesor de Drept Canonic la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Sibiu.

În anul 1993, a devenit membru al Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor din România. 

Părintele Drăgușin s-a făcut cunoscut ca preot, dirijor al 
coralei patriarhale și în calitate de compozitor 

A fost discipol al maestrului Nicolae Lungu (cel care a pus 
bazele cântării corale de inspiraţie psaltică în biserica ortodoxă 
românească), fi ind continuatorul acestuia la conducerea Coralei 
Patriahiei Române.

Cu Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, a între-
prins, între anii 1986 – 2001 turnee artistice în ţară și în străi-
nătate: Sicilia, Austria, Suedia, Franţa, Belgia, Italia, Polonia și 
Japonia.

În semn de aleasă preţuire pentru activitatea de peste 50 de 
ani în slujba Bisericii și pentru activitatea sa dirijorală în cadrul 
coralei Nicolae Lungu, Părintele Constantin Drăgușin a primit 
în 12 aprilie 2009, rangul de iconom stavrofor și ordinul Crucea 
patriarhală – ediţie nouă, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei 
Române. 

A publicat articole în Studii Teologice, Glasul Bisericii, Bise-
rica Ortodoxă Română, Ortodoxia, etc. 

A slujit la biserica Sf. Ioan Botezătorul din Ferentari, între 

1988 – 1996 şi la biserica Podeanu din Bucureşti. 
Creaţia sa muzicală este predominant corală: Răspunsurile 

mari în stil psaltic, Răspunsuri liturgice în stil psaltic pentru 
cor mixt, Astăzi se naşte Hristos, Odihneşte Doamne – cântare 
funebră, Colinde pentru voci egale, Imn patriarhal, Sfi nte Dum-
nezeule, Imnul heruvimilor, Ca pre Împăratul, Ectenia după Heru-
vic, Pre Tine Te lăudăm, Cuvine-se cu adevărat. 

În data de 28 iunie 2014, Părintele Constantin Drăguşin 
s-a stins din viaţă, lăsându-ne preţioasa amintire a unui preot 
care a slujit cu dragoste de Dumnezeu şi care răspândea lumină 
şi blândeţe în jurul său. A fost un iubitor al muzicii corale 
căruia i s-a dedicat cu toată fi inţa, ca dirijor şi compozitor, pro-
movând muzica corală religioasă şi în acelaşi timp - un iubitor 
de oameni. 

Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Compozitorul Vasile Timiş

La sfârșit de iulie 
2014, ne-a părăsit com-
pozitorul Vasile Timiș, la 
venerabila vârstă de 92 de 
ani – lucru greu de accep-
tat pentru lumea muzicală, 
având în vedere faptul că, 
până în urmă cu câţiva ani, 
Vasile Timiș era permanent 
implicat, fi e în calitate de 
membru al Comisiei corale 
din UCMR, membru în 
jurii sau spectator nelipsit 
din sălile de concerte ale 
Bucureștiului. 

S-a născut în 20 aprilie 1922, la Sighet. Studiile muzicale 
le-a început la Conservatorul Lira din București (1940 – 1940) 
cu profesorii: Nicolae Oancea – teorie și solfegii, Miron Con-
stantinescu – pian, Leon Mendelssohn – vioară. Între anii 1943 
– 1946, a continuat studiile în particular, cu Radu Negreanu – 
pian, Benjamin Benfeld – vioară, Alfred Mendelssohn – armo-
nie, Eduard Linberg – dirijat orchestră. 

Avea să-și desăvârșească studiile la Conservatorul din 
București, între anii 1949 – 1953, cu Ioan D. Chirescu – teo-
rie și solfegii, Ion Dumitrescu – armonie, Alfred Mendelssohn 
–contrapunct, Leon Klepper – compoziţie, Th eodor Rogalski – 
orchestraţie, Constantin Silvestri –dirijat orchestră, Zeno Van-
cea – istoria muzicii, Alexandru Rădulescu –vioară. 

Activitatea sa muzicală a început în perioada 1945 – 1952, 

ca dirijor de cor la Atelierele Grafi ce din București, continuând 
între 1954 – 1957, în calitate de Consilier muzical la Casa de 
Discuri Electrecord; metodist principal, între 1962 – 1970, la 
Centrul de Îndrumare al Creaţiei Populare din București; Con-
silier artistic, între 1971 – 1977, la Filarmonica George Enescu; 
Profesor de dirijat și ansamblu coral (1978 – 1983, la Școala 
Populară de de Artă din București. 

O mare pasiune a muzicianului, a constituit-o dirijatul de 
orchestră, ]n această calitate susţinând numeroase concerte, cu 
Filarmonicile din Bacău, Ploiești, Botoșani. 

În anul 1949, Vasile Timiș a fost primit ca membru în 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Pentru compoziţie, a fost distins cu importante premii: 
Premiul Uniunii Compozitorilor în 1971, 1979, 1982, Premiul 
Reine Marie José din Geneva, în anul 1980, cu lucrarea Fan-
tasme – Jocuri polifonice pentru 18 instrumente de sufl at, Pre-
miul George Enescu al Academiei Române pentru Concertul de 
pian și orchestră și Premiul de Excelenţă pentru întreaga activi-
tate de creaţie muzicală în anul 1999.

Compozitorul a abordat a paletă largă de genuri, de la 
muzica corală: Antologia Cântecul, prietenul nostru, Cantata 
eroică, Trei valsuri pe versuri de Eminescu; muzică vocal simfo-
nică: poemul Horia, Pe drumul tinereţii pentru cor mixt, patru 
harpe și orchestră de coarde, etc.; muzică de cameră: Fantasme 
– Jocuri polifonice pentru 18 instrumente de sufl at, Sonata în stil 
clasic pentru vioară și pian, Variaţiuni seriale pentru pian, Calei-
doscop pentru fl aut, clarinet, harpă și cvartet de coarde, Serenadă 
pentru cvintet de alămuri și percuţie, Simfonia de cameră pentru 11 
instrumente, EBDES - improvizaţii pentru clarineţi și orchestră, 
Octophony pentru opt clarineţi, Fogatrio – pentru trei clarineţi, 
Flautobasso pentru fl auţi, cvintet de alămuri și percuţie, Sep-
tarchaeus teatral, Traiectorie cu gonguri, etc.; muzică simfonică: 
Rapsodia pentru orchestră, Diafonii – concert pentru orchestră 
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de cameră, Fantasme – Jocuri polifonice pentru 18 instrumente 
de sufl at, concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră, Concert 
pentru pian și orchestră, Concertul nr.2 pentru vioară și orches-
tră, Simfonia „N” (Natura); muzică ușoară: Mai stai o clipă 
doar, Numai o seară, Valsul litoralului, Mă-ntreb uneori, Siguri în 
liniște, De-acuma nu te-oi mai vedea, Mândruliţă de la Cozia, Cu 
tine-ncepe primăvara, Bătrânul parc, E cântec în orice fereastră, Te 
joci cu vorbele mereu, Un vis, Știu o poveste, Îţi cer, etc; muzică 
vocală: Știu, lied pentru voce și pian, Ţară, tânără mireasă, Vii-
tor, etc. 

În ultimii ani de viaţă, Vasile Timiș a purtat greaua povară 
a pierderii unicului său fi u, compozitorul – informatician Dan 
Timiș, absolvent al Conservatorului Ciprian Porumbescu și al 
Facultăţii de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehni-
cii din București, care din anul 1987, a fost profesor de infor-
matică muzicală la Universitatea americană din Santa Barbara, 
unde a fondat Centrul pentru Muzică Experimentală. Dintre 
lucrările semnate de Dan Timiş, amintim: Cantata pe texte de 
Dimitrie Cantemir, Cvartetul de coarde, Sonata pentru clarinet 
şi pian, lieduri pe versurile lui Tudor Arghezi. 

Vasile Timiş a fost un muzician rafi nat, care a fascinat cu 
sobrietatea, modestia, discreţia şi eleganţa, în relaţiile cu seme-
nii săi. 

Prof. univ. dr Mariana Popescu

150 de ani de la naşterea compozitorului 

Antoniu Sequens

L-am admirat întotdeauna pe 
Antoniu Sequens pentru devoţiunea cu 
care a înţeles să slujească MUZICA, 
cea mai frumoasă dintre arte, pen-
tru perseverenţa, larga deschidere spre 
lume, modestia și altruismul său.

Eu, elevul de odinioară al .Școlii 
Normale de Învăţători din Caransebeș, 
i-am auzit mereu pașii MUZICIA-
NULUI de altă dată, pe culoarele ace-
luiași așezământ de cultura.

Regret că nu l-am cunoscut ...
I-am cercetat însă viaţa și bogata 

sa creaţie componistică. În acel an 
1938, când steaua profesorului și dirijorului, culegătorului de 
folclor și compozitorului, interpretului și cronicarului muzical 
s-a desprins de pe bolta albastră a cerului și s-a dus „... în lungă 
cale / Ce ‘napoi cărare n-are“, eu, într-o așezare mărginașă a 
Banatului, aici, la Marga, abia vedeam lumina zilei ...

Prof. univ. dr. Dumitru Jompan
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Ioan D. Chirescu - 125 ani de la naştere

Ioan D. Chirescu (1889 – 1980), dirijor, compozitor, peda-
gog, s-a născut la Cernavodă, în familia preotului – învăţător 
Dimitrie Chirescu (1842 – 1890), care a avut un rol deosebit în 
dezvoltarea culturii dobrogene. 

Analizând întreaga activitate muzicală a lui Ioan D. Chi-
rescu, se poate constata faptul că este aproape imposibil să 
delimitezi activitatea dirijorală de cea componistică, cele două 
laturi ale muzicianului împletindu-se armonios pe parcursul 
întregii sale cariere. 

I.D. Chirescu este unul din cei opt copii al familiei, cres-
cut cu mari greutăţi de mama sa – Gherghina rămasă văduvă 
de tânără. A urmat Școala primară la Cernavodă, după care va 
pleca la București, unde va fi  elev la Liceul Sfântul Sava și apoi, 
la Seminarul Central. 

Studiile universitare le urmează la Conservatorul din Bucu-
rești (1910 -1914), avându-i ca profesori pe Ion Nonna Otescu 
– armonie, Alfonso Castaldi –contrapunct, Dimitrie Dimitriu – 
pian, D. G. Kiriac – dirijat coral, principii teoretice și armonie. 
În paralel cu Conservatorul, a urmat studii teologice la Faculta-
tea de Teologie din București. 

Debutul său ca dirijor, a avut loc în anul 1914, pe când era 
încă student la Facultatea de Teologie, conducând formaţia stu-
denţilor, în cadrul unui concert care a avut loc cu ocazia inau-
gurării Fundaţiei  „Carol I ”din București, interpretând lucrarea 
Mântuiește Doamne, poporul tău. 

În perioada 1916 – 1918, îl vom întâlni pe Ioan D. Chi-
rescu ca dirijor la bisericile Visarion și Cuibul cu barză. Între anii 
1916 – 1918, a dirijat corul Liceului Sfântu Sava din București, 
iar între 1918 – 1922, va activa în calitate de profesor titular, 
la Fălticeni, unde va conduce corurile Gimnaziului Alexandru 

Donici al Școlii Secundare de Fete, al Școlii Profesionale de 
Fete și al Școlii Normale  Nicu Gane. 

La Fălticeni, Ioan D. Chirescu avea să reorganizeze corul 
mixt al Societăţii culturale Nicu Gane, întemeiat la iniţiativa lui 
Leon Băncilă, un fost corist al vestitului corul Carmen.

În perioada 1922 – 1927, în timpul studilor de la Paris, la 
Schola Cantorum, a activat ca dirijor al corului Capelei Ortodoxe 
Române din Paris, care fusese înfi inţat de arhimandritul Ioasaf 
Snagoveanul, în anul 1853. Din dorinţa de a interpreta și a face 
cunoscută la Paris muzica corală românească, Chirescu a înfi in-
ţat Asociaţia Corală Hora, în anul 1922. Din această formaţie 
făceau parte corişti francezi şi români care se afl au la Paris 
pentru studii, printre care se afl au cântăreţii: Constantin Stro-
escu, Mihail Vulpescu, Petre Ştefănescu – Goangă, sculptorul 
Ioan Tertzief, actorul Aurel Ghiţescu, compozitorul Constan-
tin Georgescu. Timp de cinci ani, avea să organizeze cu această 
formaţie în jur de treizeci şi cinci de concerte corale. 

Reîntoarcerea în ţară a însemnat pentru Chirescu, începutul 
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unei îndelungate activităţi la corala Carmen care a avut un rol 
deosebit în formarea sa ca dirijor. Colaborarea cu Societatea 
Corală Carmen, înfi inţată în anul 1901, de către D.G.Kiriac, a 
început în anul 1910, în calitate de corist la partida tenor. 

Se poate afi rma că la corul  Carmen, în jurul lui D.G.Kiriac 
s-a creat o adevărată „școală” - în cel mai cuprinzător și adânc 
sens al cuvântului. Muzicologul George Breazul dezvoltă 
această idee în scrierile sale, argumentând: „școală de alfabeti-
zare muzicală pentru neofi ţi, școală pentru acei membrii care 
primesc sarcina de a preda muzica în clasele primare, școală 
de perfecţionare pentru cei ce râvnesc la o profesie în dome-
niul muzicii, școală de compoziţie muzicală românească. Pe aci 
trec viitorii profesori de muzică, aci își fac noviciatul și prac-
tica corală viitorii dirijori, care vor întemeia grupuri corale după 
modelul Carmen-ului, prin părţile unde vor ajunge. Aci vin 
vechi dascăli de muzică să-și verifi ce, sub autoritatea indiscu-
tabilă a criticii lui Kiriac, încercările de compoziţie, prelucră-
rile de cântece populare sau chiar numai culegerile, cântecele 
de copii etc. Aci fac ucenicia artistică și se consacră defi nitiv 
muzicii vocale maeștri ai corului românesc de azi, printre care 
G. Cucu, Vasile Popovici, Achim Stoia, I.D. Chirescu, care pri-
mesc din mâna lui Kiriac întreg patrimoniul de idei, de elanuri 
creatoare, de răspunderi și griji, ale maestrului nostru, al tuturor. 
Adevărata catedră de pe care Kiriac propaga înalta pedagogie a 
muzicii românești”.

La data de 26 octombrie 1927, Ioan D. Chirescu va primi 
bagheta de la maestrul său, fi ind conștient de misiunea pe care 
o va avea de îndeplinit, în calitate de continuator al celui care 
l-a îndrumat. 

Prin Ioan D. Chirescu, corul Carmen și-a continuat activi-
tatea, păstrându-și faima, prin aceasta confi rmându-se de fapt, 
chiar de la primele concerte după dispariţia lui Kiriac, încrede-
rea pe care a avut-o marele maestru în discipolul său, care s-a 
dovedit a fi  pe drept cuvânt, continuatorul idealurilor sale.

În perioada 1927 – 1950, corala Carmen va prezenta în faţa 
publicului în jur de o sută de programe de concert, prioritatea 
constituind-o muzica românească a înaintașilor muzicii corale: 
Ciprian Porumbescu, Eusebie Mandicevschi, Tudor Flondor, 
Timotei Popovici, Gavriil Musicescu, Gheorghe Dima, Ion 
Vidu, D.G. Kiriac, Gheorghe Cucu, Francisc Hubic.

Totodată Chirescu a fost deschis în permanenţă noului, 
acordând importanţă compozitorilor contemporani: Alfonso 
Castaldi, Mihail Jora, Sabin Drăgoi, Marţian Negrea, Dimi-
trie Cuclin, Constantin Baciu, Vasile Popovici, Ion Borgovan, 
Achim Stoia etc.

În alcătuirea programelor, Ioan D.Chirescu nu a neglijat 
nici repertoriul de muzică universală. 

Într-o perioadă când nu existau coruri profesioniste, corul 
Carmen va colabora cu Filarmonica din București, abordând pe 
lângă lucrări vocal-simfonice monumentale din repertoriul uni-
versal, și lucrări ale genului aparţinând compozitorilor români 
contemporani. 

Incepând cu anul 1948, activitatea corului Carmen avea să 
fi e marcată de situaţia politică ce avea să ducă la schimbarea 
comportamentului coriștilor, determinat de modifi cările funda-
mentale ale compartimentelor vieţii. Pentru dirijor era din ce în 
ce mai greu să accepte dezordinea repetiţiilor la care coriștii nu 
mai erau dispuși să participe cu regularitate.

De asemenea, corul începuse să fi e solicitat în acţiuni cu 
scopuri comuniste, semnifi cativ pentru acest aspect fi ind ulti-
mul concert al coralei, care a avut loc pe celebrul șantier al tine-
retului de la Bumbești – Livezeni. 

În aceste condiţii, activitatea Societăţii Corale Carmen avea 
să înceteze în anul 1950

O altă latură importantă a activităţii dirijorale ale lui Ioan 
D. Chirescu, a constituit-o lunga colaborare în calitate de diri-
jor, la corul bisericii Domniţa Bălașa din București, în perioada 
1928 – 1976. 
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Într-adevăr, ca dirijor al corului Bisericii Domniţa Bălașa, 
Ioan D. Chirescu avea să contribuie la fel ca și înaintășii săi, 
la menţinerea renumelui unui cor emblematic pentru cântarea 
corală bisericească și la îmbogăţirea repertoriului cu un număr 
impresionant de lucrări. Acestui cor avea să-i dedice lucrări de 
mare valoare care aveau să intre în patrimoniul muzical naţional. 

În calitate de compozitor, I. D. Chirescu a abordat cu pre-
cădere muzica corală, compunând miniaturi corale pentru voci 
egale, coruri mixte, numeroase prelucrări din folclor, fi ind un 
militant pentru o artă izvorâtă din cultura populară. La împli-
nirea vârstei de 70 de ani, declara: „Mă leg ca de azi înainte să 
cânt cu poporul”. Lucrări ca: Doruleţ, Doruleţule, Mândruliţă de 
la Ramna, Fata diin Carpaţi, Rodica, Cântec de leagăn, Cântecul 
cucului, Dobrogea de aur, sunt doar o parte din piesele de mare 
succes ale compozitorului. 

Piesa corală Mama - una din lucrările de tinereţe (din anii 
primului război mondial) scrise pe versurile învăţătorului Ghe-
orghe Roiban, s-a bucurat de o așa mare popularitate, încât am 
putea spune că a intrat în circuitul folcloric, numele compozi-
torului trecând în anonimat. 

Creaţia corală religioasă ocupă un loc important în activita-
tea sa componistică: colinde, cântece de stea, miniaturi, lucrări 
monumentale - Liturghia în Sol major, Liturghia psaltică după 
glasul al V-lea, Liturghia psaltică după glasul al VIII-lea, Concert 
religios.

În semn de omagiu pentru marele muzician, orașul Cerna-
vodă organizează Festivalul I.D. Chirescu – devenit Internaţio-
nal, ajuns la cea de-a XXXIII-a ediţie. 

Muzica lui I. D. Chirescu străbate veacurile, fi ind prezentă 
atât în sălile de concert cât și în biserici. 

Prof. univ. dr.  Mariana Popescu

Victor Giuleanu – 100 de ani de la naştere

Un excelent jubileu: 100 de 
ani de la nașterea strălucitului prof. 
univ. dr., muzicolog și teoretician 
de talie internaţională, VICTOR 
GIULEANU, Doctor Honoris 
Causa al Universităţii Missouri 
(SUA) și al UNM București

Marţi, 11 noiembrie a.c. s-au 
împlinit o 100 de ani de când a 
văzut lumina zilei într-o modestă 
localitate - Stroești - din judeţul 
Vâlcea, strălucitul om de știinţă 
muzicală – prof. univ. dr., muzico-
log, dirijor și teoretician muzical 
de renume european și internaţional Victor Giuleanu, Doctor 
Honoris Causa al Federaţiei Universitare Internaţionale din 
Missouri, SUA și al Universităţii Naţionale de Muzică Bucu-
rești, personalitate de excepţie a învăţământului universitar, din 
secolul XX.

După ce a absolvit, cu remarcabile rezultate, Conservatorul 
de Muzică București (1941) și a revenit în ţară, de pe frontul 
celei de a doua confl agraţii mondiale (1941-1945), profesorul 
Victor Giuleanu s-a dedicat, timp de peste 60 de ani, cu întreaga 
sa fi inţă și capacitate de muncă, cu deosebire importantei și 
nobilei activităţi didactice. A început, prin predarea muzicii la 
renumitele licee bucureștene „Gheorghe Lazăr” și „Matei Basa-
rab”, iar din 1952, ocupă, prin concurs, funcţii didactice în învă-
ţământul muzical universitar, în perioada l963-1985, afl ându-se 
– în calitate de profesor universitar, la cârma catedrei de Teorie 
- dirijat - pedagogie, la cel mai prestigios institut de învăţământ 
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muzical universitar, Conservatorul de Muzică din București – în 
prezent Universitatea Naţională de Muzică.

Apreciind incontestabilele sale calităţi de pedagog și excelent 
organizator, în 1960, Ministerul Educaţiei Naţionale l-a numit 
decan al Facultăţii de Pedagogie dirijat, și compoziţie muzi-
cală, iar din 1962 și până în 1972, a îndeplinit, în mod exemplar, 
funcţia de rector al predigiosului conservator bucureștean. 

Această perioadă de zece ani - 1962-1972 - a intrat în 
istoria conservatorului din capitala României (înfi inţat în ziua 
de 6 octombrie 1864 de către legendarul domnitor Alexandru 
Ioan Cuza), după cum a fost denumită de o seamă de persona-
lităţi ale vieţii muzicale românești contemporane drept „Dece-
niul Giuleanu”, „Rector al deceniului de aur”  sau „Un ctitor de 
școală românească” (Viorel Cosma, Revista Muzica, nr. 4, 2004).

Într-adevăr, prin uriașe eforturi, dăruire și pasiune - greu 
de egalat în cuvinte, profesorul Victor Giuleanu a izbutit să asi-
gure, în primul rând, condiţii optime pentru desfășurarea unui 
învăţământ muzical universitar la cele mai înalte cote știinţifi ce 
și artistice. A preluat o clădire specială – corpul C și a izbutit să 
construiască un monumental edifi ciu, realizând astfel împreună 
cu vechiul imobil, o adevărată uzină pentru învăţământul muzi-
cal superior din capitala ţării. Această excepţională construcţie 
- corpurile A,B și C - a fost dotată cu cele mai moderne labo-
ratoare și cabinete de profi l, o discotecă, bibliotecă etc. care să 
pună la dispoziţia sutelor de studenţi, cadrelor didactice, sur-
sele necesare pentru studii aprofundate. Tot în acei ani, a reușit 
să înfi inţeze orchestră simfonică profesionistă pentru studioul 
de operă al instituţiei, o orchestră simfonică a studenţilor, un 
cvartet de coarde – fără egal în acea vreme (Academica), un 
cor studenţesc (Gaudeamus), un cor profesionist, precum și 
celebrul ansamblu coral de cameră Madrigal – dirijor fondator 
Marin Constantin, formaţii unanim elogiate pe plan european 
și mondial. 

O seamă de mari personalităţi muzicale ale lumii: Yehudi 
Menuhin, Aram Haciaturian, Leopold Stokovski, David Ois-
trah, Dmitri Rostropovici, Georges Auric, Gaspard Cassado 
etc, au remarcat extraordinarele condiţii pentru învăţământ și 
performanţele studenţilor și absolvenţilor institutului pe plan 
internaţional.

În paralel cu ampla și prestigioasa sa activitate didactică și 
de conducere a conservatorului bucureștean, profesorul Victor 
Giuleanu s-a afl at și la pupitrul unor renumite instituţii artis-
tice profesioniste din București: Ansamblul „Ciocârlia” (1954-
1959), Corul „Academic” Radio (1959-1960) ș.a.

Un rol special în activitatea maestrului Victor Giuleanu 
l-a constituit permanenta activitate de cercetare știinţifi că în 
domeniul teoriei muzicii și pedagogiei muzicale contemporane. 

Rezultatele acestei prodigioase activităţi au văzut lumina 
tiparului în zeci de studii, referate și comunicări știinţifi ce sus-
ţinute la numeroase simpozioane și congrese naţionale și inter-
naţionale (Paris, Geneva, Dijon, Tunis, Buenos Aires, La Plata, 
Bristol, Leningrad, Oregon, Tblisi, Australia ș.a.), în reviste de 
specialitate din ţară și străinătate, cu   deosebire în volumele: 
Ritmul muzical. Teoria ritmului (vol. I. 1968); Ritmul muzi-
cal. Evoluţia ritmului de la începuturi până la J.S.Bach., (vol. II, 
1969); Principii fundamentale în teoria muzicii (1975); Melo-
dica bizantină (1981), Tratat de teoria muzicii (1986), Ritmul 
în creaţia muzicală clasică (vol. III, 1990). Sunt de asemenea, 
remarcabile: Tratatul de teoria muzicii (1962 - două volume, 
împreună cu Victor Iușeanu), volumele de Solfegii – de grad 
mediu și superior, precum și o seamă de manuale, cursuri și 
materiale didactice dedicate învăţământului preuniversitar din 
școlile liceale de muzică etc. 

Importante pentru știinţa muzicală românească sunt și pre-
zenţele maestrului Victor Giuleanu la nenumărate jurii de spe-
cialitate, atât în ţară, precum și în străinătate, prilej pentru a 
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afi rma și promova valorile perene ale învăţământului muzical 
românesc și artei interpretative naţionale.

Întreaga sa activitate – didactică, de cercetare știinţifi că 
și de conducere - a fost răsplătită cu șapte premii ale Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din România, Premiul Acade-
miei Române (1975), cu Ordine și medalii ale statului român și 
ale unor societăţi și fundaţii din cadrul UNESCO etc.

Maestrul Victor Giuleanu a fost permanent legat de viaţa 
muzicală prahoveană, colaborând cu nemuritorul muzician Paul 
Constantinescu – în timpul vieţii acestuia, a sprijinit instituţiile 
muzicale din Ploiești inclusiv Muzeul „Paul Constantinescu”.

Aniversarea a 100 de ani de la nașterea sa, a fost marcată, 
miercuri 12 noiembrie a.c., de către Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu”, printr-o emoţionantă manifestare omagială, 
la care și-au dat concursul trei dintre foștii săi studenţi: prof. 
dr. Al. I. Bădulescu, prof. Ianculescu Angelica și Cornel Iri-
mia (Filarmonica de Stat), precum și lector univ. dr. Camelia 
Pavlenco și Dorina Arsenescu de la UNMB.

Cu acest prilej, prof. dr. Al. I. Bădulescu a prezentat 
publicului și recentul volum Victor Giuleanu - Un portret 
în documente și mărturii semnat de prof. univ. dr. Valentina 
Sandu-Dediu și muzicologul Andreea Chiselev.

Manifestarea s-a încheiat cu un recital vocal instrumental- 
extraordinar, susţinut de soprana și pianista Camelia Pavlenco 
și pianista Dorina Arsenescu, care au interpretat lucrări de refe-
rinţă din creaţia compozitorilor români: George Enescu, Dan 
Voiculescu, Carmen Petra Basacopol, Ion Dumitrescu, Sabin 
Drăgoi, Tiberiu Brădiceanu, Constantin C. Brăiloiu, Filip 
Lazăr, Paul Constantinescu, C. Silvestri, Hilda Jerea ș.a.

Publicul a răsplătit cu repetate aplauze performanţele 
artistice incontestabile ale interpreţilor, precum și alocuţiunile 
prezentate despre viaţa și opera acestui mare ctitor al învăţă-
mântului artistic românesc, Victor Giuleanu.

Prof. dr. Al. I. Bădulescu

Apariţii editoriale



312 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24 313Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 23-24

Mariana Popescu
Muzicieni basarabeni afi rmaţi în România

Editura Muzicală București, 2014

Pentru românii, cei de dincoace de Prut, Basarabia repre-
zintă acel pământ binecuvântat de Dumnezeu cu toate darurile 
pământului, cu soare strălucitor, dar mai ales cu oameni de o 
bogăţie sufl etească deosebită.

În lumea muzicală românească, s-au impus un număr 
impresionant de compozitori, dirijori, interpreţi, muzicologi 
care s-au născut în Basarabia. După anul 1940, datorită vitregi-
ilor istoriei, mulţi dintre ei au fost nevoiţi să-și părăsească pla-
iul natal, stabilindu-se în România. Unii au venit cu întreaga 
familie, acesta fi ind un caz fericit. Alţii, au plecat în refugiu 
cu școala, așa cum a fost cazul elevilor de la Școala Normală 
Mihai Viteazul din Chișinău, care s-au refugiat în anul 1944, 
împreună cu profesorii lor, 
împânzindu-se în grupuri, în 
mai multe orașe din România.

Cu o tenacitate de nede-
scris, aveau să continue școala 
și să urmeze apoi studii uni-
versitare, remarcându-se în 
viaţa muzicală românească și 
internaţională.

Am avut privilegiul de 
a cunoaște personal un mare 
număr de muzicieni de origine 
basarabeană. L-am cunoscut 
mai întâi, pe renumitul diri-
jor Ion Vanica, pe care l-am 

avut pentru o scurtă vreme profesor, la ansamblu coral. A urmat 
apoi, profesorul Victor Iușceanu (Iușchievici), de la Conserva-
torul C. Porumbescu din București, care mi-a fost profesor la 
clasa de Teoria muzicii și solfegiu și căruia îi păstrez una dintre 
cele mai frumoase imagini din studenţia mea. După terminarea 
Conservatorului, aveam să afl u că Victor Iușceanu s-a refugiat 
împreună cu elevii de la Școala Normală din Chișinău și cu 
familia sa. A fost unul dintre profesorii care m-au marcat atât 
pe mine, cât și generaţia mea, prin profesionalism, har pedago-
gic și dăruire.

La terminarea Conservatorului, aveam să primesc repartiţie 
pe malul mării, la Constanţa, unde în paralel cu cariera peda-
gogică, aveam să mă bucur de privilegiul de a desfășura o acti-
vitate artistică de o mare intensitate, la vestitul cor Vox Maris 
(ca dirijor secund și corepetitor), alături de fondatorul formaţiei 
- Maestrul Boris Cobasnian, dirijor și compozitor de renume 
naţional și internaţional. Aveam să afl u că Maestrul Cobasnian 
a fost discipol al lui Victor Iușceanu, refugiat ca elev al Școlii 
Normale din Chișinău și care la vârsta adolescenţei avea să fi e 
despărţit de familie, pentru mulţi ani.

Întreaga „odisee” a biografi ei palpitante a muzicianului, 
aveam s-o prezint în cartea Boris Cobasnian și Corul „ Vox 
Maris”, publicată în anul 2004, la Editura Arhiepiscopiei Tomi-
sului și Editura Europolis.

Treptat, în cariera mea, aveam să cunosc mulţi dirijori de 
origine basarabeană, fi e personal, fi e în cadrul competiţiilor 
naţionale la care am participat: Ion Nicorescu, Ioan Pavalache, 
Constantin Romașcanu, Anatol Goreaev - Soroceanu, Ale-
xandru Pleșca, Nicolae Gâscă, Alexandru Racu, Nicolae Racu, 
Valentin Cârlig, etc.

Consider că unul din factorii determinanţi pentru expli-
carea numărului mare de muzicieni basarabeni afi rmaţi în 
România, înafara talentului nativ, este legat de valoarea învăţă-
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mântului muzical din perioada interbelică. Am constatat că un 
număr foarte mare de elevi ai Școlii Normale Mihai Viteazul 
din Chișinău, au îmbrăţișat cariera dirijorală. Explicaţia constă 
în faptul, că elevii talentaţi erau stimulaţi încă din adolescenţă.

La Școala Normală din Chișinău, educaţia muzicală ocupa 
un loc important în instrucţia elevilor, aceștia fi ind pregătiţi 
pentru nobila meserie de dascăl. Se obișnuia ca fi ecare clasă 
să-și aibă corul său, orchestra de viori, dirijorul fi ind ales din-
tre cei mai dotaţi elevi. Corul și fanfara reprezentative ale Șco-
lii erau preluate de către dirijorul corului și al orchestrei din 
ultima clasă.

Este interesant de urmărit la un moment dat, confi guraţia 
succesiunii dirijorilor, evoluţia ulterioară a acestora, cu adevă-
rat stupefi antă, fi ind rodul selecţiei riguroase făcute la exame-
nul de admitere și al pregătirii muzicale de excepţie, din cadrul 
Școlii Normale: Alexandru Pleșca, în clasa a II-a a dirijat corul 
și orchestra de viori a clasei, care va urma Conservatorul din 
București, devenind dirijor și profesor la Institutul de Muzică 
din București; Paul Paradenco, dirijorul clasei a VIII-a, care va 
urma Coservatorul din București, devenind dirijorul Corului 
Filarmonicii din Arad; Ion Roman, dirijorul clasei a VII-a, care 
va urma Conservatorul din Timișoara; Anatol Goreaev, diri-
jor al clasei a VI-a, care va urma Conservatorul din București, 
devenind dirijorul corului Ansamblului Rapsodia Română, 
Boris Cobasnian, dirijorul clasei a V-a, ce va absolvi Conser-
vatorul din București, devenind unul dintre cei mai renumiţi 
dirijori și pedagogi; Valentin Ciobanu avea să se stabilească în 
România, la Dăbulești - Teleorman, unde a înfi inţat un ansam-
blu folcloric pentru copii, care s-a afi rmat pe plan naţional și 
internaţional; Ion Nicorescu (pedagog), va deveni mai târziu, 
un cunoscut compozitor.

Fanfara școlii reprezenta o formaţie a cărei valoare era 
cunoscută în Chișinău, fi ind pregătită de Victor Iușchievici 

(Iușceanu). Elevii erau instruiţi să cânte la mai multe instru-
mente. Teodor Costin a dirijat fanfara școlii, devenind mai târ-
ziu, dirijor la Filarmonica din Crai ova.

La început de mileniu trei, muzicienii se bucură de liberta-
tea de a studia și desfășura activitatea acolo unde doresc, mulţi 
artiști basarabeni activând în instituţiile artistice și de învăţă-
mânt din România.

Am avut fericita ocazie, de a intra în contact direct cu 
muzicieni de o mare valoare, care au acceptat colaborarea cu 
mine, punându-mi la dispoziţie cu generozitate, materiale 
legate de activitatea domniilor lor.

Prezenta lucrare, cuprinde 153 de nume de muzicieni: diri-
jori -compozitori (30) compozitori (10), dirijori (25), soliști 
de operă (36), soliști instrumentiști (30), interpreţi de muzică 
ușoară și jazz (11), interpreţi de muzică populară (4), muzico-
logi (7).

Am introdus în lucrare un număr mare de tineri muzicieni 
ai Republicii Moldova, care s-au afi rmat în România, de după 
anul 1989.

În realizarea lucrării, am benefi ciat de o documentare de 
excepţie, prin studierea Lexicoanelor (vol I - X), a Lexiconului 
Interpreţi din România, și a Enciclopediei Muzicii Românești 
(vol I, II) ale distinsului muzicolog Viorel Cosma, al cărui dis-
cipolă sunt și căruia îi mulţumesc și pentru faptul că a stimulat 
activitatea mea de cercetare.

De asemenea, am studiat Lexiconul Enciclopedic (1460 - 
1960) Interpreţi din Moldova, aparţinând regretatului muzico-
log Serafi m Buzilă, apărut la Chișinău în cele două ediţii: 1996 
și 1999.

Mulţumesc tuturor muzicienilor care au răspuns solicitări-
lor mele trimiţându-mi materiale. Mulţumiri profesorului Ale-
xandru Pleșca, pentru bunăvoinţa și promptitudinea cu care 
mi-a furnizat date și materiale de la muzicieni basarabeni din 
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București.
Și nu în ultimul rând, aduc un omagiu regretatului Maes-

tru Boris Cobasnian care mi-a oferit numeroase date, domnia 
sa fi ind fără a exagera, „o enciclopedie a muzicii” din perioada 
1940 și până în zilele noastre.

Prin modestele mele pagini, am încercat să completez 
tabloul fi ilor de seamă ai Basarabiei, aducând un omagiu tutu-
ror acelor muzicieni care și-au dedicat și își dedică cu pasiune 
întreaga viaţă întru slujirea muzicii.

Autoarea

Marturisire, de Jean Lupu

Cifrele jalonează viața distinsului muzician – dirijor, com-
pozitor, diacon (iconom stavrofor), JEAN LUPU, oltean, ple-
cat dintr-un loc rezonant în spiritualitatea românească: comuna 
Brâncoveni, pentru a-și urma dublul crez: în duhovnicie, în 
arta sunetelor. O viață de poveste, ajunsă acum la  75 de ani, 
încredințată unei cărți captivante, îngemănată cu valoarea unui 
document datorat fascinantului tablou de epocă, azi necunoscut 
ori aproape uitat, parcurs de acei care au avut tăria de a-și urma 
vocația hăruită: studiul seminarului (întotdeauna cu urmări 
dureroase în plan social și profesional).

Pentru Jean Lupu ( Jean cu fi liație la ziua de Joi, în care s-a 
născut), la început a fost seminarul (cel Teologic din Craiova, 
unde s-a remarcat și ca bursier al Episcopiei Râmnicului Vâl-
cea). Dar, pentru că la 12 ani cânta la stația raională de radio-
amplifi care, iubirea de muzică 
nu-i dădea pace… Merge 
așadar la Școala Populară de 
Artă din Craiova, secția dirijat 
(începe, iată, traseul celor  55 
de ani în domeniu), apoi, după 
grele obstacole din partea 
ofi cialităților, își dă diferențele 
de studii de la seminar la 
liceu și intră la Facultatea de 
Muzică din Timișoara. 

La căminul cultural din 
Brâncoveni a înfi ințat primul 
său cor mixt pe 4 voci, urmat 
de cele din Potcoava, Măr-
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gineni, al Casei de Cultură a raionului Timișoara, „Ciprian 
Porumbescu” al Sindicatelor-Învățământ, Slatina (1968), 
„Lirica” al Consiliului Județean Olt; în București cel din Liceul 
Pedagogic și „Cantata” al Sindicatelor-Învățământ, sector 6. 
Participările la festivaluri, concursuri, premiile sunt greu de 
cuantifi cat. Numărul lor a consolidat reputația artistului, apre-
ciat de marile nume ale muzicologiei, ale artei corale. Jean Lupu 
introduce pentru prima oară în liceul pedagogic noțiunea de 
dicteu muzical; scrie manuale de muzică, semnează compoziții 
corale proprii, de asemenea publicate și răsplătite prin nume-
roase diplome de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, articole, comunicări, susține conferințe. 47 de ani 
de profesorat, de inspectorat i-au fost ca o iubire, mărturisește 
autorul, iubit la rândul lui de elevi, de colaboratori.

Încununarea vieții de o opulentă cuprindere artistică, peda-
gogică, organizatorică, duhovnicească, o viață „ca un labirint”, 
dincolo de o parcurgere familială exemplară, dăruită cu 2 copii 
– Olguța și Daniel, desăvârșiți profesional, a fost pentru Jean 
Lupu, înfi ințarea corului Symbol-1990, așadar cu  25 de ani  în 
activitate continuă. Este marea  ctitorie  a lui Jean Lupu, con-
cepută pentru a aborda prioritar creația, repertoriul de fac-
tură religioasă. Este primul cor de copii și singurul care a dat 
răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. A 
dobândit 8 premii internaționale, are peste 100 de înregistrări la 
Radio-ul național, 18 Cd-uri, casete audio, turnee de prestigiu. 
Important: are o sonoritate specifi că, un timbru colectiv perso-
nal, omogen, recognoscibil, agreabil; sunt solfegiști. Jean Lupu 
deține Înaltul ordin „Crucea Patriarhală”, acordat de 4 ori.

Frumoasa vârstă a lui Jean Lupu a fost marcată de cel de 
al 60-lea concert susținut pe scena Ateneului Român, cu sala 
plină, ca întotdeauna la aparițiile publice ale formației, ale diri-
jorului său. Dincolo de o plajă repertorială notabilă (creație 
românească, universală, prelucrări de folclor, liturgică), publicul 

a admirat și un program de sală-unicat prin excepționala pre-
zentare grafi că, documentară, piesă de referință pentru biblio-
teci. Jean Lupu a fost invitat și la Trinitas Tv pentru o emisiune 
sub genericul „Muzica și sufl etul”, în companian uneia dintre 
cele mai charismatice, mai docte personalități ale momentului: 
Pr. Prof. Dr. Daniel Benga. Ea însăși, emisiunea, o muzică pen-
tru sufl et...

Așadar, și frumoasele, rarele aniversări de care se 
bucură  Jean Lupu  –  75  de ani de viață,  55  de dirijat din 
care  25  în fruntea corului „Symbol”, defi nesc motivul pentru 
care artistul și-a câștigat locul în „corala simțirii românești”. 
Aplauze!

Daniela Caraman Fotea
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The European Choral Association – Europa Cantat is 
a network of organisations, choirs and individuals in 
the choral field in Europe. It offers activities for choirs, 
(young) singers, conductors, composers and managers 
on all levels from Europe and beyond.

 
 

 

European Choral Association – Europa Cantat
c/o Haus der Kultur, Weberstr. 59a, 53113 Bonn, Germany
Tel: +49 228 9125663, Fax: +49 228 9125658
info@EuropeanChoralAssociation.org   |   www.EuropeanChoralAssociation.org

This publication is sponsored by the Federal Ministry 
for Family, Seniors, Women and Youth. ECA-EC is 
supported by the City of Bonn and receives the support 
of the Culture Programme of the European Union for 
the multiannual cooperation project VOICE. 
   
Layout: Beate Marx (DE) / Foto: Enikő Várai for EUROPA CANTAT XIX Pécs 2015

 VOICE is a multiannual European cooperation project supported by the 
European Union Culture Programme. It is coordinated by the European Choral 
Association -  Europa Cantat and organised in cooperation with 13 partners.
More on www.thevoiceproject.eu

with Ateliers for Singers, 4 to 8 days long  |  Daily Discovery ateliers  |  
Programme for conductors and composers  |  Workshops and Round 
Tables  |  Youth Event Management Programme – YEMP  |  Presentation 
of winners of the 2nd European Choir Video Awards  |  Presentation of 
winners of the European Award for Composers 2014/2015

2014  
 General Assembly Barcelona, Catalonia, Spain
 with conference on VOICE       21 – 23/11/2014
  
2015  
 5th Inclusion and Choral Singing conference 
 Barcelona, Catalonia (Spain) 11/4/2015
 International Competition for Young Choral Conductors  
 Torino, Italy 28/5 – 1/6/2015
 Hearts in Harmony festival
 Novi Sad, Serbia 10 – 15/6/2015
 CHORALP International Singing Week  
 Briancon, France 18/7 – 25/7/2015
  Festival EUROPA CANTAT XIX  Pécs, Hungary     24/7-2/8/2015

 
 European Academy for Choral Conductors 
 Fano, Italy     6 – 13/9/2015
 General Assembly 
 Helsinki, Finland, with conference 13 – 15/11/2015

Recommended events:
2015  
 Festival di Primavera 2015 
 Tuscany, Italy     9-11/4/2015 and 15-18/4/2015
 International Boys Choir Festival
 Tartu, Estonia  17 – 21/6/2015
      Kurt Thomas Cursus 
 Utrecht, The Netherlands 3 – 11/7/2015
 50th International Choral Festival 
 Barcelona, Catalonia (Spain) 6-12/7/2015 
 ABCD 30th Annual Convention 
 Manchester, UK  28-30/8/2015

2016  
 The Eric Ericson Award Stockholm, Sweden  18-21/2/2016 
 10th European Festival of Youth Choirs Basel 
 Basel, Switzerland    3-8/5/2016




