
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

Buletin informativ

29-30

Bucureşti, 2018



Editor: Alina Pârvulescu
Foto: Daniel Ivan
Tipar: gabi@etipografie.ro 0726-221191

La Adunarea Generală a A.N.C.R. din 15 iunie 2013 s-a hotărât  
modificarea cotizaţiei astfel:
 - 100 lei – pentru persoanele înscrise individual;
 - 150 lei – pentru coruri de copii;
 - 250 lei – pentru coruri de adulţi.
Cont bancar: RO25 RNCB 0082 0441 8280 0001  
deschis la BCR UNIREA.
Cod fiscal: 9378388

Cuprins

Dare de seamă privind activitatea ANCR de la Adunarea 
generală de la Focşani, din 2016 până în prezent  ..................10

Manifestări corale interne ..........................................................15
Evenimentul ,,Reuniune Corala“ – 30 iunie – 1 iulie2017 .....18
Festivalul-Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil   
  Musicescu Ediţia a V-a, 1-9 iulie 2017, Iaşi.........................19
Festivalul Coral Internaţional – Pastorala, Ediţia a XVII-a,    
  Focşani-Mărăşeşti, 7-9 iulie 2017 .........................................25
Festivalul Coral Internaţional „Pastorala“ – 2017, la cote  
  maxime de calitate.................................................................31
Stagiunea corală bucureșteană PAUL  
  CONSTANTINESCU, 2017-2018 ........................................38
Stagiunea corală „Paul Constantinescu“, București  
  ediția a IX-a ...........................................................................48
Festivalul Internaţional de Muzică Corală I. D. Chirescu – 
  Ediţia a XXXVI-a .................................................................50
Festivalul „Armonifest“ ...........................................................58
Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, Orăştie 2017 .................62
Festivalul naţional de muzică corală religioasă ortodoxă  
  „Buna Vestire” - Fundul Moldovei .......................................65
Piatra-Neamț: Olimpiadă Națională Corală de înaltă  
  ținută interpretativă................................................................67
Ecouri după Festivalul coral „George Sbârcea“: emoții,  
  mesaje din suflet și chiar o poezie despre eveniment ..........71
Vibraţia senzoestetică a Festivalului Coral Internaţional  
  „Emanoil Popescu” – ediţia a doua ......................................75

Din activitatea unor formaţii .....................................................79
Ave Musica – un concert coral reuşit ......................................80



4 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 5Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30

Corul „Balea Boar” al Bisericii Ortodoxe „Adormirea  
  Maicii Domnului” din Brad, premiat la Concursul  
  Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe  
  Domnul” - ediţia a VI-a ........................................................84
Un nou succes al Corului „Bâlea Boar” al Bisericii  
  Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Brad –  
  Marele Premiu la Festivalul Concurs Interjudeţean  
  „Cu noi este Dumnezeu”, Orăştie .........................................86
Corul bărbătesc CANTUS DOMINI ..................................... 91
Corul Codex Apulum din Alba Iulia ........................................96
Corul bărbătesc Cantus Domini și Corala ortodoxă 
  bărbătească Armonia au concertat împreună în Biserica 
  Sfântul Elefterie din Capitală ..............................................102
Pe aripile muzicii, cu… Appassionato ..................................103
Corala Brătianu, Piteşti ..........................................................106
Corala Catedralei Mitropolitane din Târgoviște ....................108
Corala ortodoxă-bărbătească „Armonia”, Constanţa ............111
Corala Universitarilor Clujeni ...............................................116
Corul Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din  
  Câmpeni, jud Alba ...............................................................122
Grupul Coral „Corlăţenii“ .....................................................124
Corul Anastasis Deva ............................................................127
Corul „Ars Nova”, Piteşti ......................................................129
2017 – Un nou an de strălucire pentru „Symbol“ ................131
Corul Symbol  ........................................................................136
Corul „Preot Ion Ionescu”, Topoloveni .................................140
Corul „Doina“ în concert la Câmpulung Moldovenesc! .......145
Ecourile muzicii şi poeziei în sala Dietei a  
  Castelului Corvinilor Hunedoara ........................................147
Reuniune Corală de Muzică Religioasă „Bartolomeu  
  Anania“, ediţia a VII-a, Bistriţa, 11-12 iunie 2016. ...........149
Reuniunea corală „Bartolomeu Anania“ – Corul „Doina“  
  Hunedoara, primit cu ropote de aplauze de bistriţeni! .......151

Concertul de Crăciun al Corului „Ion Vidu” Lugoj ..............153
Quo vadis, bătrânule cor „Ion Vidu”? ...................................156
Corul „Juventus Academica“ .................................................159
Asociația Culturală „Plai Întorsurean” ..................................161
Corul Regal ............................................................................164
Corul academic „Divina Armonie” – Club UNESCO ..........165
Corul „Timotei Popovici” – Sibiu .........................................167
Corul „Ioan D. Chirescu”, Cernavoda...................................171
Legăturile muzicale ale corului din Orăştie cu cel  
  din Marga ............................................................................175
„Pastorala“ Focşani ................................................................178
Corul de Cameră „Preludiu“..................................................181
Corala „Sargeția“ din Deva ...................................................182
Cronica muzicală recentă a Coralei Bărbătești Ortodoxe  
  „Te Deum laudamus“ ..........................................................185
Maestrul Petru Androne Eli, dirijorul corului 
  „Vlăstarele Orăştiei”, decorat de preşedintele  
  Klaus Iohannis .....................................................................192

Vă prezentăm ...........................................................................195
Prezentare grup coral „Arpeggio&Roua“..............................201
Corala Cornețenii ...................................................................206
Corala „Cornețenii“, Cornetu, jud. Ilfov ...............................208
Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale Ortodoxe  
  „Sfânta Treime” din Baia Mare ..........................................209
Grupul Vocal „Accord”..........................................................212
Olcean Daniel Ciprian ...........................................................217
Corul de Cameră „Voces” Oradea .........................................219
A.N.C.R. – partener în proiectul inedit al muzicii vocale 
  armonice europene VOXearlyMUS (2015-2018) ................227
VOXearlyMUS  .....................................................................231
Corala bărbătească ortodoxă „EPIFANIA” din  
  Timișoara .............................................................................234



6 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 7Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30

Prezenţe româneşti peste hotare ................................................239
Corul „Ars NOVA“, Pitești ...................................................240
Prezenţă corală românească în Egipt (20-27.09.2017) .........242
Corul „I.D. Chirescu“ Cernavoda  ........................................247
Corul Mixt „Trison“ Brăila ...................................................248
Povestea „Armoniei“ continuă ..............................................253
Premiul special pentru „Vlăstarele Oraştiei“ la Festivalul  
  de la Bydgoszcz...................................................................269

Dirijori şi formaţii la ceas aniversar .........................................273
150 de ani de tradiţie muzicală neîntre ruptă a  
  „Corului românesc“ de la Orăştie .......................................274
Corul mixt „Armonia“ al Parohiei Timișoara-Mehala  
  – 130 de existență ................................................................287
O sută de ani de cântec coral la Finteușu Mare ....................289
Corul de Cameră „Caedonia“ din Sibiu la ceas  
  aniversar – 50 de ani ...........................................................297
Corul „Preludiu“ – 45 ani ......................................................303
Corul „Preludiu“ – 45 de ani de muzică  ..............................306
Dirijorul VOICU ENĂCHESCU și Corul de cameră  
  „PRELUDIU“ al Centrului Național de Artă  
  „Tinerimea Română”  ..........................................................309
Portret Irina Odăgescu-Ţuţuianu  ..........................................315
„Punți peste timp”  ................................................................319
Dumitru Jompan – 80 ............................................................322
Dumitru Jompan – contemporanul cu aură legendară ..........325
Am 75 de primăveri... ............................................................328
Bucuria Muzicii .....................................................................331
Nicolae Raicu – 50 de ani de activitate ................................334
Col. (rez.) ION PELEARCĂ .................................................335

Apariţii editoriale ....................................................................339
O impresionantă evocare biografică - Adrian Pop:   

  Dorin Pop – În oglinda amintirii ........................................340
Dumitru Jompan, Coruri din Banat. Lexicon, vol. III, (S-Z),   
  judeţele Caraş-Severin şi Timiş, Braşov, 
  Editura Mecatrin, 2017........................................................348
Prefaţa ....................................................................................351
Lansare de carte “In memoriam Gheorghe Gomoiu” ...........354
Privire către regretatul Gheorghe Gomoiu ............................356

In memoriam ...........................................................................359
In memoriam Stelian Olariu ..................................................360
Un pianist pentru eternitate: Dinu Lipatti - 100 de ani  
  de la naştere .........................................................................363
Un muzicolog pentru eternitate - Viorel Cosma ...................367
D.D. BOTEZ, 10 martie 1904-10 martie 2018;  
  114 ani de la naştere şi 30 de ani la dispariţie ...................371
Vasile Donose ........................................................................373
Laurențiu Constantin TOMA .................................................375
Centenar Dorin Pop  ..............................................................376



9Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30

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 înființării 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 fotografii 
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 Asociației www.ancorom.ro. ANCR dorește astfel să spo-
rească modul de promovare al fiecărui ansamblu în spațiul mișcării 
corale, atât pe plan național cât și internațional. 

Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu

Președinte
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Dare de seamă privind activitatea ANCR  
de la Adunarea generală de la Focşani, 

din 2016 până în prezent  
(material prezentat la Adunarea Generală, 

Timişoara, mai 2017)
Moment de reculegere: GHEORGHE GOMOIU, STE-

LIAN OLARIU, ALEXANDRU RACU, MIRCEA NEAGU

Se cuvine, și cred, că sunt în asentimentul tuturor celor 
prezenţi la această Adunare Generală, ca  înainte de a prezenta 
activitatea ANCR de la ultima Adunare Generală de anul tre-
cut de la Focșani să mulţumim  doamnei prof. dr. MARICA 
GYURIS, pentru bunăvoința de a organiza întâlnirea noastră 
anuală la Timișoara.

Doresc însă, să reamintesc faptul că iniţiativa organiză-
rii reuniunilor noastre anuale și în alte orașe decât Bucureștiul 
i-a aparţinut regretatului profesor Gheorghe Gomoiu, vicepre-
ședinte ANCR, cel care ne-a invitat la Pitești, în cadrul Fes-
tivalului D.G. Kiriac, după care, întâlnirile noastre au avut 
loc la Alba Iulia (cu sprijinul dlui Iosif Fiț, tot vicepreședinte 
ANCR), Deva, Constanţa și Baia Mare, la invitaţia ÎnaltPrea-
Sfinţitului Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, respectiv a dom-
nului Sașa Nicolici, ambii vicepreședinti ANCR.

Se cuvine, de asemenea, să mulțumim și ÎnaltPreaSfinţi-
tului Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, pentru 
bunăvoinţa de a organiza întâlnirea noastră anuală din 2015,  la 
Curtea de Argeș, întâlnire în care s-a implicat și d-nul Codruț 
Scurtu, vicepreședinte ANCR.

Ajunsă la peste două decenii si jumatate de existenţă, Aso-
ciaţia Naţională Corală din România - organizaţie neguver-

namentală, afiliată la Federaţia corală Europa Cantat – și-a 
desemnat la București, în cadrul Adunării Generale din anul 
2014, noul comitet director. În funcţia de președinte a fost rea-
les dirijorul și fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră 
Preludiu, Voicu Enăchescu – Directorul Artistic al Centrului 
Naţional de Artă „Tinerimea Română”.

În Comitetul Director ANCR au mai fost aleși vicepre-
ședinţii: prof. Gheorghe Gomoiu - Pitești, prof. Iosif Fiț - 
Alba Iulia,  prof. Dumitru Săndulachi - Focșani, prof. Florin 
Soare - Sibiu, I.P.S. Teodosie – Constanţa, conf. univ. dr, Gri-
gore Cu dalbu - București, ing. Alexandru Nicolici, președintele 
Coralei „Armonia” Baia Mare și Codrut Scurtu. În acest sens, 
aș dori ca astăzi, în cadrul Adunării Generale ANCR, cei pre-
zenţi să facă propuneri pentru înlocuirea a doi vicepresedinţi: 
Gheorghe Gomoiu și IPS Teodosie.

În funcţia de secretar general ANCR este în continuare 
d-na prof. Alina Parvulescu. Din comisia de cenzori fac parte 
doamnele prof. Georgeta Aldea și Gabriela Boțan, alături de 
domnul Tudor Ionescu, medic și dirijorul corului „Vox Medica-
lis”. La adunarea generală ANCR din anul 2014, s-a propus și 
s-a aprobat alegerea unui grup de coordonatori zonali ANCR, 
care să țină legătura între Comitetul director ANCR și forma-
ţiile corale din judeţele de care răspund.

ANCR își propune să sprijine și să impulsioneze în con-
tinuare activitatea corală din România, afirmarea valorilor 
interpretative și de creaţie muzicală atât în ţară, cât și în stră-
inătate. Cea mai recentă dovadă în acest sens este organizarea 
celei de-a opta ediţii a stagiunii corale bucureșteane „Paul Con-
stantinescu”, ce cuprinde concerte corale de înaltă ţinută artis-
tică, cu un repertoriu variat de muzică clasică și contemporană 
românească, desfășurate pe scena de studioului „G. Enescu“ al 
Universităţii Naţionale de Muzică din București în Biserica 
Sf. Elefterie și în sala Centrului Naţional de Artă „Tinerimea 
Română” din Bucuresti.
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Referitor la activitatea ANCR desfășurată de la ultima 
adunare generală de la Curtea de Argeș până în prezent, s-au 
desfașurat urmatoarele evenimente:

1.  Festivalul International de Muzica Corala “D.G. Kiriac”, 
editia XXV-Pitești; 

2.  Festivalul Coral International “Ioan D. Chirescu”, de la 
Cernavoda, Ediţia a XXXV-a (nov. 2016), organizat de 
Primăria și Casa de Cultură a orașului Cernavoda, un rol 
important revenind domnilor Constantin Grajdeanu și 
Dincu Anghel, membru ANCR;

3.  Festivalul „Timotei Popovici“, Ediţia a XXXV-a, Marga, 
Jud. Caraș Severin;

4.  Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, ediţia a XV-a 
Focșani, organizat de domnul prof. Dumitru Săndu-
lachi, vicepreșdinte ANCR;

5.  Festivalul Coral International „Ion Vidu”, editia a 
XXII-a, Lugoj;

6.  Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a XXVII-a, 
organizat la Orăștie; 

7.  Festivalul Concurs Coral International pentru Tineret 
„Gavriil Musicescu”, ediţia a IV-a, Iași;

8.  Festivalul Concurs International „Liviu Borlan” Baia 
Mare, editia a VI-a;

9.  ”Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi”, ajunsă la cea 
de a XXVII-a ediţie;

10.   Festivalul de Muzica Religioasa „Bunavestire”, ediţia  
a V-a, București;

11.  Bienala “Augustin Bena”, Cluj, ediţia a IX-a;
12.  Festivalul Coral de Muzică Religioasă “Miron Cristea”, 

ediţia a VII-a, Caransebeș;
13.  Festivalul Coral “VOX MUNDI”, Timișoara, organizat 

de prof. Marica Gyuris;
Tot în paginile B.I. ANCR am publicat materiale referitoare  

la noile formaţii înscrise în A.N.C.R:

La rubricile „Din activitatea unor formaţii” și “Prezenţe 
românești peste hotare” sunt prezentate manifestări deosebite 
ale unor coruri.

În Buletinul Informativ nr. 27-28, veti găsi și o prezentare 
a activităţii corale din Republica Moldova și o alta a proiectului 
Vox EarlyMus.

Aniversări:
1. Irina Odăgescu Ţuţuianu;
2. Moise Mitulescu, 85 de ani
3. Corul de Camera PRELUDIU – 45 de ani;
4. Corala CANTORES AMICITIAE Iași – 40 de ani;
5. Corala CAMERATA Brăila – 20 de ani.

In memoriam: 
Gheorghe Gomoiu
Stelian Olariu
Alexandru Racu
Mircea Neagu
Tudor Jarda – 95 de ani de la nastere
Ion Vanica – 100 de ani de la nastere

Profit de ocazie pentru a vă propune din nou, organizarea 
unui concurs sau festival al corurilor de copii, care să poarte 
numele dirijorului și compozitorului Ion Vanica, cel care a înfi-
inţat Corul de copii Radio.

Doresc să mai aduc în atenţia dumneavoastră și „reactuali-
zarea” nivelului cotizaţiilor ANCR, neschimbate de la Aduna-
rea Generală ANCR din 24 mai 2013:

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

Federaţia Corală „EUROPA CANTAT.
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Nu vreau să închei prezentarea făcuta fără a vă lansa și 
personal rugamintea aflată la începutul buletinului informativ 
ANCR, și anume de a transmite urgent pe adresa de email a 
ANCR o prezentare a formaţiei pe care o coordonaţi.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Manifestări corale interne
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Evenimentul ,,Reuniune Corala“  
– 30 iunie – 1 iulie2017

28 iunie – Corul „Camerata Danubii al C.J.C.C. Călărași 
și-a reluat activitatea, participând alături de corurile: „Ion 
Vidu“ din Lugoj, Grupul Catehetic al Parohiei „Nașterea Sf. 
loan Botezătorul” din Călărași, „I.D. Chirescu“ din Cernavoda, 
„Sedeanka” din Silistra-Bulgaria la evenimentul „Reuniune 
Corală”, dedicat muzicii laice.

 1 iulie - La biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ 
(Volna), călărășenii iubitori de muzică religioasă au putut lua 
parte la concertul oferit de Corul „Camerata Danubii“, Corul 
„Ion Vidu“ din Lugoj, Grupul Catehetic al Parohiei „Nașterea Sf. 
loan Botezătorul“ din Călărași, Corul „I.D. Chirescu“ din Cema-
voda și „Sedeanka“ din SiIistra-Bulgaria. Seara s-a încheiat cu 
un concert  în sala de spectacole a C.J.C.C. Călărași. „Opereta,  
dragostea mea!“, susținut de orchestra „Vivarte“, dirijor Tiberiu 
Oprea, soliști: Mediana Vlad (soprană) și Ștefan Popov (bariton).

Festivalul-Concurs Coral Internaţional 
pentru Tineret Gavriil Musicescu Ediţia 

a V-a, 1-9 iulie 2017, Iaşi, România
21 evenimente cu public
Peste 30 de coruri participante
Coruri și personalități de renume din România, Republica 

Moldova, Ucraina, Italia, Grecia, Spania, Republica Arabă Siri-
ană și Republica Populară Chineză

Peste 1200 de artiști implicați

Sâmbătă, 1 Iulie 2017, la Biserica cu hramul Sfântu-
lui Voievod Ștefan cel Mare din Iași, din cartierul Podu Roș, 
a avut loc deschiderea oficială a Festivalului - Concurs Coral 
Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a V-a. 

Duminică, 2 iulie 2017, ora 18.00, în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare  „Mihai Eminescu”, a avut loc Con-
certul Internațional de Muzică Psaltică  în care au concertat 
monahul Meletius Shattahi, protopsaltul Antonios Aetopoulos, 
Corul psaltic Chivotul al Arhiepiscopiei Iașilor - dirijor arhid. 
Ciprian Rusu, Formația de muzică psaltică Basileus a Semina-
rului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași - dirijor 
diac. prof. Mihai Ursache. 

Evenimentul a fost organizat împreună cu Editura Doxolo-
gia, care a lansat volumele Sâmbăta lui Lazăr, Peştele pe uscat, 
Nordul extatic şi 50 de nopti pe Muntele Fuji ale părintelui 
Dorin Ploscaru. 

Luni, 3 iulie 2017, ora 17.00, biserica Binecredincio-
sul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt  a găzduit un Concert 
Internațional de Muzică Psaltică. Au concertat: Matei Doro-
șincă – elev al Seminarului Teologic Sfântul Vasile cel Mare 
Iași; Corul psaltic al Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din 
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Botoșani - dirijor Gheorghe Bulboacă; Corul psaltic Filomelos 
din Onești - dirijor prof. Paula Cautiş; protopsaltul Antonios 
Aetopoulos (Grecia) şi monahul Meletius Shattahi (Republica 
Arabă Siriană). 

Marți, 4 iulie 2017, orele 18:00, la Ateneul Iași a avut loc 
o conferință și un recital psaltic avându-i ca invitați pe Mona-
hul Meletius Shattahi (Republica Arabă Siriană) și pe Părintele 
Dr. Marcel Cojocaru, cadru universitar la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Iași (România).

Miercuri, 5 iulie 2017, a avut loc Concursul Internaţio-
nal de Muzică Corală, cu secţiunile: Coruri din Licee cu pro-
fil muzical și Seminarii Teologice; Coruri ale Universităţilor de 
Muzică și Facultăţilor de Teologie și Coruri de tineri amatori. 
Au participat coruri din Grecia, Ucraina, Spania și România.

Comisia de jurizare a fost formată din specialiști în 
domeniu precum  Prof. Univ. Dr. Nicolae Gâscă –  Preșe-
dinte  (Romania, Universitatea de Arte  George Enescu  Iași), 
Maestrul Voicu Enăchescu (România, președintele Asociaţiei 
Naţionale Corale din România), Prof. Dirijor Andrea  Angelini 
(Italia, membru al Federaţiei Internaţionale de Muzică Corală), 
Prof. Univ. Dr. Mstyslav Yurcenko (Ucraina, Universitatea 
Naţională Boris Grincenko Kiev), Conf. Univ. Dr. Ioan Golcea 
(România, Universitatea Naţională de Muzică București), Dir. 
Adrian Ardeleanu (România, directorul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Iași) și  
Dir. Enric Genesca (Spania, membru al Consiliului Director al 
Federației Catalane de Entități Corale).

La Universitatea de Arte George Enescu din Iasi, în zilele 
de 6 și 7 iulie, s-a desfășurat workshopul de dirijat dedicat 
celor care doresc să devină dirijori de cor și să înființeze gru-
puri sau coruri de copii și tineret, în școli sau diferite instituții 
culturale. Cursurile au fost susținute de o echipă din cadrul 
Programului Național Cantus Mundi, coordonat de Corul 

Național de Cameră Madrigal, București.
Pe 7 iulie 2017 a avut loc un Concert Coral Extraordinar 

Aniversar cu prilejul împlinirii a 45 de ani de activitate a Coru-
lui de Cameră Preludiu al Centrului National de Artă Tine-
rimea Română București, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu, 
organizat de Asociația Iubire și Încredere în cadrul Festivalului 
Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, 
în sala Henri Coandă a Palatului Culturii Iași.

Corul Preludiu a prezentat un program amplu cuprinzând 
numeroase lucrări corale ale compozitorilor români contempo-
rani. Evenimentul a fost transmis în direct pe TVR Iași și TVR 
Plus.

Sâmbătă, 8 iulie, ora 9.00, în Sala Gaudeamus a Casei de 
Cultură a Studenţilor, s-a desfășurat Concursul Internaţional 
de copii  Cantus Mundi, secţiune dedicată Corurilor de copii. 
Au concurat 16 coruri din România, Ucraina, Republica Mol-
dova și Republica Populară Chineză.

Comisia de jurizare a fost formată din dirijor Anna 
Ungureanu - Președinte (România, Corul Naţional de Cameră 
Madrigal), dirijor Voicu Popescu (România, Corul de Copii 
Radio București), dirijor Elena Marian (Republica Moldova, 
Asociaţia Musical Corală din Republica Moldova) și Doamna 
Paula Seling (Artist, România).

Seara, de la  ora 19.00 a avut loc un Concert coral 
internațional extraordinar în Grădinile Centrului Comer-
cial Palas la care au participat Corul de copii al Radiodifuziu-
nii Române – Dirijor Maestrul Voicu Popescu și toate corurile 
participante la secțiunea ce concurs Cantus Mundi.

Invitatul de onoare a fost îndrăgita artistă Paula Seling, care 
a susținut un recital de excepție și a primit ropote de aplauze!

Dirijorul Anna Ungureanu – Corul Național de Cameră 
Madrigal - a reunit sub sigla programului național Cantus 
Mundi toate corurile de copii din cadrul Festivalului.
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Gala Festivalului - Concurs Coral Internațional pentru 
Tineret „Gavriil Musicescu”  - Ediția a V-a a fost organizată 
pe 9 iulie, ora 18.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri”. Evenimentul a fost transmis în direct de către 
TVR Iași și TVR+ și pe site-ul Asociaţiei Iubire și Încredere. 

Și în anul 2018 Asociația Iubire și Încredere organizează la 
Iași, în perioada 1-8 iulie, a șasea ediție a Festivalului – Con-
curs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu.

Festivalul își propune să transforme Iașul într-o scenă a 
culturii organizând zilnic timp de opt zile concursuri corale 
și evenimente de mare amploare cu participarea unor coruri și 
personalități din România, Senegal, Spania, Ucraina, Republica 
Moldova, Grecia, Italia, Siria. 

Accesul publicului la toate evenimentele desfășurate în 
cadrul Festivalului va fi gratuit, oferind astfel posibilitatea tutu-
ror iubitorilor de muzică corală să se bucure de prezența coru-
rilor participante.

În ediția din acest an, dorim să punem în valoare prin 
activități specifice și Centenarul Marii Uniri și să insistăm asu-
pra rolului orașului Iași în realizarea acestui moment istoric de 
o importanță covârșitoare pentru poporul român.

În același timp, Festivalul implică numeroase evenimente 
speciale menite să promoveze arta corală în rândul marelui 
public și să contribuie semnificativ la dezvoltarea orizontului 
cultural al tinerilor fiind intens mediatizat local, regional, naţio-
nal și internaţional (ziare, reviste, radio, TV, internet).
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Printre partenerii tradiționali ai Festivalului care ne-au 
fost alături în ultimele ediţii, amintim: Mitropolia  Moldovei 
și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean 
Iași, Asociaţia Naţională Corală din România, Corul Național 
de Cameră Madrigal, Biblioteca Centrală Universitară Mihai 
Eminescu, Ateneul Tătărași, Casa de Cultură a Studenţilor Iași, 
Complexul Muzeal Naţional Moldova Iași, Universitatea de 
Arte George Enescu Iași, Editura Doxologia, Palas Mall, Wink, 
Agerpres, Radio Iași, Infinit TV, Viva FM, Doxologia, Ziarul 
de Iași, Evenimentul de Iași, Ziarul Lumina, Radio România 
Cultural, TVR Iași, IlikeIasi.ro, Iașul Cultural, Inoras.ro, Iași 
Fun etc.

Un excepţional eveniment pentru istoria, cultura și arta 
românească contemporană

Festivalul Coral Internaţional – Pastorala, 
Ediţia a XVII-a, Focşani-Mărăşeşti, 

7-9 iulie 2017
Pentru a XVII-a oară, Municipiul Focșani – Orașul Unirii 

din 1859 – a devenit, fără echivoc, timp de trei zile (7-9 iulie 
a.c.), una dintre principalele capitale ale muzicii corale româ-
nești și internaţionale.

Înfiinţat în urmă cu 17 ani (în 2000), la iniţiativa reputatu-
lui profesor și dirijor Dumitru Săndulachi – doctor în muzică 
și fondatorul prestigiosului Cor mixt de cameră „Pastorala” (în 
luna noiembrie 1977), încă de la prima ediţie, acest festival și-a 
propus să pună în valoare, în primul rând, pe un plan superior, 
bogatele tradiţii ale istoriei, culturii și artei din această legen-
dară vatră de civilizaţie românească, care, din timpuri imemo-
riale, a constituit o trainică punte de permanentă legătură – pe 
multiple planuri – între cele trei provincii istorice surori: Ţara 
Românească, Moldova și Transilvania.

În același timp, printre obiectivele prioritare ale festivalu-
lui s-au aflat promovarea constantă – pe plan naţional și inter-
naţional - a valorilor perene ale creaţiei și artei interpretative 
din toate genurile specifice legendarei Ţări a Vrancei: exem-
plu - Balada Mioriţa - o capodoperă incontestabilă a literaturii 
române, sutele și miile de proverbe și zicători, minunatele obi-
ceiuri de Crăciun și Anul Nou, splendidele instrumente popu-
lare etc., unanim apreciate în ţară și străinătate. 

La actuala ediţie a festivalului, la invitaţia organizatori-
lor – Primăria Municipiului Focșani, Ateneul Popular și Corul 
mixt de cameră Pastorala – parte constitutivă din anul 1990 
a Asociaţiei Naţionale Corale din România, au răspuns opt  
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reprezentative ansambluri corale din principalele centre de cul-
tură ale ţării: București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Brăila, Buzău, 
orașul gazdă, iar de peste hotare, Corul Voces Intimae din 
Franţa.

Învingând inerentele greutăţi – inclusiv căldura excesivă din 
acele zile specifice „lunii lui cuptor”, fără a pretinde niciun leu 
onorariu și nici decontarea cheltuielilor de transport, oameni de 
diferite profesii și categorii socio-profesionale, de vârste înce-
pând de la tinere generaţii și până la venerabili coriști ce au 
depășit 90 ani, animaţi numai de sincera lor dorinţă de a cânta 
pe scenele publice din marile zone ale ţării pagini alese din 
tezaurul muzicii corale românești și universale, au parcurs sute 
de kilometri – iar oaspeţii din Franţa, câteva mii, pentru a fi 
prezenţi în vestitul Oraș al Unirii de la mijlocul veacului XIX.

Programul general întocmit de organizatori – și aprobat 
de primarul Municipiului Focșani, dl Cristi Valentin Misăilă 
- desemnat și președintele Festivalului, dirijorul și profesorul 
Dumitru Săndulachi – director artistic executiv, Săndica Rotaru 
– director economic, Monica Stoenescu – secretar general ș.a., 
a cuprins patru principale momente: 

1. Momentul Eminescu – vineri, 7 iulie, ora 18.00, în Piaţa 
Teatrului și Piaţa Unirii. 

- În rotonda bustului dedicat genialului poet naţional – 
operă a eminentului sculptor Marcel Guguianu, iar formaţiile 
corale din Cluj, Câmpeni, Focșani și Franţa, versuri și cântece 
inspirate din opera nemuritorului poet au răsunat, mai bine de 
două ore, înfrumuseţând și înnobilând inimile sutelor de iubi-
tori ai marii poezii românești.

S-au remarcat – printre recitatori, cunoscutul om de cultură 
Alexandru Groza de la Cluj, care a dat glas excelentelor crea-
ţii: Dulce Românie, La Steaua, Dorinţa, Rugă pentru România, 
Basarabia pe cruce, O, rămâi, De la Nistru pân’la Tisa etc.

Superbele bijuterii muzicale pe versuri eminesciene - Mai 
am un singur dor, Pe lângă plopii fără soţ, Somnoroase păsărele 
etc., dar și cântecele cu un vibrant mesaj patriotic, au marcat, cu 
brio, deschiderea oficială a festivalului.

2. Momentul – Mausoleul Mărășești, sâmbătă, 8 iulie, ora 
11.00. 

Într-o formidabilă coloană – toate cele opt ansambluri 
corale în dimineaţa acelei istorice zile, s-au îndreptat spre Ora-
șul Erou Mărășești.

După vizitarea acestui maiestos templu închinat eroilor 
neamului românesc, a urmat un excepţional recital de muzică 
patriotică și religioasă, la care acest puternic detașament de 
artiști ai cântecului coral au susţinut, atât în interiorul splen-
didului edificiu, dar și pe platoul de la intrarea principală, un 
extraordinar moment urmărit cu deosebit interes de oficialităţile 
orașului, printre care s-a aflat și viceprimarul, dar și numeroși 
turiști sosiţi în vizită din zone diferite. Au emoţionat, până la 
lacrimi acele piese corale de un profund caracter patriotic, care 
ne-au însoţit istoria și cultura română, printre care: Imnul Naţi-
onal „Deșteaptă-te Române”, Marșul lui Iancu, Cea din urmă 
noapte a lui Mihai Viteazul, Românul – de Ciprian Porum-
bescu, Trompetele răsună, Eroii de la Mărășești – Constantin 
Arvinte, Pe-al nostru Steag, Imnul Eroilor, Pui de lei etc.

Revenind în Municipiul Focșani și după o pauză bineme-
ritată pentru masa de prânz, începând cu ora 15.30, la Tea-
trul Municipal „Mr. Gh. Pastia” – recent restaurat în condiţii 
tehnice și artistice remarcabile, a început festivalul propriu-zis 
– deci momentul nr. 3, în care, fiecare ansamblu coral partici-
pant a susţinut, în cadrul unui splendid dialog,  un program de 
25-35 de minute.

Publicul și Juriul de Onoare prezidat de eminentul com-
pozitor, dirijor și folclorist Constantin Arvinte - din care au 
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mai făcut parte maeștrii: Dan Mihai Goia – prof. univ. dr., diri-
jor al Corului Academic Radio timp de aproape un deceniu și 
jumătate, dirijor - conf. univ. dr. Ioan Oarcea de la Facultatea 
de Muzică din Brașov, compozitorul și dirijorul Ion Pelearcă 
– mulţi ani șef de muzică militară și cadru didactic la Școala 
de Muzică Militară din  București și prof. dr. Al. I. Bădulescu 
– muzicolog, fondatorul și coordonatorul activităţii Muzeului 
Memorial „Paul Constantinescu” din Ploiești, au ascultat cu 
deosebit interes și firească emoţie timp de peste patru ore, pro-
gramul festivalului.

În ordinea intrării pe scenă – prezentator actriţa Paula 
Grosu de la Teatrul Municipal din localitate, au evoluat, cu 
deosebit succes: Corul „Ștefan Andronic” – Vulturu, care sub 
bagheta dirijorului fondator Dumitru Săndulachi, a interpretat 
cunoscutele bijuterii corale: La fântână – Augustin Bena, S-a 
dus cucul de pe-aici – Timotei Popovici și Foaie verde de măr 
dulce – Tudor Jarda; Corala feminină Camerata – Brăila, diri-
jată de profesoara Paraschiva Moise, aflată la venerabila vârstă 
de 86 de ani. Repertoriul a cuprins piesele: Pe sub  flori, Vadim 
Șumski, Divertisment  Staccato - Ion Popescu Runcu, Pe ace-
eași ulicioară (M. Eminescu) – Al. Pleșca Lăpușneanu, Două 
lieduri: „Trandafirul și Păstrăvul” de Fr. Schubert, Barcarola (din 
opera Povestirile lui Hoffman), de J. Offenbach și Primăvara 
(Valsuri din operete) de J. Strauss; Corul de cameră Pastorala – 
Focșani, dirijor Dumitru Săndulachi. A interpretat: Rugăciune 
de Ștefan Andronic, Matona mia cara – Orlando di Laso, Cân-
tec din Maramureș - Dan Mihai Goia, Mândruliţă, pui, pui, 
pui, Păstoriţa, Să ne veselim o leacă – Constantin Arvinte ș.a. ; 
Corul Solemnis – București, dirijor Florentina Brescanu, în 
program  : Hosanna, Hosanna, la pian Adriana Chiriţă, Cân-
tec din Maramureș - la pian Radu Mihalache, Sării mândra – 
Sabin Păutza ș.a.; Corala din Câmpeni – judeţul Alba, dirijori : 
Iosif Fiţ și Gelu Muntea. Din amplul repertoriu au interpretat:  

Suita corală Craiul munţilor, Printre multe minuni (madrigal, 
Du-te dor cu dorurile, Miluiește-mă Dumnezeule și Taina 
creștinătăţii – Iosif Fiţ, Axion duminical, Ce vă vom numi – 
Ioan Brie; Corala Universitarilor Clujeni, dirijor Doina Miclea, 
cu piesele: Imnul nopţii, Ridicat-am ochii mei la Ceruri, Cât 
de mărit este Domnul, Fiii lacrimilor tale, Foaie verde de măr 
dulce, Foicică de ciper, Hai să întindem hora mare  ; Corala 
ortodoxă mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale 
din Buzău, a interpretat cinci lucrări din repertoriul românesc 
și internaţional, printre care Doamne, auzi glasul meu, Sârba pe 
loc de Gheorghe Danga, Să ne veselim o leacă de Arvinte ș.a

Programul festivalului a fost încheiat de corul Voces Inti-
mae din Franţa, dirijat de doctor în muzică Christian Pariot.

Printre lucrările cântate : Duduia frumoasă, Cântec de dra-
goste, Plăcerea dragostei, Cântece tradiţionale americane etc.

În numele organizatorilor, directorul artistic executiv prof. 
dr. Dumitru Săndulachi și directorul Ateneului Popular din 
localitate Valentin  Gheorghiţă, au oferit tuturor dirijorilor for-
maţiilor prezente Trofeul Festivalului și o splendidă mapă cu 
diplome de excelenţă și alte documente referitoare la istoria și 
cultura din orașul Focșani.

În cea de a treia zi a festivalului, formaţiile corale au fost 
invitate să participe la slujbele oficiate în Bisericile: Sf. Nico-
lae - Nou, Sf. Nicolae – Stroe, Sf. Ioan Botezătorul, Adormirea 
Maicii Domnului – Sud, unde au susţinut cântări la Sfintele 
Liturghii, urmate de mici recitaluri de muziucă religioasă. Seara, 
în restaurantul Elegance, ca şi în cele două precedente, au avut 
loc interesante programe muzicale cu participarea Ansamblului 
profesionist Ţara Vrancei, în care s-au afirmat şi o seamă de 
solişti din cadrul formaţiilor corale participante.

Urmărind cu deosebită atenţie întregul program general, se 
cuvine să exprimăm cele mai profunde sentimente de gratitu-
dine organizatorilor şi realizatorilor, cu deosebire profesorului şi 
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dirijorului Dumitru Săndulachi – sufletul acestui grandios fes-
tival coral internaţional, care n-a precupeţit niciun efort pentru 
ca întregul batalion de corişti – aproape 300, să poată susţine 
la cote artistice performante, întregul program din amplul lor 
repertoriu, dar şi celelalte activităţi menite a cunoaşte momente 
de excepţie din istoria, cultura şi arta vestitei Ţări a Vrancei.

Această vibrantă lecţie de istorie, de cultură şi de artă, va 
rămâne multă vreme în memoria noastră, ce merită a fi scrisă 
cu litere nepieritoare, în Cartea de Aur a Municipiului Focşani 
şi a vieţii spirituale, tot mai prestrigioase, în anii în care marcăm 
Centenarul legendarelor bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz - pentru reîntregirea ţării - şi a marelui act istoric de la 1 
decembrie 2018, Centenarul MARII UNIRI.

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

Festivalul Coral Internaţional „Pastorala“ 
– 2017, la cote maxime de calitate

Cea de a XVII – a ediţie a FESTIVALULUI CORAL 
INTERNAŢIONAL PASTORALA  s-a desfășurat în cocheta 
urbe Focșani  în zilele de 7-9 iulie 2017, aceasta înscriindu-se  
ca una dintre cele mai atractive și importante manifestări ale 
ZILELOR MUNICIPIULUI FOCȘANI. Sala și Piaţa Tea-
trului Municipal MR: GH. PASTIA , ca și celebrele PIAŢA  
UNIRII , MAUSOLEUL MĂRĂȘEȘTI și mai multe dintre 
bisericile din centrul orașului, au răsunat în aceste zile de glasu-
rile vrăjite ale celor peste 200 coriști invitaţi din toată ţara, dar 
și din Franţa.

Ca o manifestare care se respectă, Festivalul a beneficiat de 
prezenţa unui prestigios juriu alcătuit din: compozitorul și fol-
cloristul Constantin Arvinte – președinte, dirijorii Dan Mihai 
Goia și Ioan Oarcea, muzicologul Alexandru Bădulescu și sub-
semnatul – compozitor și muzicolog, care au apreciat la modul 
foarte laudativ evoluţia excelentă a celor opt formaţii corale 
prezente: VOCES INTIMAE – Franţa, dirijată de Christian 
Pariot, CORALA UNIVERSITARILOR CLUJENI – diri-
jată de Doina Miclea, Corul SOLEMNIS –din București, 
dirijat de Florentina Brescanu, CORALA DIN CÂMPENI – 
ALBA, dirijată de Iosif Fiţ și Gelu Mantea, Corul NEAGU 
IONESCU – Buzău, dirijat de Gianin – Cristian Oprea, Corala 
feminină CAMERATA – Brăila, dirijată de Paraschiva Moise, 
precum și două formaţii vrâncene  - corul ȘTEFAN ANDRO-
NIC din comuna Vulturu, respectiv gazdele – Corul de cameră 
PASTORALA, ambele dirijate de Dumitru Săndulachi.

De la bun început dorim să subliniem în mod cu totul 
aparte impecabila organizare a întregii desfășurări a acestei 
ediţii a Festivalului, Dumitru Săndulachi dovedind, alături de 
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binecunoscutele sale calităţi profesional – muzicale de dirijor 
și profesor, reale însușiri manageriale și organizatorice remarca-
bile. În același timp trebuie recunoscut și apreciat ca atare spri-
jinul total organizatoric și financiar oferit cu generozitate de 
către oficialităţile locale, cu deosebire de  conducerea Primăriei 
municipiului Focșani, personal de către primarul Cristi-Valentin 
Misăilă – care a fost și Președintele Festivalului – împreună cu 
o seamă  de ajutoare foarte capabile și întreprinzătoare precum  
Valentin Gheorghiţă, Săndica Rotau, Monica Stoenescu ș.a.

Privind desfășurarea propriu-zisă a Festivalului  s-au remar-
cat în mod foarte distinct câteva momente bine definite, unele 
dintre ele remarcabile precum: Momentul Eminescu - desfășu-
rat în faţa statuii poetului, situată la loc de cinste în parcul din 
faţa Teatrului. Moment în care, pe parcursul a două ore, corurile 
din Franţa, Cluj, Câmpeni și Focșani au intonat un mănunchi 
de cântece scrise în decursul vremii de compozitorii noștri pe 
versurile marelui nostru poet naţional, cântările alternând cu 
recitări de versuri. Momentul s-a constituit într-o acţiune cu 
un profund caracter patriotic, la el asistând un număr mare de  
locuitori ai urbei care, profund impresionaţi, au apreciat mult 
întreaga activitate aplaudând îndelung.

Un al doilea moment deosebit de emoţionant al acestei 
ediţii a Festivalului l-a constituit cel intitulat de către organi-
zatori Omagiu eroilor neamului el fiind desfășurat la celebrul 
Mausoleu de la Mărășești, aflat în apropierea Focșanilor. La 
realizarea lui au participat toate corurile invitate, cu excepţia 
coralei Solemnis care a avut unele probleme legate de trans-
portul cu autocarul de la București. După cuvântul de salut 
al primarului orașului Mărășești, Valerică Chitic, s-au derulat 
concerte și recitaluri poetice în incinta mausoleului precum și 
pe splendida esplanadă din faţa acestuia. A fost un adevărat 
regal de muzică corală și poezie patriotică, vibranta interpretare 
a cântecelor noastre patriotice,mai cu seamă cele tradiţionale, 

dovedind încă odată faptul că monumentala zestre a cântecului 
patriotic trăiește, ea dovedindu-se în asemenea  momente isto-
rice (ca cel al aniversării a 100 de ani de la istorica victorie a 
armatei române de la Mărășești ) o flacără vie a spiritului eroic 
al poporului român. Au fost interpretate, într-o manieră de 
înaltă vibraţie, cele mai cunoscute și înflăcărate cântece patri-
otice pornind de la Deşteptă-te, române, Pui de lei, Voinţa nea-
mului, Sfântă zi de libertate, Hora Unirii, Marşul lui Iancu, La 
arme, până la Bătrâne, vino şi poveste de lupta de la Mărăşeşti,  
Treceţi batalioane române Carpaţii ş. a., împreună cu multe și  
profunde lucrări religioase sacre și poezii  dintre cele mai emo-
ţionante din creaţia eroică românească și universală. Cu acest 
prilej a fost intonată de către toate corurile o lucrare a maestru-
lui  Constantin Arvinte, dedicată eroilor căzuţi în aprigele lupte 
de la Mărășești, eroi printre care s-a aflat și bunicul său.

Cel de al treilea moment memorabil al acestei manifestări 
s-a consumat duminică dimineaţa când o parte dintre coruri au 
susţinut răspunsurile liturgice ale slujbelor religioase  la patru 
dintre bisericile din Focșani, cele cu hramurile Sf. Nicolae, Sf. 
Nicolae – Stroe, Sf. Ioan Botezătorul,şi Adormirea Maicii Dom-
nului. După toate informaţiile noastre, precum și din relatările 
coriștilor și dirijorilor, toate ansamblurile prezente la acest Fes-
tival nu numai  că au în repertoriul lor de concert lucrări reli-
gioase – lucru dovedit pe deplin în cadrul evoluţiilor din acest 
eveniment – dar ele prestează și o activitate permanentă la sluj-
bele cotidiene ale bisericilor din localităţile în care își desfă-
șoară activitatea.

În fine, momentul mult așteptat al adevărului artistic pro-
priu-zis, cel al prezentării concertelor de sală, al dialogului și 
concurenţei interpretative, desfășurat în superba sală a Teatrului 
Municipal Mr. Gh. Pastia (până la o oră foarte târzie) a avut 
darul de a evidenţia, în condiţii de evoluţie optimă, adevăratele 
calităţi interpretative, nivelul de perfecţionare profesională atins, 
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virtuţile și veleităţile dirijorilor, calităţile vocale și expresive ale 
vocilor, repertoriile abordate și chiar prezenţa scenică. Care mai 
de care, de la o vârstă venerabilă ca cea a doamnei Paraschiva 
Moise – dirijoarea coralei feminine din Brăila, la tineri entuzi-
aști, viguroși și foarte talentaţi , aflaţi în plină ascensiune  artis-
tică precum Florentina Brescanu (corul Solemnis – București), 
Gelu Mantea – (Corala din Câmpeni – Alba) sau preotul Gia-
nin – Cristian Oprea – (corul Neagu Ionescu din Buzău); la 
venerabili ași ai baghetei dirijorale, cu frumoase cariere clădite 
pe numeroase succese dobândite în ani și ani de practică corală 
de înalt nivel profesional pe scene de concert din ţară și din 
străinătate precum Doina Miclea și Dumitru Săndulachi, si-au 
demonstrat pe deplin întreaga paletă de mijloace și procedee 
interpretative puse în slujba calităţii actului artistic.

În ceea ce privește repertoriile prezentate în concerte, fără a 
detalia, membrii juriului au apreciat deosebita atenţie acordată 
unui cât mai bun echilibru între lucrările românești și străine, 
între stiluri creatoare, între vechi și nou, cu accent deosebit pe 
frumuseţea și atractivitatea artistică și educativă, a prizei la public 
a acestora,  a conţinutului ideatic al manifestărilor . O sublini-
ere aparte privitoare la toate corurile prezente la Focșani, inclusiv 
corul din Franţa : cel puţin jumătate dintre lucrările prezentate în 
concert au fost piese religioase. Acest lucru, ca și prestaţia forma-
ţiilor la slujbele religioase de la cele patru biserici, demonstrează 
încă odată o convingere mai veche a subsemnatului că, atât ca 
număr ,dar și valoric-interpretativ, precum și repertorial corurile 
bisericești domină în prezent mișcarea corală românească.

Câteva consideraţii pe marginea prezenţei corului VOCES 
INTIMAE din Franţa în cadrul acestei ediţii a Festivalului 
Pastoralei: 

-  a adus o pată de culoare deosebită și foarte necesară 
manifestării, imprimându-i în același timp caracterul 
internaţional;

-  dacă sub aspect calitativ interpretativ nu s-a situat prea 
departe de formaţiile noastre, în ce privește aria reper-
torială a demonstrat o enormă paletă de posibilităţi 
de cuprindere și îmbogăţire a programelor  cu lucrări 
exotice, mai cu seamă de actualitate, din muzica foarte 
multor popoare africane, asiatice din America Latină 
etc. Un asemenea fapt demonstrează că această forma-
ţie circulă foarte mult, că a cutreierat aproape jumătate 
din ţările lumii, că are o activitate concertistică perma-
nentă, că își adaptează foarte bine repertoriile în func-
ţie de locurilel unde concertează și că membrii lui sunt 
niște profesioniști autentici ai muzicii corale nu numai 
franceze, ci chiar mondiale. De fapt, prezenţa la acest 
Festival s-a datorat faptului că se aflau într-un turneu 
de concerte în ţara noastră, turneu ce a continuat prin 
alte localităţi din Transilvania și Banat;

-  la capitolul repertoriu regretăm că nu ne-am putut 
bucura și de interpretarea unei lucrări românești ;

-  dirijorul CHRISTIAN  PARIOT, profesionist de înaltă 
clasă, doctor în muzică al Universităţii din Toulouse, 
care conduce acest cor din anul 2005, a constituit un 
frumos exemplu de dăruire și exigenţă artistică pen-
tru dirijorii noștri, mai cu seamă în privinţa abordării 
moderne a cântului coral.

Într-o scurtă concluzie: cea de a XVII-a ediţie a Festiva-
lului Coral Internaţional PASTORALA, desfășurat la Focșani 
s-a constituit nu numai într-o adevărată reușită artistică, o ade-
vărată sărbătoare a muzicii corale românești, ci și într-o foarte 
oportună și valoroasă ocazie de schimb de idei, învăţăminte și 
concluzii privind starea actuală și de perspectivă a muzicii noas-
tre corale. Diplomele, darurile și aprecierile laudative ale publi-
cului participant și ale specialiștilor au constituit o recompensă 
bine meritată a eforturilor tuturor muzicienilor participanţi, dar 
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si ale gazdelor care s-au dovedit deosebit de primitoare și bine-
voitoare, cărora le aducem frumoase mulţumiri și pe această 
cale.

Ion Pelearcă 
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Stagiunea corală bucureșteană PAUL 
CONSTANTINESCU, 2017-2018

Privind din perspectiva generațiilor contemporane de 
compozitori și interpreți, creația corală, camerală, simfonică și 
vocal-simfonică a unuia dintre cei mai străluciți studenți ai ilus-
trului Mihai Jora – Paul Constantinescu (1909 – 1963) – pare 
a nu avea egal între partiturile urmașilor epocii enesciene. De 
la opera O noapte furtunoasă (1935) și muzica baletului Nunta 
în Carpați (1939) până la poemul Miorița (1952) și oratori-
ile bizantine Patimile și Învierea Domnului (1943) și Nașterea 
Domnului (1947), fiecare filă cu portative este obiect de studiu, 
motiv de cercetare, școală și har. 

Din dorința de a aduce un omagiu acestui mare inventa-
tor de traiectorii, structuri și țesături melodico-polifonice, dar 
și de zeci de esențe ideatice, prof. univ. dr. Dan Buciu a inițiat 
o serie de stagiuni concertistice care poartă numele ”Paul Con-
stantinescu”; întreaga manifestare este patronată de Asociația 
Națională Corală din România, Uniunea Compozitorilor și 
Muzicologilor din România și Centrul Național de Artă Tin-
erimea Română.    

Ne aflăm la finele celei de-a IX-a suite de programe corale 
desfășurate sub acest generic, un șir de evenimente care ne-au 
bucurat inimile și au adăugat la frumoasele amintiri ale fiecă-
ruia dintre noi – melomani, coriști și dirijori - câte un eseu de 
suflet; seratele s-au desfășurat la Biserica Sf.Elefterie - nou, 
preucum și în sala ”Geroge Enescu” din incinta Universității 
Naționale bucureștene de Muzică. Iar cei ce vor mai concerta 
în zilele lunii aprilie și mai 2018, în cadrul acestui macro-eve-
niment, sunt Corala Brâncovenilor de pe lângă Biserica Sfântul 
Proroc Ilie Tesviteanul și Sfinții Martiri Brâncoveni din Titan – 
dirijor Veronica Vizi (soliști diacon Ionuț Miciu, Tania Ionescu, 

Elena Grigoruță) -, corala bărbătească ortodoxă Te Deum Lau-
damus din București condusă de pr.dr.Matei Zaharia, corul 
Dominus din București - dirijor Gabriel Mihai Niță -, și corul 
Appassionato din Târgoviște, la pupitrul dirijoral Florin Badea.      

Debutul stagiunii 2017 – 2018 a aparținut corului de 
cameră Preludiu condus de fondatorul său, dirijorul Voicu 
Enăchescu; drept urmare, emoției unui mijloc de toamnă i s-a 
adăugat și atmosfera creată de emisia subtilă, îngrijită a voci-
lor acestei formații mixte, ansamblu a cărui componență se 
înnoiește ciclic. Muzicianul Enăchescu a adus mereu în atenția 
publicului un grup tânăr dar omogen, tenace și sensibil, capa-
bil să urmărească și să îndeplinească îndrumările profesoru-
lui Enăchescu. Faptul a fost remarcat și în timpul serii de 16 
octombrie 2017 cu tematică strictă: ”Doxa Patri” de Dimitrie 
Suceveanu, Tropar de Anton Pann, ”Cât de mărit...” de Dimi-
tri Bortneanski (solist Alin Vasilache), ”Tatăl nostru” de Mihail 
Berezovski, Stihira a II-a de la Vecernia de Nicolae Lungu, 
Axion de Paul Constantinescu, ”Aliluia!” de Dimitri Vasiliev 
(solistă Gabriela Mădincă), ”Doamne, pre noi miluiește-ne...” 
din repertoriul religios rus (solist Marius Nine) și Concert de 
Gavriil Musicescu. Parte din acest program a fost susținută de 
corul Preludiu și în Catedrala Evanghelică din Varșovia, într-o 
seară de mai 2016, în cadrul celei de-a XXXV-a ediții a Festi-
valului Internațional de Muzică Ortodoxă cu sediul la Białystok 
– Polonia; reacția auditoriului a fost peste speranțele coriștilor 
români.

Tot la începutul celei de-a IX-a stagiuni ”Paul Constanti-
nescu” am avut bucuria de a-i asculta pe membrii formației Ars 
Nova, dirijor prof. Radu Titi, dar și corul Carmen Argessis – 
Pitești al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Argeș, dirijor Cornelia Ionescu. Concer-
tul din 30 octombrie 2017 a readus în atenția iubitorilor muzi-
cii corale un grup ce cunoscuse aprecierea pe plan național și 
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internațional în timpul conducerii celui care a și unificat acest 
ansamblu, apoi l-a dirijat: profesorul, dirijorul și compozito-
rul Gheorghe Gomoiu, vicepreședinte al Asociației Naționale 
Corale din România și președintele Asociației Culturale ARS 
NOVA Argeș. Entuziaștilor coriști piteșteni le-au stat alături 
copiii corului Carmen Argessis, iar programul a fost alcătuit din 
lucrări aflate între preferințele unui larg număr de melomani: 
”Din adâncuri” de Johann Sebastian Bach, ”Ave verum cor-
pus” KV 618 de Wolfgang Amadeus Mozart, ”Doamne, buzele 
mele” de Gavriil Musicescu, Stihira a II-a de Nicolae Lungu, 
”În poeniță” de Gheorghe Danga, ”La fântână” de Augustin 
Bena, apoi un Colaj folcloric în aranjamentul Corneliei Ionescu, 
”Se face seară” de Christian Bollman, fragment din musical-ul 
”Sunetul muzicii” de Richard Rodgers, colaj din coloana sonoră 
a filmului ”Gladiatorul” de Hans Zimmer și ”Bolingo wazambe” 
cântec tradițional african.

În 13 noiembrie 2017 publicul din București i-a audiat, 
tot la Biserica Sf.Elefterie - nou, pe membrii Coralei Catedra-
lei Mitropolitane din Târgovişte, formație condusă de dirijoru-
lui Mihail Vlădăreanu. Acest ansamblu reprezintă principala 
instituție misionară în mediul artistic și muzical al vechii 
reședințe domnești  - de renume încă din vremea domnito-
rului Mircea cel Bătrân -, cor ce susține buna desfățurare a 
activităților liturgice de la Catedrală, dar și din timpul eveni-
mentelor ecleziastice majore ale Eparhiei. Remarcabil ne-a 
părut repertoriul: ”Tatăl nostru” de Ioan D.Chirescu, Axion de 
Dragoș Alexandrescu, ”Auzi-se-vor glasurile mele...” de Vadim 
Șumski, Rugăciune de Constantin Dragușin (solistă Anabela 
Georgescu), ”Privegheați și vă rugați” de Gheorghe Popescu-
Brănești (solistă Elena Dragomir), ”Când Iisus Hristos nu era 
decât un copil” din șaisprezece cântece op.54 de Piotr Ilici Ceai-
kovski, ”Fericirile” de Ioan D.Chirescu, fragment din Rapsodia 
română op.11 de George Enescu (la nai Andreea Dumitru), 

”Trandafir de pe răzoare” de Sabin Drăgoi, ”Floare-albastră...” 
de Vasile Spătărelu (solistă Elena Dragomir), Suită din Bihor 
de Francisc Hubic, ”Lino, Leano” și ”De doi” de Nicolae Ursu, 
Pastorală de Nicolae Oancea (solist Alin Andrei Dincă) și 
Sârba pe loc de Gheorghe Danga. 

Serata din 27 noiembrie 2017 s-a dorit un ”Concert al 
prieteniei”: în prima parte am ascultat corul bărbătesc Can-
tus Domini al Asociației Studenților Teologi Ortodocși din 
București, dirijor arhid.prof.dr. Răzvan Constantin Ștefan, o 
formație viguroasă, temeinic lucrată și având un repertoriu difi-
cil din punctul de vedere al tehnicii vocale, cu toate că vârsta 
fragedă a majorității membrilor ne-ar fi putut da impresia unui 
ansamblu întrunit ocazional: ”Tatăl nostru” de Ioan D.Chirescu, 
”Amin” de Doru Popovici / Victor Stoica, ”Iubi-Te-voi, 
Doamne” de Nicolae Lungu (solist Adrian Dumitru), fragment 
din oratoriul bizantin de Craciun ”Nașterea Domnului” de Paul 
Constantinescu / Florian Costea, ”Fie, Doamne” de Gheor-
ghe Danga, ”Ain’t a That Good News” de William Dawson, 
”Dimineața devreme” de Alecsandra Mihailova (soliști Marius 
Iulian Pisică și Ștefan Mihalache), ”Aseară pe-nserate” de 
Ștefan Hrușcă / Ștefan Voicu (solist pr.Laurențiu Ștefănescu), 
”A venit și-aici Craciunul” de Tudor Gheorghe / Ștefan Voicu 
(solist Marius-Costel Oblu), Vecernii de pr. Ioan Runcu (solist 
Ștefan Mihalache), ”Noël” de Adolphe Adam (solist Marius 
Iulian Pisică), ”Vin colindătorii” de Tudor Gheorghe / Marius 
Hristescu (solist Andrei Predescu), finalul părții I a oratoriului 
”Messiah” de Georg Friedrich Haendel. A acompaniat la pian 
Alin Ionescu. Aceeași seară a condus sentimentele spectatori-
lor spre un vârf al încântării: corul bărbătesc ortodox Armonia 
al Arhiepiscopiei Tomisului, dirijat de arhid. Iulian Dumitru, 
este alcătuit din aproximativ 30 de coriști. Cartea de vizită a 
acestui ansamblu poartă însemnul Medaliei de Aur și al Mare-
lui Premiu la secțiunea cor bărbătesc, precum și cel al Medaliei 
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de Aur la secțiunea muzică sacră, ambele distincții reprezentând 
superlative laudelor acordate după participarea la componentele 
unei întreceri de notorietate, competiție organizată la Riga – 
Letonia: World Choir Games. Un sunet vibrato și o sonori-
tate omogenă, o intonație fără cusur și o noblețe a frazării, o 
interpretare inteligentă și inteligibilă, calități relevate în timpul 
programului prezentat de corul Armonia la Biserica Sf.Elefterie 
- nou: ”Mare fie-Ti, Doamne, slava ” de Marius Hristescu 
(soliști arhid.Mihai Urzicana și arhid.Ionuț Boancheș), 
”Doamne, buzele mele” și ”Privește din cer” de pr.Ioan Runcu 
(soliști arhid.Ionuț Boancheș, arhid.Mihai Urzicana, arhid.Bar-
tolomeu Trofin și Alexandru Chiriac), ”O, sacrum convivium”  
de Lodovico da Viadana, ”Kriestu Tvojemu” (Christos al tău) 
de Otto von Groll, ”Noapte de Craciun” de pr.Ioan Runcu, 
Colindul Sf.Andrei de pr.Radu Antofie / pr.Stelian Ionașcu, 
Colindul ninsorilor de arhid.Doru Emanuel Pantazi compozi-
tor și solist, ”Sfântă noapte de Craciun” de Tatiana Stepa (la 
chitară pr.Florian Popa), Colindul celui fără de țară de Tudor 
Gheorghe (solist arhid.Ionuț Boancheș), ”Noël” de Adolphe 
Adam (solist Alexandru Chiriac), ”Ce bucurie-ar fi” Dani Con-
stantin / Horațiu Alexandrescu (soliști arhid.Mihai Urzicana și 
Alexandru Chiriac), ”Noël c’est l’amour” de Adolphe Adam / 
Horațiu Alexandrescu (soliști arhid.Mihai Urzicana și Alexan-
dru Chiriac); la pian Valentin Vădănoiu. 

Un decembrie 2017 blând, care a etalat – ca de obicei – 
lumina fețișoarelor făpturilor mici și măricele în așteptarea lui 
Moș Craciun, a continuat seria colindelor din cadrul Stagiunii 
corale ”Paul Constantinescu” prezentând un adevărat regal al 
corului de copii Symbol al Patriarhiei Române; ansamblul este 
condus de director-fondator prof.diacon Jean Lupu și lector 
univ.dr.Luminița Guțanu Stoian în calitate de dirijor principal. 
În a 4-a seară a lunii denumită în folclor ”Udrea ” sau ”Nin-
gău”, în nava frumoasei Biserici Sf.Elefterie - nou am urmă-

rit melodiile atât de dragi nouă, cântate de vocile pure, senine, 
împărțind bunătate și bucurii: ”Leru’i, Doamne, ler” și ”Dă-ne, 
gazdă, colăcei”de Ștefan Andronic, ”În seara de Moș Ajun” de 
Marin Trache, ”S-a născut Domnu Sfântu” de Costică Andrei, 
”O, ce veste minunată!” de Gheorghe Dima, ”Junelui, Bunu...” 
de Constantin Arvinte, ”Linu-i lin” de Tiberiu Brediceanu, 
”Crăciunul” de Ion Baston / aranj.Olgușa Lupu, ”Shchedryk” 
arm.Maykola Leontovych / aranj.Luminița Guțanu Stoian, 
”Jingle bells” de James Pierpont, ”Floricica” de Francisc Hubic, 
”Mărire-ntru cele-nalte” de Nicolae Lungu,  ”Velerim și Veler, 
Doamne” de Vasile Popovici, Urătura de Gelu Stratulat, ”Noël” 
de Adolphe Adam / aranj. Olguța Lupu, ”Steaua sus răsare” 
arm. Ioan D.Chirescu. Soliste Cristina Gheorghe și Andreea 
Dascălu.  

18 decembrie 2017 a fost încă o seară a colindelor: corala 
feminină Euterpe, constituită pe lângă Colegiul Național 
”Elena Cuza” din București și condusă de prof.Georgeta 
Aldea, ne-a obișnuit cu prezența proaspătă și strălucitoare a 
vocilor coristelor, cu reinterpretarea pieselor deja îndrăgite de 
public, cu atmosfera primitoare, caldă a unui ambient demn 
de un Craciun petrecut printre cei dragi. Și dacă nava Bisericii 
Sf.Elefterie – nou a fost neîncăpătoare, și dacă s-a aplaudat fre-
netic după ficare moment inclus în program, aceste amănunte 
– atât de importante pentru manifestarea deplinei aprecieri – 
au avut motivația actului artistic născut din dragoste, pasiune 
și credință. Iată și desfășurătorul: ”Moș Crăciun” de Dumitru 
G.Kiriac, ”La Vifleem colo-n jos” și ”Mărire-ntru cele-nalte”de 
Nicolae Lungu, ”Am plecat să colindăm” de Gheorghe Cucu, 
”Cântec de Craciun” de Mircea Bădulescu, ”Adeste fideles” pro-
babil de John Francis Wade (soliste Mirela Dumitrăchescu 
și Mihaela Drăgoi), dipticul ”La mijlocul ceriului” și ”Plecat-
am plecatu” de Grigore Cudalbu, ”Linu’i lin” de Tiberiu Bre-
diceanu / Ioan D.Chirescu (solistă Lenuța Pleșa), ”Legănelul 
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lui Iisus” și Colindul clopotelor de Valentin Teodorian, Trip-
tic de Craciun de Sergiu Sarchizov, ”O, Tannenbaum” de Mel-
chior Franck / Ernst Anschütz, ”Deck the hall” ntec tradițional 
galez, ”Esta noche nace el Niño” cântec spaniol originar din 
Santanilla del Mar, ”Zumba zum” de Angel Barja Iglesias,”The 
Little Drummer Boy” de Katherine K.Davis, ”Jingle Bells” de 
James Pierpont. Soliste au fost Lenuța Pleșa, Constanța Graur, 
Mirela Dumitrăchescu și Mihaela Drăgoi, a acompaniat pia-
nista Camelia Pavlenco.          

Stagiunea anului 2018 a debutat cu un concert susținut tot 
la Biserica Sf.Elefterie – nou, în seara de 12 februarie, producție 
a coralei Sfântul Antim Ivireanu a Protopopiatului Oltenița; 
formația a fost dirijată de Ștefan Voicu, soliști pr.Gabriel 
Cireșoiu, pr.Fănel Burulean, pr. Mina Stavără și Andrei Pre-
descu. Minunatele cântări, alese cumpănit astfel încât ascultă-
torii să pătrundă sensul cuvintelor dincolo de succesiunea lor 
ritmică, au încălzit și mai mult coloratele picturi murale, icoa-
nele, aerul. De la piesa ”Ridica–voi ochii la ceruri”, culeasă din 
folclor, la Troparul lui Antim Ivireanu, precum și duiosul cântec 
”Mama” de Ioan D.Chirescu, până la creațiile compozitorilor 
dedicați muzicii corale precum Gavriil Musicescu, Gheorghe 
Danga, Constantin Drăgușin, Paul Constantinescu la care s-au 
adăugat aranjamentele muzicale realizate de inimoșii Răzvan 
Ștefan și Ștefan Voicu, programul ansamblului bărbătesc de la 
Dunăre a fost cu certitudine unul abordat cu desăvârșit profe-
sionism.

Sala ”George Enescu” a Universității Naționale de Muzică 
București a fost, în seara de 5 martie a stagiunii ”Paul Con-
stantinescu” 2017 - 2018, gazda concertului coralei academice 
Divina Armonie. Ansamblul, inițiat de prof.Paula Ciuclea, care 
își desfășoară activitatea în cadrul Fundației ”Cavalerii Daciei” 
Club UNESCO și în prezent este dirijat de prof.Cristian 
Marius Firca, își merită și numele, și renumele; desigur, studiul 

muzicii, fiind scop al fiecăruia dintre coriști întru definirea pro-
fesională, a susținut talentele acestor oameni; iar activitatea în 
cor a înseamnat pentru ei acomodare, corectitudine, responsabi-
litate și atașament față de un țel unic: un sunet cât mai rotund, 
cât mai exact, cât mai bogat transformat într-un mesaj pen-
tru inimă și spirit. Membrii coralei academice Divina Armo-
nie au reușit, sunt ascultați cu încântare, bucurie și respect, mai 
ales că repertoriul lor conține și piesele ”Tatăl nostru” de Mar-
cel Spinei, Concert – părțile I și a II-a – și ”Pre Tine Te lău-
dăm” de Gavriil Musicescu, ”Fericirile” de Nicolae Ursu, ”Toată 
suflarea să laude pe Domnul” de Alexandru Tatu, un Cântec 
rusesc în aranjamentul lui Ctristian Marsiuc, ”Tie, Doamne, 
mila Ta” de Gheorgeh Danga, ”Miluiește-mă, Dumnezeule” de 
Gheorghe Cucu, Rugăciunea eminesciană pe muzica lui Ioan 
D.Chirescu, ”Cămara Ta, Mântuitorule” de Ioan D.Chirescu / 
Nicolae Lungu, ”Întâmpinarea Domnului” de Gheorghe Cucu, 
”Privegheați și vă rugați” de Gheorghe Popescu-Brănești..., și 
din nou o Rugăciune a lui Mihai Eminescu pe muzica lui Dan 
Voiculescu. Soliste Claudia Gaia și Angela Stratulat.      

Luna martie și-a continuat darurile muzicale cu progra-
mul din ziua cu numărul 12, program al corului Solemnis; este 
o formație strâns legată de Parohia Delea Nouă Calist din 
București, ansamblu cu o lăudabilă tradiție în domeniul cân-
tului sacru și mirean. Conduși în prezent de muzicianul Mir-
cea Pădurariu, absolvent al Clasei de dirijat de la Universitatea 
bucureșteană de Muzică, cei ce s-au înscris în această formulă 
de voci mixte nu doreau decât să învețe istoria muzicii vocale 
universale, estetică muzicală, să dobândească un antrenament al 
auzului și un control al intonației; dacă îi ascultați cu atenție, 
veți descoperi acea delicatețe și o cumințenie serenă a actului 
artistic neîntâlnite la alte coruri. Iubitorii genului coral își vor 
aminti cântecele ascultate în seara de 12 martie 2018: ”Ceru-
rile spun” de Stepan I.Davidov,  ”Privegheați și vă rugați” de 
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Gheorghe Popescu-Brănești (solistă soprana Sabina Sârzea), 
”Lăsați pruncii...” de Ioana Ghika Comănești, ”Doamne, auzi 
glasul meu” de Nicolae Lungu (solistă soprana Amalia Lazar-
ciuc), ”Tată nostru” de Victor Stoica, ”Cămara Ta, Mântuitorul 
meu” de Ioan D.Chirescu, Psalmul 24 de Christoph Willi-
bald Gluck, ”Vecernii zvon” cânt tradițional rus (soliști soprana 
Sabina Sârzea și bas-bariton Victor Stoica), ”Ave verum” KV 
618 și ”Lacrimosa” din Requiem KV 626 de Wolfgang Ama-
deus Mozart, ”La râul Babilon” - psalm, ”Priviti Golgota” de 
Philipp Franz Silcher, Oratoriu de Eusebie Mandicevschi.   

Cu certitudine, o serată specială a fost cea din 26 mar-
tie 2018, în care doritorii de muzică liturgică dar și laică au 
fost invitați în sala ”George Enescu” a Universității Naționale 
de Muzică București. Apoi pe podiumul de concert au sosit 
membrii coralei Nicolae Lungu a Patriarhiei Române. Este 
ansamblul vocal cu o istorie veche de 200 de ani. Impresio-
nant..., ce continuitate, câtă stăruință și abnegație în slujirea 
unui fenomen și a unor idei?! Și emoționant este perceput și 
modul în care coriștii se adună iar și iar pentru a traduce parti-
turile în mesaje, pentru a le nuanța pe măsura sufletului uman. 
Minunați, cu o înzestrare de la Dumnezeu anume pentru des-
coperirea nestematelor artei muzicii, cei patru dirijori ai cora-
lei par a fi în permanentă înfruntare cu ei înșiși; să le reținem 
numele: pr.lector dr. Stelian Ionașcu, arhid.Răzvan Constantin, 
lector univ.dr. Luminița Guțanu Stoian și Florian Costea. În 
deplin consens, dirijorii au stabilit piesele din program în așa 
fel încât să nu repete creațiile prezente în celelalte concerte din 
Stagiunea ”Paul Constantinescu”, dar să poată și dărui publicu-
lui o paletă diversă a melodiilor și armoniilor corale: ”Gândesc 
la ziua cea înfricoșată” de A.Arhanghelsky, ”Cu noi este Dum-
nezeu” de Dumitru G.Kiriac, ”Tatăl nostru” de Șerban Marcu, 
”De frum’sețea fecioriei Tale” de Paul Constantinescu, ”Sleep” 
de Eric Whitacre, ”Cantate Domino” de Claudio Monteverdi, 

”Heruvic” de Marin Guțanu, Rugăciune de Anca-Nicoleta 
Neagu, ”Bogoróditse Djévo” de Arvo Pärt, ”Cantate Domino” 
de Vytautas Miskinis, Trei valsuri de Vasile Timiș pe versuri de 
Mihai Eminescu, Chindia de Alexandru Pașcanu. Soliști Elena 
Postelnicu și Adrian Dumitru, la pian Alin Ionescu.           

Nu va trece mult timp și cea de-a X-a Stagiune corală 
bucureșteană ”Paul Constantinescu” va reîncepe seria con-
certelor atât de binevenite și atât de accesibile tuturor celor 
care doresc să intre în atmosfera de înaltă calitate artistică a 
mesagerilor MUZICII.

ADRIANA LILIANA ROGOVSCHI
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Stagiunea corală „Paul Constantinescu“, 
București ediția a IX-a



50 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 51Manifestări corale interne

Festivalul Internaţional de Muzică 
Corală I. D. Chirescu – 

Ediţia a XXXVI-a
În pitorescul oraș de pe Dunăre – Cernavoda, la finalul 

frumosului anotimp al toamnei dobrogene, s-a desfășurat con-
form tradiţiei îndelungate – Festivalul Internaţional de Muzică 
Corală I.D. Chirescu, ajuns la cea de-a XXXVI-a ediţie, organi-
zat sub egida Primăriei Cernavoda, Consiliul Local și Casa de 
Cultură I.D. Chirescu. 

Orașul în straie de sărbătoare l-a cinstit din nou, pe fiul său 
de renume, compozitorul Ioan D. Chirescu. 

Invitaţi de Onoare ai Festivalului au fost personalităţi 
muzicale și culturale: dirijorul Voicu Enăchescu – Președinte 
A.N.C.R., compozitorul Constantin Arvinte, prof. univ. dr. 
Mariana Popescu, compozitor muzicolog, Laura Mânzat – rea-
lizator la postul de Radio – România Muzical, compozitor, prof. 
Alina Pârvulescu - Secretar General al A.N.C.R., prof. Petre 
Ștefănescu, compozitor, Liliana Pispiris - fondator, Secretar 
General al Fundaţiei Madrigal – Marin Constantin, Consilier 
al Corului Naţional de Cameră Madrigal, prof. Aneta Arvinte 
– membru fondator al Corului Madrigal, prof. Valeria Ionescu 
– Președinte al corului Nicolae Oancea, București, prof. Teodor 
Rădulescu – Centrul Cultural Judeţean Constanţa. 

Timp de două zile (18 – 19 noiembrie) au evoluat un 
număr impresionant de coruri, în cadrul celor două secţiuni ale 
Festivalului: secţiunea laică și religioasă. 

În prima zi a Festivalului care s-a desfășurat la Casa de 
Cultură I.D. Chirescu, au evoluat 8 coruri. 

Festivalul a avut o deschidere inedită, prin participarea în 
premieră absolută a Corului Minisong - I.D. Chirescu, din Cer-
navoda, dirijat de Doina Roșca Mihaela. Având în componenţa  

sa copii între 5-10 ani, îmbrăcaţi în costume populare, cel 
mai tânăr cor a adus o notă de prospeţime și o candoare care 
a emoţionat publicul, ducându-ne cu gândul peste ani, când 
micii cântăreţi de acum, vor deveni viitorii membri ai Coralei 
I.D. Chirescu. Doi mici prezentatori au anunţat: „La prima sa 
apariţie pe scenă, corul vrea să vă cânte și să vă încânte”. Cei 
mai tineri coriști ai Festivalului au interpretat: I.D. Chirescu – 
Doruleţ, doruleţule, D.G. Kiriac – Românașul, cântecul popular 
- S-a dus cucul de pe-aici, Constantin Dobrogeanu – Jos pe valea 
Carasu. 

Corul I.D. Chirescu din Cernavoda, condus în premieră de 
tânărul dirijor Manuel Bălănică a surprins în mod plăcut asis-
tenţa, demonstrând un salt calitativ, prin interpretarea pieselor: 
Eftimidias – Karaguna, Sebastian de Yradier – Paloma, Gheor-
ghe Danga – Sârba pe loc și Sârba în căruţă. 

Cu trei săptămâni înainte de Festivalul I.D.Chirescu, Corul 
din Cernavoda a participat la Roma (Italia) la prima ediţie a 
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Festivalului Sacred Roots Fest, organizat de Asociaţia cultu-
rală ARPRO, care a reunit coruri din Europa, conceput ca „un 
dialog intercultural și interconfesional, într-o limbă comună: 
muzica”, cu scopul de a cultiva pasiunea pentru muzica corală 
sacră.

Din Silistra – Bulgaria, participant pentru a doua oară în 
cadrul Festivalului, Corul Sedyanka dirijat de Lidia Kuleva pre-
zentând: Orlando di Lasso – Io ti voria contar, urmând apoi 
lucrări din repertoriul inedit al compozitorilor bulgari: Dobro 
Hristov – Racnetsa, Emanuil Manolov – Kavka moma vidyah, 
mamo, Paraschev Hadgiev – Perunika. 

Tot pentru a doua oară, a participat la Festival Grupul 
Coral Arpeggio & Roua de la Roma – Italia (diaspora româ-
nească), dirijat de Vasilică Amuza. Cei șase entuziaști inter-
preţi sunt foarte activi, participând la concertele organizate 
de Ambasada Română de la Roma sau de Institutul Cultural 
Român. În Festival, Arpeggio & Roua a interpretat: Viva l ’amore 
– melodie populară italiană, Ștefan Popescu – Foaie verde vio-
rea, Ion Vidu – Ana Lugojana, Nicolae Lungu – Hora cu strigă-
turi, Gheorghe Danga – Sârba pe loc. 

Corul Preot Ion Ionescu din Topoloveni – Argeș, dirijat de 
preot prof. univ. Ion Isăroiu, o prezenţă des întâlnită în Fes-
tivalul de la Cernavoda, a avut o evoluţie într-un real progres, 
prezentând lucrările: Nicolae Lungu – Ziua învierii, Orlando 
di Lasso – Matona mia cara, Nicolae Lungu – Târziu în toamnă, 
soliști: Carmen Mateescu și preot Nicu Valentin, Nicolae 
Lungu – Tărășelul. 

O surpriză plăcută a Festivalului a constituit-o prezenta-
rea corului Plai întorsurean de la Întorsura Buzăului. Dirijoarea 
Tatiana Teacă (de formaţie – psiholog ) reușește ca prin pasiu-
nea sa pentru muzica corală să transmită corului intenţiile sale 
interpretative, realizând acel fluid dirijor – interpret care ajunge 
la sufletul auditoriului. Plai întorsurean a interpretat lucrările: 

Augustin Bena – Mândruliţă pui, pui, pui, prelucrare după 
Tudor Gheorghe – Iarba rea, Alexandru Pleșca – De ce nu-mi 
vii?, I.D. Chirescu – Doruleţ, doruleţule, Pretorian Vlaiculescu – 
Brâul amestecat, Gheorghe Danga – Sârba din căruţă. 

Prima zi a Festivalului s-a încheiat într-un entuziasm 
general, cu evoluţia corului bărbătesc Armonia a Arhiepiscopiei 
Tomisului, dirijată de arhidiacon lector univ. dr. Iulian Dumi-
tru, cel mai titrat cor dintre formaţiile participante la această 
ediţie, care a interpretat: Doina populară (anonim)– solist Iulian 
Coman, Gheorghe Danga – Ca la Breaza, Nicolae Lungu - La 
Cozia pe Olt, recitator Bartolomeu Trofin, Nicolae Lungu – Sus 
inima români, Tula Song – cântec popular ucrainean.

Cea de a doua secţiune a Festivalului – muzică religioasă, 
s-a desfășurat în biserica Sf. Împăraţi Constantin și Elena, unde 
au evoluat unsprezece coruri. 

Renumitul Cor Preludiu, dirijat de Voicu Enăchescu a sus-
ţinut un recital de muzică religioasă, demonstrând măiestria  
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unei formaţii care s-a impus în muzica românească, men-
ţinând stacheta valorii la cotele cele mai înalte, în cei 45 de 
ani de existenţă. Repertoriul generos a primit aplauzele publi-
cului: Dimitrie Suceveanu – Doxa Patri, Anton Pann – Tro-
par, Dimitri Bortneanski – Cât de mărit (solist Alin Vasilache) 
Mihail Berezovski – Tatăl nostru, Nicolae Lungu – Stihira a 
II-a (Vecernie), Sabin Drăgoi – Pre tine Te lăudăm, Paul Con-
stantinescu – Axion, Dmitri Vasiliev – Aliluia (solistă Gabri-
ela Mădinca), din repertoriul rus – Doamne Pre noi Miluiește-ne 
(solist Marius Nine). 

Corul de copii Minisong - I.D. Chirescu din Cernavoda, diri-
jat de Doina Mihaela Roșca, prin candoarea și cristalinul voci-
lor a adus atmosfera sărbătorilor de iarnă interpretând: George 
Breazu – Iarna a sosit, Îngerașul (folclorul copiilor), I.D. Chi-
rescu – Bună dimineaţa, Vine Moș Crăciun (folclorul copiilor). 

Corul I.D. Chirescu din Cernavoda, dirijat de Manuel Bălă-
nică a emoţionat prin lucrările: Dimitri Bortneanski – Tebe 
poem, Se imnunem (autor necunoscut), Marius Cuteanu - Lău-
daţi, Nicolae Lungu – Doamne, auzi glasul meu. 

Corul Plai întorsurean de la Întorsura Buzăului, dirijat de 
Tatiana Teacă a interpretat: Mihai Cuteanu – Ascultă Doamne, 
Mariana și Gelu Onţanu – Iartă-mă, Gheorghe Cucu – Milu-
iește-mă Dumnezeule. 

Corul Sedyanka din Silistra, dirijat de Lidia Kuleva a pre-
zentat muzică liturgică aparţinând compozitorilor slavi: Dobri 
Hristov (compozitor bulgar) – Tebe poem, Nicolay Kedrov 
(compozitor rus) - Otsche nash, Alexsei Lvov (compozitor rus) 
- Dostoino est, Dmitri Soloviov (compozitor rus) – Znamenskii 
Rospev. 

Grupul Coral Arpeggio & Roua de la Roma – Italia dirijat 
de Vasilică Amuza a prezentat: Dragoș Alexandrescu – Tatăl 
nostru, Gheorghe Cucu – Miluiește-mă, Dumnezeule, Nectarion 
– Agni Parthene, La Vifleem colo-n jos (colind).

Corul Camerata Danubii din Călărași, dirijat de Diana 
Vieru Burlescu, participant la mai multe ediţii ale Festivalu-
lui, a demostrat un progres real, abordând un repertoriu mai 
pretenţios: Dragoș Alexandrescu – Tatăl nostru, Giuseppe de 
Marzi – Signore delle cime, I.D. Chirescu – Pe Tine Te lăudăm, 
Alexandru Podoleanu – De tine se bucură, Gavriil Musicescu – 
Concert nr.1 (p.I) 

Corul bărbătesc Armonia al Arhiepiscopiei Tomisului, diri-
jat de arhidiacon Iulian Dumitru a încântat publicul cu un 
program generos de muzică religioasă și colinde: Ion Popescu 
Runcu- Doamne buzele mele, Pavel Cesnokov – De ispravita 
molitva mia, Ion Popescu Runcu – Noapte de Crăciun, Colindul 
celui fără de ţară – aranjament după Tudor Gheorghe de Iulian 
Dumitru și Vali Vădănoiu, Gheorghe Danga – Bună dimineaţa 
la Moș Ajun, Adolf Adam – Nöel, Doru Pantazi – Colidul nin-
sorilor, Dani Constantin – Crăciunul, Adolf Adam – Nöel c’est 
l ’amour. Trebuie menţionată prestaţia deosebită a soliștilor 
Ionuţ Boancheș și Alexandru Chiriac. 
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O altă prezenţă constantă a Festivalului a fost Corul Tri-
son din Brăila, dirijat de entuziaștii profesori Marcica Lupu 
și Ștefan Lupu care a intrepretat lucrările: Ludovic Paceag – 
Rugăciune, Ciprian Porumbescu – Tatăl nostru, Rugăciune – 
armonizare Nicu Moldoveanu, Gavriil Musicescu – Pre Tine Te 
lăudăm, Dmitri Bortneanski – Tebe poem. 

Grupul bizantin Sf. Ierarh Vasile cel Mare al Arhiepiscopiei 
Tomisului dirijat de drd. Marian Bostan, a adus în faţa publi-
cului, ca de obicei, un repertoriu de muzică psaltică îmbinat cu 
colinde, încântând publicul cu frumuseţea unei muzici speciale 
interpretată cu multă sensibilitate: Sf Ioan Cucuzel – Axion la 
Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Colind închinat Maicii Domnului, 
Cristian Alexandru – Răsunet blând, Greierniţă – colind popu-
lar maramureșean, Îmbucură-te om bun (colind popular transil-
vănean).

Cea de-a doua secţiune a Festivalului a fost încheiată cu 
prestaţia remarcabilă a două coruri reunite: Corul Mihail Vul-
pescu al Protoieriei Călărași și Corala bărbătească Teodoxa, 

dirijor asist. univ.dr. Valeriu Croitoru care au emoţionat cu 
prezentarea plină de vigoare a lucrărilor: Felicia Donceanu – 
Rugăciune, Frederich Silcher – Sanctus, Ion Costescu – Bună 
dimineaţa, Gheorghe Danga – Moș Crăciun, Micola Leonto-
vych, Constantin Drăgușin – Astăzi se naște Hristos, Gheorghe 
Danga – Lerui mărului.

După două zile de încântare cu armoniile muzicii corale, 
ecourile Festivalului s-au stins, publicul știind că va renaște la 
următoarea ediţie, pentru că Festivalul I.D. Chirescu demon-
strează puterea magică a muzicii corale care reunește voci și 
spirite. 

Mariana Popescu
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Festivalul „Armonifest“

“Am strâns toamnă după toamnă…“
Corul Bărbătesc Armonia al Casei de Cul-

tură a municipiului Brăila, înființat în toamna 
anului 1871, aniversează acest moment sub forma 

Festivalului “Armonifest”. 
În data de 18 Noiembrie 2017 a avut loc cea de-a IV-a ediție 

a acestui festival la care au participat următoarele formații corale:

Corul de Cameră PRELUDIU – București - Concert Aniversar 
45 de ani de existență , Dirijor Voicu Enăchescu

Corala bărbătească D.G. KIRIAC Pitești, 
Dirijori George Paraschivescu și Silviu Deaconescu

Corul de Cameră PASTORALA Focșani, 
Dirijor Dumitriu Săndulachi

Corala Camerală MUZICOR Ploiești, Dirijor Cornel Mutu
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Corul Camerata Danubii al Centrului Județean de Cultură și 
Creație Călărași, Dirijor Prof. Diana Vieru Burlescu

Corala Feminină CAMERATA Brăila, 
Dirijor Prof. Paraschiva Moise

Corul Bărbătesc ARMONIA Brăila, Dirijor Preot Prof. Ioan 
Păvăloiu
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Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, 
Orăştie 2017

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, de la ora 14:00, în catedrala 
ortodoxă din Orăștie s-a desfășurat cea de-a XXVIII-a ediţie 
a Festivalului-Concurs Naţional de Muzică Sacră „Cu noi este 
Dumnezeu”. Organizatorii ediţiei au fost: Protopopiatul Orto-
dox Orăștie, Parohia Ortodoxă Orăștie I și Despărţământul 
ASTRA Orăștie. 

Distinsul juriu a fost prezidat de pr.prof.univ.dr. Vasile 
Grăjdian, profesor de muzică bisericească și ritual în cadrul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, 
personalitate marcantă a muzicii bisericești și culte transilvă-
nene de astăzi, iar ceilalţi doi membrii au fost diac.lect.univ.
dr. Dragoș Ioan Șușman, profesor de Armonie, Contrapunct și 
Istorie Bisericească Universală în cadrul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Alba-Iulia și prof. Cristinel Marian Stroe, diri-
jorul corului Arhiepiscopiei Râmnicului și președinte „Inter-
kultur” România. Din partea Episcopiei Devei și Hunedoarei 
a fost ţinut un cuvânt duhovnicesc din partea pr.arhim. Andrei 
Coroianu. Asemenea ediţiilor precedente, postul Radio Color a 
transmis în direct evenimentul. Ediţia din acest an a fost ono-
rată de 11 coruri. Juriul a stabilit următoarea ierarhizare:

1. Coruri de copii - A
Premiul I: Corul de copii al Colegiului de Muzică „Sigis-

mund Toduţă” din Cluj-Napoca; 
Premiul special al Protopopiatului Orăștie: Corul de 

copii al Liceului Teoretic din Pecica, jud. Arad;
2. Coruri de adulţi pe voci egale – B
Premiul I: Corul bărbătesc „Epifania” al Arhiepiscopiei 

Timișoarei; 
Premiul special ASTRA Rediviva: Corul bărbătesc „Ghe-

orghe Șoima” al Protopopiatului Ortodox Mediaș;

3. Coruri mixte parohiale – C
Premiul I: Corul „Arhanghelii”, al catedralei ortodoxe din 

Orăștie;
Premiul I: Corul mixt „Leon Băncilă” din Fălticeni, jud. 

Suceava;
Premiul special al Asociaţiei „Limba noastră cea română”: 

Corul mixt „Invierea” din Foeni, jud. Timiș;
4. Coruri mixte aparţinând altor centre – D
Premiul I: Corul mixt „Doxologia” al Catedralei „Sf. Tre-

ime” din Baia Mare;
Premiul special al Asociaţiei „Limba noastră cea română”: 

Corul mixt „Cantarad” din Arad;
5. Grupuri vocale - E
Premiul I: Grupul vocal „Logos” alcătuit din profesori de 

muzică, din Alba Iulia.
Premiul pentru cel mai bun dirijor a revenit doamnei prof. 

Ioana Gabriela Gădălean, dirijorul corului de copii din Cluj-
Napoca.

Marele Premiu a revenit Corului mixt „Concentus” al Cen-
trului Cultural Reduta din Brașov, dirijor prof. Marius Modiga. 

Recitalul festiv de încheiere al festivalului a fost susţinut în 
acest an de corala bărbătească „Epifania” din Timișoara, diri-
jor prof. Nicolae Şincari, formaţie care a încântat pe toţi cei 
prezenţi în număr mare în catedrala din Orăștie. Toate ansam-
blurile care și-au anunţat prezenţa în festival au interpretat cel 
puţin un cântec din colecţia muzicianului orăștian prof. Ioan 
Popa (1926-2008) – principalul iniţiator al manifestării în 1990.

Dr. Ioan-Marius Popa
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Festivalul naţional de muzică corală 
religioasă ortodoxă  

„Buna Vestire” - Fundul Moldovei
La Căminul Cultural Botuș din comuna Fundu Moldovei 

va avea loc în data de 25 martie a.c., de la ora 11, cea de-a 
XXVIII-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de muzică 
corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire”.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Suce-
vei și Rădăuţilor, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultu-
ral „Bucovina”, Primăria și Consiliul Local Fundu Moldovei, 
Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, Căminul Cultural Botuș 
și Societatea de Cultură „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei.

Potrivit reprezentanţilor Centrului Cultural „Bucovina”, 
ediţia din acest an a festivalului se adresează formaţiilor corale 
neprofesioniste (de amatori) – licee cu profil muzical și teolo-
gic, licee cu alt profil, coruri ale așezămintelor culturale (cu vâr-
sta peste 18 ani), coruri ale parohiilor, precum și coruri de copii 
– minim 15 persoane (cu vârsta între 10 și 14 ani), dar și coru-
rilor profesioniste.

Festivalul se va desfășura pe șase secţiuni. Formaţiile care 
participă în concurs vor avea în repertoriu minimum trei piese, 
din care una patriotică obligatorie (din creaţia corală româ-
nească), o prelucrare folclorică și una religioasă.

Juriul, format din specialiști în domeniu, va acorda câte trei 
premii pentru fiecare secţiune.

„Nu pot participa la concurs formaţiile corale care au obţi-
nut Trofeul Festivalului la ultimele trei ediţii, respectiv 2015-
2017” precizează sursa citată.

Conform comunicatului, titlul pieselor, autorul, durata fie-
cărei piese corale, dirijorul și numărul persoanelor componente 
ale formaţiei vor fi transmise până la data de 19 martie a.c., la 
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Centrul Cultural „Bucovina”, la tel./fax 0230/530126. Fiecare 
dirijor va trimite sau înmâna organizatorilor, înainte de con-
curs, în timp util, repertoriul xeroxat în șapte exemplare, spre a 
fi distribuit membrilor juriului, care vor urmări fidelitatea faţă 
de partitură și alte elemente interpretative, în funcţie de reper-
toriul propus pentru concurs.

Organizatorii vor acorda trofeul festivalului formaţiei corale 
care va obţine cel mai mare punctaj în cadrul secţiunilor licee 
cu profil muzical și teologic (coruri mixte, de femei și bărbă-
tești), licee cu alt profil (coruri mixte, de femei și bărbătești), 
coruri ale așezămintelor culturale (coruri mixte, de femei și 
bărbătești), coruri parohiale (coruri mixte și bărbătești), excluse 
fiind categoriile coruri de copii (pe voci egale, 10-14 ani) și 
coruri profesioniste (coruri mixte, de femei și bărbătești).

Piatra-Neamț: Olimpiadă Națională 
Corală de înaltă ținută interpretativă
Olimpiada Națională Corală, găzduită de municipiul 

Piatra-Neamț, și-a desemnat câștigătorii miercuri, 4 aprilie. 
Evenimentul educaţional menit să stimuleze performanțele ele-
vilor în domeniul artistic, a impresionat prin măiestria interpre-
tativă a tuturor celor 14 ansambluri corale calificate în această 
ultimă fază a competiției.

Orașul nostru a avut ca oaspeţi peste 500 de elevi, cadre 
didactice coordonatoare/însoţitoare și membri componenți ai 
Juriului Național.

Olimpiada Naţională Corală s-a desfășurat la Teatrul Tine-
retului, în zilele de 3 și 4 aprilie 2018, la două secțiuni.

La categoria Coruri din școli și colegii/licee de artă-muzică 
a triumfat Corul Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, 
Cluj-Napoca.

„A fost foarte, foarte frumos. Ne bucurăm că plecăm 
câștigători. Cu un cor format din elevi de gimnaziu, ne aflăm 
la primul succes”, a declarat prof. Ioana Gabriela Gădălean, 
dirijoarea ansamblului coral câștigător.

La cea de-a doua secțiune – Coruri din Școli și colegii/
licee, altele decât cele de artă/muzică – primul loc a fost adju-
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decat de Corul Școlii Gimnaziale „Szacsvay Imre”, Oradea, 
Bihor (prof. Tünde Anna Kiss).

Din județul Neamț, Corul „Allegria” al Liceului „Mihail 
Sadoveanu” Borca, a fost răsplătit cu un premiu special pentru 
originalitate. Elevii sunt pregătiți de prof. Gheorghița Teodora 
Harton.

„Povestea de suflet pe care am scris-o, am citit-o și am 
trăit-o împreună la Piatra-Neamț, s-a apropiat de sfârșit. 
A fost un minunat pilej pentru a pune temelie de gând 
bun, de prietenie, de speranță, de cunoaștere și de profesi-
onalism. Toți sunteți câștigători, pentru că sunteți cei mai 
buni din zonele pe care le-ați reprezentat”,  a declarat prof. 
Carmen Elena Blaga, inspector de specialitate în cadrul IȘJ 
Neamț. (Violeta MOŞU)

Per total, s-au acordat 5 premii speciale și câte 3 premii ale 
Ministerului Educației Naționale, pentru fiecare secțiune, astfel:

Pre-
miul 

obținut

Secțiunea B
Coruri din Şcoli 

și colegii/licee, al-
tele decât cele de 

artă/muzică

Dirijor

Secțiunea A
Coruri din școli și 

colegii/licee de artă-
muzică

Dirijor

I Corul Școlii Gim-
naziale „Szacsvay 
Imre”, Oradea, 
Bihor

Prof.
Tünde 
Anna Kiss

Corul Colegiului de 
Muzică „Sigismund 
Toduță” , Cluj-Napoca

Prof. Ioana 
Gabriela 
Gădălean

II Corul „Dolce”- 
Colegiul Național 
Vocațional „Nico-
lae Titulescu” 
Slatina,Olt

Prof. Ale-
xandra 
Geantă

Corul „Campanella”- 
Liceul de Arte „Plugor 
Sandor”, Sf. Gheorghe, 
Covasna

Prof. Lőfi 
Gellért 
Attila

III Corul Liceu-
lui „Waldorf ”, 
Timișoara, Timiș

Prof. Adela 
Cocoș

Corul „Armonii”- Li-
ceul de Arte „Marga-
reta Sterian”, Buzău

Prof. Ioana 
Alexan-
dra Deliu 
/ Prof. 
Mădălina 
Cucu

PREMII SPECIALE
Nr. 
crt.

Formația corală Dirijor

1. Corul „Meloritm”- Palatul Național al 
Copiilor, București

Prof. Elena Maria Nicolai

2. Corul “Armonia Junior”- Colegiul 
Național de Artă „George Apostu” 
Bacău

Prof.  Ionuț Vîlcu

3. Corul „Allegrezza”- Colegiul de Artă 
”Carmen Sylva” Ploiești, Prahova

Prof.  Mihail Gabriel Nae

4. Corul „Allegria” - Liceul „Mihail Sa-
doveanu” Borca, Neamț

Prof. Gheorghița Teodora Har-
ton

5. Corul „Campanella”- Liceul de Arte 
„Plugor Sandor”, Sf. Gheorghe, Co-
vasna

Prof. Lőfi Gellért Attila
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Ecouri după Festivalul coral „George 
Sbârcea“: emoții, mesaje din suflet  
și chiar o poezie despre eveniment

Festivalul coral „George Sbârcea” s-a încheiat duminică, 
15 aprilie, în ultima zi din Săptămâna Luminată. Lumină 
și bucurie a lăsat în urma sa ediția din acest an a îndrăgitei 
manifestări corale, dovadă stând și ecourile apărute după 
eveniment.

Unul dintre coordonatorii ansamblurilor corale participante 
a transmis Fundației „Mihai Viteazul” impresiile legate de eve-
niment, prin versuri, create (după cum a mărturisit), dintr-o 
suflare. 

Gânduri emoționante, scrise de mână, au sosit și din par-
tea reprezentanților corului „I.D. Chirescu” al Casei de Cultură 
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din Cernavodă, gânduri pe care le redăm, cu acordul președintei 
Fundației „Mihai Viteazul”, prof. ing. Maria Peligrad:

„Timp de două zile, 14 și 15 aprilie 2018, s-a derulat în 
municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cea de-a VII-a 
ediție a   Festivalului «George Sbârcea», dedicat Centenarului 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Corul Mixt «Ioan D. Chirescu» al Casei de Cultură Cer-
navodă a fost invitat de onoare al acestui festival cultural pre-
stigios, acolo, în inima țării noastre dragi, de către cei care 
au organizat în mod exceptional acest eveniment, din par-
tea organizatorilor excelând   în mod vizibil amfitrioana noas-
tră, doamna prof. ing. Maria Peligrad, președintele Fundației 
«Mihai Viteazul», o gazdă modestă, un om cu un frumos carac-
ter, cu un pronunțat simț patriotic ce încearcă să mențină treaz 
sentimentul identității naționale și culturale a românilor de pe 
acele meleaguri.

Agenda culturală, timp de două zile, a fost diversificată, de 
la concert de pian și concert coral, până la răspunsuri liturgice 
la slujbele religioase ortodoxe din cadrul bisericilor din locali-
tate.

Mulțumim din inimă organizatorilor pentru tradiționala 
ospitalitate românească și îi asigurăm pe românii ce trăiesc în 
acea parte a țării, că Cernavodă și Dobrogea sunt alături de ei 
cu sufletul. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut! Coordo-
nator coral, colonel (r) Constantin Grăjdeanu.”

„Festivalul coral «George Sbârcea» 2018, a reușit ceea ce 
și-a propus, astfel ca, la omagierea Centenarului Marii Uniri să 
reunească români din provinciile istorice ale României. Corul 
«Plai Întorsurean» nu putea lipsi de la o asemenea manife-
tare. Nu putem decât să ne bucurăm că am putut participa, că 
ne-am putut reîntâlni cu bunii noștri prieteni de la Cernavodă 
și Focșani. Mulțumim organizatorilor, mulțumim doamnei Peli-
grad, pentru eforturile depuse, pentru reușita acestui festival.”- 

a transmis și președintele Asociației „Plai Întorsurean”, Cornel 
Mihai Tonie, asociație sub egida căreia își desfășoară activitatea 
Corul „Plai Întorsurean” din  Întorsura Buzăului.

În legătură cu scrisorile și cu impresiile transmise de 
participanți, prof. ing. Maria Peligrad, președinta Fundației 
„Mihai Viteazul”, a declarat ieri, cu emoție:

„Este adevărat că atunci când ești în fruntea unui ONG, 
responsabilitățile, aprecierile și criticile se îndreaptă către cel 
care este la conducere. Eu   accept întotdeauna criticile, dar aș 
vrea să spun că aprecierile trebuie să le împart cu echipa cu care 
am lucrat și cu care lucrăm de ani de zile. În mod egal, merită 
cu toții aceste aprecieri și aceste gânduri bune și frumoase, care 
ne pot mobiliza pe viitor!”

Festivalul coral „George Sbârcea”, aflat în cel de-al șaptelea 
an de organizare, conceput și derulat de către Fundația „Mihai 
Viteazul”, a fost cuprins în programul manifestărilor derulate 
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sub genericul „Primăvara culturală la Sfântu Gheorghe -2018”.
Dedicat lui George Sbârcea, unul dintre compozitorii de 

marcă ai României interbelice, cunoscut și sub pseudonimul 
„Claude Romano”, festivalul a cuprins   binecunoscuta și apre-
ciata componentă științifică, aceasta având forma unui colocviu 
cu tema „George Sbârcea – meleagurile natale, muzica și scrie-
rile sale”.

Colocviul a reunit personalități ale vieții culturale din zonă 
și nu numai, la Muzeul Spiritualității Românești (de la sub-
solul Catedralei Ortodoxe din Sfântu Gheorghe). Evenimen-
tul, moderat de dr. Ioan Lăcătușu, a inclus comunicări valoroase  
printre care și    prezentarea realizată de dr. Constantin Secară, 
etnomuzicolog, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor 
„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, intitu-
lată  „George Sbârcea, – compozitor, folclorist și eseist”,   – pe care, 
dintr-o eroare,  am omis să o amintim în materialul publicat în 
ediția de luni, 16 aprilie.

În aceeași zi, sâmbătă, 14 aprilie, a avut loc și spectaco-
lul coral din cadrul festivalului, concert aniversar „100+2000”, 
dedicat Centenarului.

Ana Ciorici Costache

Vibraţia senzoestetică a Festivalului Coral 
Internaţional „Emanoil Popescu” – ediţia 

a doua
Meditând asupra fenomenului muzical ne raportăm la 

sunete, la vibraţii și la energii care se transformă - printr-o tai-
nică metamorfoză - în act de conștienţă modelat de trăirea 
colectivă a interpreţilor.

Din acest lanţ trofic prin care definim arta corală (sunet - 
vibraţie - energie) aleg noţiunea de vibraţie pentru a caracteriza 
aura Festivalului Coral Internaţional „Emanoil Popescu”, susţinut 
de patru elemente primordiale: spiritul ocrotitor al Maestrului E. 
Popescu, Corala și Asociaţia culturală „D. G. Kiriac” promovată 
de actualul director al Festivalului, dirijorul George Paraschivescu, 
Instituţia Primăriei și a Municipiului Pitești - care sponsorizează 
viaţa artistică, culturală și spirituală a judeţului Argeș - benefici-
are ale podiumului de afirmare al Filarmonicii Pitești, coordonată 
de pasionatul și redutabilul om de artă, Jean Dumitrașcu.

Acest Festival exprimă dreapta recunoștinţă a argeșenilor 
faţă de talentul și înfăptuirile artistice și pedagogice ale maes-
trului E. Popescu - un model pentru cultura muzicală naţională 
și un OM CÂT O INSTITUŢIE - o mărturisire revărsată în cea 
de-a doua ediţie a Festivalului care îi poartă numele.

Activitatea maestrului E. Popescu se înscrie în tradiţia 
argeșeană care nu deţine doar comori folclorice, tezaur de arhi-
tectură, ceramică, port și obiceiuri ancestrale, ci și o bogată cre-
aţie literară, poetică, publicistică, la care se adaugă o valoroasă 
tradiţie corală, cu rădăcini în secolul XVIII (dacă ne referim la 
documente), dar și o străveche școală de cântăreţi, răsfirată în 
Mănăstirile Argeșului.

Din toamna lui 1955 orașul Pitești, în dimensiunea sa 
muzicală laică și religioasă, de la grup coral la cor de copii, 
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cor mixt, cor de cameră, corala bărbătească „D. G. Kiriac”, arta 
sunetelor vocale a intrat sub auspiciile profesorului și dirijorului 
EMANOIL POPESCU - acest șlefuitor de suflete și glasuri, 
modelator de generaţii și responsabil de o operă artistică pur-
tată (în anii „aceia”) în ţară și peste hotare.

Înfăţișare leonină, prezenţă scenică încântătoare, comu-
nicator cu har, dirijor curajos în alcătuirea repertoriului coral, 
dascăl-model, om de cultură, patriot, personalitate apreciată 
de maeștrii epocii, deţinător a nenumărate și importante pre-
mii, trofee, distincţii, diplome, patron spiritual al muzicii corale 
argeșene, maestrul Emanoil Popescu a oficiat la pupitru alături 
de dirijorii Moise Mitulescu, Gheorghe Gomoiu, Magdalena Ioan, 
Paul Baidan, Magdalena Şerbănescu, la numele cărora se adaugă 
formatorul de școală muzicală în Pitești și Craiova, profesorul, 
violonistul și dirijorul Marius Giura.

Prima ediţie a Festivalului s-a ridicat la un înalt nivel orga-
nizatoric și artistic, pe măsura implicării directorului de Festi-
val, George Paraschivescu, cuprinzând o largă paletă de coruri. 
Cele mai numeroase formaţii au fost corurile mixte: Corul 
de Cameră „Ars Nova”, înfiinţat de profesorul Gheorghe Gomoiu, 
în 1968, Corala „Paul Constantinescu” a Casei de Cultură „I. 
L. Caragiale” din Ploiești, înfiinţată în 1955, Corul de Cameră 
„Muzicor” din Ploiești, Corala „Rapsodia” din Vălenii de Munte, 
Corul „Orfeu” al Centrului de Cultură și Arte „G. Topârceanu” 
din Curtea de Argeș, Corul „Pr. Ion Ionescu” din Topoloveni, 
dirijat de Pr. prof. dr. Ion Isăroiu, cor de tradiţie, înfiinţat în 
1907, cu o bogată activitate concertistică, Corala „Appassionato” 
din Târgoviște, dirijată de prof. dr. Florin Badea, revelaţia Fes-
tivalului din prima ediţie - o formaţie de tineri coriști, cu un 
palmares internaţional și naţional impresionant, uniţi într-un 
desăvârșit ideal de interpretare corală.

Cu vigoare remarcabilă și cu efervescentă trăire a interpre-
tării repertoriului laic și religios au evoluat corurile bărbătești: 

Corala „D. G. Kiriac” a Casei de Cultură a Sindicatelor, Pitești, 
înfiinţată în 1967 de profesorul Emanoil Popescu, dirijată acum 
de George Paraschivescu și Silviu Deaconescu, Corala Bărbă-
tească a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, dirijor Pr. prof. dr. 
Gheorghe Neacșu, Corul Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” din 
Râmnicu Vâlcea, dirijor Arhid. dr. Codruţ Dumitru Scurtu, 
Corul Bărbătesc „Armonia” al Casei de Cultură - Brăila, înfiinţat 
la 1871, dirijat de Pr. prof. Ion Păvăloiu, cu o existenţă neîntre-
ruptă de un secol și jumătate.

Propuneri repertorial-interpretative spectaculoase au adus 
în Festival corurile de copii și de voci egale: Corul de copii 
„Carmen Argessi” dirijat de prof. Cornelia Ionescu, Corul de copii 
„D. G. Kiriac” - Junior, dirijat de prof. Daniela Colceriu, Corul 
de copii „Allegretto” al Liceului de Arte „Dinu Lipatti” - Pitești, 
acompaniat de o mini-orchestră simfonică, dirijor prof. Cristian 
Sandu.

Corul de femei „Mystica”,  din Dobrich - Bulgaria, a întregit 
simeza sonoră a Festivalului, organizat impecabil, la nivel com-
petitiv european, cu respectarea cutumelor profesionale (pre-
zenţă scenică, costume, repertoriu reprezentativ).

Comisia Festivalului, corurile participante, dirijorii și orga-
nizatorii Festivalului Coral Internaţional „Emanoil Popescu” - 
Primăria Municipiului Pitești, Consiliul Local al Municipiului 
și Asociaţia Culturală „D. G. Kiriac” condusă de George Paras-
chivescu - își exprimă gratitudinea faţă de Fiul artistic al Arge-
șului, dirijorul, profesorul și omul de cultură Emanoil Popescu 
- dirijor de talie naţională și internaţională - care a lăsat în tes-
tamentul Său mesajul: „mi-am dăruit viaţa muzicii ! Muzica 
a fost tovarășa fidelă a vieţii mele, oriunde și oricând. Forţa ei 
este uluitoare, de aceea cred cu tărie în viitorul ei binefăcător. 
Despre forţa ei Nichita Stănescu spunea că «acolo unde cuvân-
tul devine neputincios începe muzica». Câtă dreptate a avut 
marele poet, cel atât de timpuriu dispărut! Ca să demonstrez, 
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dacă mai era nevoie, cât de legat am fost eu de muzica corală 
voi spune doar că unicei mele fiice i-am pus numele de botez 
Corina, nume sugerat de membrii corului” (Emanoil Popescu - 
O viaţă dăruită muzicii”, pag. 143.

Urez Festivalului Coral Internaţional „Emanoil Popescu” cât 
mai multe ediţii și o cotă valoric-interpretativă cât mai înaltă, 
în consonanţă cu vibraţia senzoestezică a primei ediţii.

Conf. univ. dr. D.H.C. IOAN GOLCEA

Din activitatea unor formaţii
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Ave Musica – un concert coral reuşit
În fiecare an, Universitatea Naţională de Arte ,,George 

Enescu” oferă publicului ieșean o serie de evenimente muzicale 
prin care se disting rezultatele muncii studenţilor și a cadrelor 
didactice de pe parcursul activităţii academice. În seara de 22 
mai, începând cu ora 19:00, în sala ,,Henri Coandă” a Palatului 
Culturii din Iași am avut bucuria să asistăm la concertul sus-
ţinut de Ansamblul coral al Facultăţii de Interpretare, Com-
poziţie și Studii Muzicale Teoretice, pregătit de conf. univ. dr. 
George Dumitriu. Intitulat ,,Ave Musica”, concertul a avut un 
program variat ce a cuprins lucrări de referinţă din literatura 
corală universală și românească, de factură religioasă și laică, 
interpretate a cappella sau cu acompaniament pianistic, asigurat 
de lect. univ. dr. Brândușa Tudor.

Membrii ansamblului coral – studenţi și masteranzi la speci-
alizările Pedagogie Muzicală și Dirijat – au reușit să impresioneze  

auditoriul prin acurateţea intonaţională, prezenţa scenică și 
maniera interpretativă elocventă a pieselor.

Primul grupaj de lucrări a fost din sfera muzicii religioase, 
impresionante ca stil și scriitură, având concepţii componistice 
distincte. Am remarcat interpretarea adecvată stilului sobru și 
totuși sensibilă a motetului  Ave verum  de W.A. Mozart, sus-
ţinută de acompaniamentul delicat și introvertit realizat la 
pian. Tempo-ul lent, sunetul omogen, cald al corului au lumi-
nat această cunoscută creaţie din repertoriul destinat ritualului 
religios catolic, conturând un cadru muzical propice unui debut 
de concert coral. A urmat apoi un moment din sublima melo-
pee ortodoxă, constituit de interpretarea uneia dintre cele mai 
cântate lucrări ale compozitorului Gavriil Musicescu și anume 
partea I din  Concertul nr. 1, în Si bemol Major. Sonoritatea 
a fost limpede și cristalină, cu o bună diferenţiere a planuri-
lor sonore de la momentele expozitive și până la culminaţia în 
forte, generând și efecte de contrast prin inserţia pasajelor în 
pianissimo. Dramaturgia muzicală a opusului s-a evidenţiat și 
prin armonizarea vocilor într-o interpretare închegată și plină 
de trăire artistică. Cea de-a treia lucrare, The Ground din crea-
ţia compozitorului norvegian Ola Gjeilo, mai puţin cunoscută 
publicului auditor, a constituit un moment inedit, dar totodată 
binevenit. Scrisă pentru cor și acompaniament de pian pe tex-
tul latin al imnurilor liturgice Sanctus, Benedictus și Agnus Dei, 
piesa se remarcă prin supleţea melodică, cursivitatea scriiturii 
corale, diversitatea sonorităţilor, prezenţa modulaţiilor la tonali-
tăţi îndepărtate ce îi conferă accesibilate și modernitate.

Dacă prima parte a concertului s-a bazat pe lucrări de 
factură religioasă, programul a continuat cu piese laice din 
arealul românesc și universal, cele mai multe de inspira-
ţie folclorică, oferind crâmpeie din bogăţia creaţiei populare 
autohtone și a tradiţiei germane romantice. În audierea mini-
aturilor corale  Morarul  de Dumitru Georgescu Kiriac și  Mă 
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luai, luai  de Tudor Jarda s-au remarcat ritmurile pregnante, 
caracterul doinit, particularităţi de limbaj ce necesită o inter-
pretare în stil specific.

Apoi am ascultat  Popasul ţiganilor  din creaţia lui Robert 
Schumann, compusă pentru cor cu acompaniament de pian, 
pe versurile poetului german Emanuel Geibel. Lucrarea repre-
zintă o frescă a vieţii nomade, ilustrând prin cele șapte strofe 
ale poemului diferite stări sufletești, într-o succesiune de tablo-
uri muzicale variate.

După ce ne-am lăsat purtaţi de armoniile romantice ale 
cântului coral german, s-a revenit la repertoriul românesc prin 
lucrări ce au în comun inspiraţia din folclor, dar diferă la nivel 
tematic, al modului de abordare, caracterului și tehnicilor de 
scriitură.  Cântecul păcurarului  de Vinicius Grefiens este un 
cântec de păstorie, creat în spirit popular, sub forma unei teme 
cu variaţiuni. Simplitatea tematică, dinamismul metro-ritmic 
și măiestria scriiturii corale constituie virtuţi care sunt agreate 
atât de interpreţi, cât și de auditori și i-au asigurat permanenţa 
în repertoriul diverselor ansambluri. Următoarea piesă,  Arha-
isme pentru cor mixt a cappella, compusă de Sigismund Toduţă, 
pe versurile poetului Mihai Celarianu s-a remarcat prin modul 
ingenios de a îmbina simplitatea cântării omofone de strană, 
la care fac aluzie secţiunile  Salmodiando, cu sonorităţile de 
avangardă componistică, pline de dramatism, din partea medi-
ană a piesei. Deși lucrarea pune anumite probleme de preci-
zie intonaţională și sincronizare de ansamblu, membrii corului 
au reușit să confere acestui opus o interpretare elocventă în stil 
,,arhaic”. Cântecul şi jocul miresei este o creaţie de tinereţe a lui 
Tudor Jarda. După cum sugerează și titlul, lucrarea constituie 
un diptic care reunește două piese din repertoriul nupţial: Ia-ţi 
mireasă ziua bună  și Dansul colăcarilor. Prima parte, în tempo 
lent, are o scriitură omofonă, în care armonia modală face alu-
zie la sonorităţile specifice tarafurilor maramureșene. Partea a 

doua,  Jocul, contrastează 
prin tempo-ul vioi și 
scriitura mai densă, prin 
care compozitorul inse-
rează în dansul popular 
elemente de polifonie 
imitativă de tradiţie aca-
demică. Lucrarea  Cân-
tând plaiul Mioriţei  de 
Irina Odăgescu este un 
poem închinat frumu-
seţii ţinuturilor natale, 
pe versuri de Nicușor 
Constantinescu. Conce-
pută într-o formă amplă 
tripartită, cu măsuri 
alternative și melodică 
avântată, cu modulaţii 
insolite, piesa este o biju-

terie muzicală care a supravieţuit trecerii în uitare.
Concertul s-a încheiat cu  Hallelujah  din oratoriul  Mes-

siah  de Georg Friedrich Haendel, o lucrare impresionantă ce 
impune o anumită virtuozitate vocală și care s-a bucurat de o 
interpretare reușită din punct de vedere al omogenizării, al acu-
rateţii vocilor în registrul acut, aspect susţinut de acompania-
mentul pianistei lect. univ. dr. Brândușa Tudor.

La final am rămas cu impresia unui concert coral reușit, 
care încununează munca studenţilor și a dirijorului de pe par-
cursul celui de-al doilea semestru universitar, fiind răsplătit cu 
aplauze îndelungate, binemeritate!

Simona Mazăre, anul III Muzicologie
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Corul „Balea Boar” al Bisericii Ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului” din Brad, 
premiat la Concursul Naţional de Muzică 

Bisericească „Lăudaţi pe Domnul” 
- ediţia a VI-a

Concursul de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul”, 
ajuns la cea de a VI-a ediţie, s-a desfășurat, la finele lunii sep-
tembrie, la Deva, etapa eparhială, având binecuvântarea Prea-
sfinţitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei. Au 
participat 5 coruri mixte parohiale, reprezentând instituţii de 
cult din judeţul Hunedoara, care în faţa unui juriu avizat, au 
avut obligaţia, prin regulament, să interpreteze trei piese muzi-
cale bisericești: troparul hramului bisericii unde își desfășoară 
activitatea corul sau un tropar la alegere, un axion duminical 
sau praznical și o piesă de concert.

Premiul 1 și cel mai mare punctaj   1-a  obţinut  Corul 
„Bâlea Boar” al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din 
orașul nostru, condus de profesoara Măria Simion, ale cărei 
prestaţii artistice de-a lungul timpului, sunt bine cunoscute și 
au fost totdeauna apreciate.

A urmat etapa mitropolitană, desfășurată Ia Sibiu, etapă 
parcursă cu succes, deoarece, chiar dacă sunt amatori, coriș-
tii brădeni s-au clasat pe un onorant loc III, evoluţia acestora 
lăsând o impresie deosebită, fiind felicitaţi de Î.P.S. Laurenţiu 
-Mitropolitul Ardealului.

Sub bagheta excepţionalei profesoare Măria Simion, Corul 
„Bâlea Boar” a interpretat: „Troparul Rusaliilor”, „îngerul a 
strigat”-de I. Mureșianu, armonizat pentru cor mixt de dirijorul 
Măria Simion și „Doamne, auzi glasul meu”.

Concursul Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe 
Domnul”, organizat de Patriarhia Română și-a propus să con-
tribuie la cunoașterea lui Dumnezeu și la cultivarea comuniunii 
frăţești, susţinând interpretarea autentică a muzicii bisericești, 
identificând și promovând; formaţiilede muzică bisericească 
valoroase.

Iată că una dintre aceste valoroase formaţii este de la Brad.
Felicităm organizatorii, co-riști’C dirijorul acestora: dis-

tinsa doamnă profesor. Măria Simion, precum și Parohia Brad I 
pentru implicarea sa profundă în actul cultural religios. 

Bianca Leucian
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Un nou succes al Corului „Bâlea Boar” 
al Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii 

Domnului” din Brad – Marele Premiu  
la Festivalul Concurs Interjudeţean  
„Cu noi este Dumnezeu”, Orăştie

De 26 de ani, Orăștia găzduiește un maraton coral de 
muzică sacră: Festivalul interjudeţean “Cu noi este Dumnezeu”. 
în anul care tocmai s-a încheiat, cu binecuvântarea Preasfin-
ţitului Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, această 
impresionantă manifestare a avut loc în data de 12 decem-brie, 
în Catedrala Ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”.

La Festivalul-concurs de anul acesta s-au înscris 16 coruri 
din opt judeţe, toate prezentându-se într-un mod deosebit, cu 
repertorii atent alese și cu interpretări de înaltă ţinută muzi-
cală. între cele 16 coruri s-a aflat și corul nostru de la Brad, 
“Bâlea Boar” al Bisericii Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnu-
lui” - condus și dirijat de maestra Măria Simion, sub coordona-
rea preotului-paroh Alexandru Letea.

Juriul l-a avut ca președinte pe preacucernicul părinte Vasile 
Grăjdian, profesor universitar în cadrul Facultăţii de Teologie 
„Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, iar ceilalţi doi membrii au fost 
domnul profesor Petru Androne Eli din Orăștie și preacucerni-
cul părinte arhidiacon Daniel Balea, ca reprezentant al Episco-
piei Devei și Hunedoarei.

După evoluţia tuturor corurilor, juriul a hotărât premierea 
acestora, după cum urmează:

SECŢIUNEA CORURI PE VOCI EGALE: premiul 1 
a revenit corului dirijorilor masteranzi „Atanasie Lipovan” din 
Arad, iar premiul II corului Seminarului Teologic din Caran-
sebeș;

SECŢIUNEA CORURI MIXTE PAROHIALE: pre-
miul I a revenit corului parohiei Aiud IV și corului parohiei 
„Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mediaș, premiul II 
corului „învierea” din Foeni, iar premiul III corului „Armonia” 
din Bocșa;

SECŢIUNEA CORURI DIN CADRUL SISTEMU-
LUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVER-SITAR: premiul I a 
revenit corului „Orfeu” al Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” 
din Deva, iar premiul II corului „Augustin Bena” al Liceului de 
Arte „Regina Măria” din Alba lulia;

SECŢIUNEA CORURI ALE CATEDRALELOR: 
premiul I a revenit corului  „Timotei Popovici” al Catedralei 
Mitropolitane din Sibiu, iar premiul II corului „Anastasis” al 
Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinţii Apos-
toli Petru și Pavel” din Deva;

SECŢIUNEA CORURI ALE ALTOR CENTRE.
ORGANIZAŢII SAU AȘEZĂMINTE CULTURALE:  
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premiul I a revenit corului de cameră „Voces” din Oradea și 
corului „Armonia” din Baia Mare, iar premiul. II corului „Gla-
sul Chioarului” din Șomcuta Mare;

SECŢIUNEA PREMII SPECIALE: corului „Bunaves-
tire” din Deva i-a revenit Diploma de Excelenţă iar corului 
„Arhanghelii” din Orăștie i-a revenit Premiul „Astra Rediviva”. 
Premiul pentru cel mai bun DIRIJOR a revenit domnului pro-
fesor Arnold Schneider, dirijoral corului de cameră „Voces” din 
Oradea.

MARELE PREMIU LA EDIŢIA 2015 a revenit coru-
lui „Bâlea Boar” al parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din 
Brad, aflat sub bagheta maestrei Măria Simion și sub coordo-
narea părintelui paroh Alexandru Letea.

Dar, iată ce ne declara maestra Măria Simion, după con-
curs: “Să nu credeţi că ne considerăm cei mai buni, deoarece au 
fost coruri mari, cu voci cultivate și dirijori tineri foarte buni, 
care au cântat impecabil sau aproape impecabil. Dar s-a expli-
cat, acolo, că a câștigat repertoriul nostru deosebit de frumos 
(greu – din punct de vedere polifonic și armonic), interpretat 
aproape de nivelul profesioniștilor, deși suntem cor de ama-
tori și de PAROHIE. Au considerat că acest tip de cor este cel 
mai muncit în genul muzicii sacre, fiind prezent săptămânal la 
Sfânta Liturghie și nu doar ocazional, și pregătit din timp cu 
posibilităţi de toate felurile. Noi n-am visat la atâta onoare, nu 
ne-am așteptat deloc la o asemenea răsplată.

Anii trecuţi, începând din 1996, am tot fost lăudaţi de alţi 
coriști și dirijori; am observat diferenţa dintre noi și alte coruri 
parohiale autoapreciindu-ne ca mai buni decât majoritatea din-
tre acestea, dar s-au întâmplat lucruri nepotrivite cu biserica și 
reguli fără noimă.

Am fost comparaţi, de-a valma, cu teologi, voci egale, 
coruri de copii, coruri parohiale, cu coruri profesioniste etc. Așa 
că, în acele condiţii, nu numai că n-am primit vreun premiu cât 

de cât cinstit, dar am fost umiliţi cu “menţiune”, în urma unor 
coruri mult mai slabe. Suferinţa morală, îndurată de prea multe 
ori, m-a făcut, pe mine, să plec cu inima îndoită, deși am pri-
mit asigurări că s-au schimbat total regulile, și în componenţa 
juriului, și în regulament. Nu se mai amestecă tipurile de coruri. 
Obligatoriu, doar 4 lucrări sacre și colinde, sunt prezentate. Cu 
adevărat s-a întâmplat cum s-a promis și organizat. Îmi aduc 
aminte când a mai fost în regulă, din punct de vedere al cinstei 
și corectitudinii: în 2010, când a fost doamna și domnul Brilin-
sky în juriu. Atunci am luat premiul II.

Dar acum, absolut toată echipa a fost de o cinste și bună-
tate cu adevărat creștinească.

Nu-i laud pentru că ne-au onorat într-atât, ci pentru că au 
gândit cu smerenie.

Am fost foarte bucuroasă când am auzit că ni s-a acordat 
Marele Premiu. Uitasem că și acest premiu se acordă. Nu știu 
cum a rezistat sufletul și mintea mea să sară din durere (eram 
foarte bolnavă) în culmea fericirii.

În continuare va trebui să nu ne dezicem de acest mare 
calificativ și să pregătim un minunat concert pentru concursul 
de anul viitor.

Doamne, ajută-ne, că numai cu ajutorul Tău e totul posi-
bil”, a încheiat profesoara Măria Simion.

Corul “Bâlea Boar” a susţinut, de asemenea, un splendid 
concert de colinde în sala “Agora” de la Casa de Cultură, în 
prezenţa a numeroși brădeni care iubesc acest gen muzical și 
apreciază activitatea corului și a maestrei Măria Simion.

De altfel, corul a bucurat prin scurte programe de colinde, 
mulţi brădeni din instituţii și societăţi comerciale, fiind prezent 
inclusiv la Primăria din orașul nostru, unde au fost primiţi cu 
interes și onoraţi de întregul personal.

Un an cu un palmares cât mai bogat, le dorim și noi!
Bianca Leudan
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Corul bărbătesc CANTUS DOMINI
Corul bărbătesc CANTUS DOMINI, a apărut din 

inițiativa unor iubitori de muzică – tineri de formație teo-
logică și/sau muzicală. Astfel, membrii acestui cor sunt 
doctoranzi, masteranzi și studenţi teologi, majoritatea absol-
venţi ai Sminarului Teologic din București dar și actuali elevi 
seminariști. Caracterul muzicii interpretate este, în mare parte, 
sacru dar repertoriul corului este unul variat, cuprinzând atât 
muzica de tradiție folclorică românească precum și muzică 
din repertoriul coral internaţional (muzică sacră și profană).

Încă de la înfiinţare, Corul bărbătesc CANTUS DOMINI 
este dirijat de Arhid. Prof. Dr. Răzvan-Constantin ŞTEFAN - 
sub conducerea căruia Corul și-a construit un palmares notabil:

• Marele Premiu la Festivalul „Prietenii Bulgariei” - 
Albena, (20-28 Iunie 2011)

• Două medalii de argint la cea de-a 7-a ediţie a 
World Choir Games (Olimpiada Mondială Corală) - Cincin-
nati-Ohio, Statele Unite ale Americii, (04-14 Iulie 2012)

 • Medalie de argint la prima ediţie a European 
Choir Games (Olimpiada Europeană Corală) - Graz-Austria, 
09-19 Iulie 2013

• Locul I - medalie de aur şi Cupă la categoria 
Coruri bărbăteşti în cadrul evenimentului Istanbul Inter-
national Chorus Competition & Festival, Turcia, 21 - 26 
Iulie.

• Participarea Corului la Liturghia de la Biserica 
„Sfânta Muceniţă Paraschevi“ a comunităţii româneşti din 
Istanbul în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul 
Ecumenic şi a înalţi demnitari ai celor două State.

• Locul I şi trofeu, cu un total de 95 de puncte 
la Festi valul-Concurs „Un talent înnăscut”, organizat în 
municipiul Râmnicu-Vâlcea, sub coordonarea competentă a 
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reprezentantului pentru România şi Republica Moldova, al 
organizaţiei corale internaţionale INTERKULTUR, Marian-
Cristian Stroe. Juriul a fost alcătuit din 3 personalităţi ale 
artei dirijorale din ţară şi din străinătate (Voicu Popescu, Cor-
neliu Groza şi Ambrož Çopi-Slovenia).

• Medalia de aur la secţiunea coruri pe voci egale şi 
medalia de argint la secţiunea coruri de cameră), în cadrul 
Concursului Internaţional Coral de Muzică „Singing 
World” din Sankt Petersburg-Russia, desfăşurat în perioada 
31 iulie-05 august 2015

• Premiul afecţiunii din partea publicului în runda 
pentru Grand Prix a aceluiaşi concurs, conferit prin votul 
secret al tuturor persoanelor din publicul prezent la Concertul 
de gală din cadrul rundei pentru Grand Prix.

• Două medalii de argint la cea de-a 35-a ediţie 
a Concursului Internaţional Coral de la Preveza-Grecia (06-09 
iulie 2017)

Corul bărbătesc CANTUS DOMINI a primit, în stagiu-
nea 2014-2015, o distincţie înaltă, și, mai ales onorantă, prin 
acordarea Diplomei Omagiale și a Medaliei comemorative 
“Sfinţii Martiri Brâncoveni” de către Preafericitul Părinte 
Patriarh DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 
ziua de 7 octombrie 2014.

În 8 decembrie 2104, a susţinut un concert de colinde, ală-
turi de corala mixtă a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în 
cadrul stagiunii „Paul Constantinescu”, organizate de Aso-
ciaţia Naţională Corală din România. Programul variat de 
colinde a primit aprecierea publicului, colaborarea dintre cele 
două formaţii corale reprezentând un imbold pentru continua-
rea unor asemenea manifestări în vederea schimburilor de expe-
rienţă iar în data de 13 decembrie 2014, alături de Corul 
„Symbol” al Patriarhiei Române și de formaţia psaltică „Tro-
nos” a Catedralei Patriarhale, în cadrul concertului caritabil 
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susţinut la Biblioteca Naţională din București și organizat de 
A.S.T.O.

În 16 decembrie 2014, corul este invitat, alături de 2 pre-
stigioase formaţii corale (Corul de copii și tineret „Symbol” 
al Patriarhiei Române și Corala mixtă „Nicolae Lungu” a 
Catedralei patriarhale) la concertul tradiţional „Răsăritul cel 
de sus”, organizat sub Înaltul patronaj al Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Acest 
concert s-a desfășurat în sala de spectacole a Operei Naţionale 
din București, în faţa unui numeros public.

În mai 2016, corul Cantus Domini a susţinut, în 
cadrul stagiunii corale „Paul Constantinescu”, organizată 
de Asociaţia Naţională Corală din România, un concert 
de muzică religioasă pascală la biserica „Sfântul Elefterie” din 
București și un alt concert la biserica „Sfântul Vasile” din Plo-
iești, la invitaţia Pc Preot Protoiereu Mihăiţă STROE.

La 01 septembrie 2016, corul a fost invitat să participe 
la concertul de deschidere al Congresului Internaţional al 
Tineretului Ortodox, organizat la București.

În 10 decembrie 2016, corul bărbătesc Cantus Domini 
a susţinut un program de colinde la Societatea Română de 
Radiodifuziune, la invitaţia dirijorului Corului de Copii 
Radio, maestrul Voicu POPESCU, în cadrul unui Concert 
de Crăciun prilejuit de Ziua internaţională a Cântului Coral. 
Tot în luna decembrie, duminică în ziua 11, la iniţiativa 
și cu organizarea Asociaţiei Culturale a Corului bărbătesc 
Cantus Domini, a susţinut concertul de Colinde „BUCURIA 
CRĂCIUNULUI”, în sala mare a Palatului Naţional al Copii-
lor, în faţa unei audienţe de peste 1.000 de persoane. La acest 
eveniment, corul Cantus Domini a invitat și Orchestra Cole-
giului Naţional de Arte „Dinu Lipatti”. 

În perioada 13-23 decembrie 2016, corul Cantus Domini 
a fost invitat să susţină o serie de 10 concerte în cadrul 

Comunităţilor românești din Canada, în orașul Toronto, 
statul Ontario și în zona Toronto (Hamilton, Oshawa, 
Oakwile, Misisauga, Aurora). 

Perioada pascală din acest an a fost marcată prin susţinerea 
a 2 concerte, în luna aprilie 2017, sub egida Asociaţiei Cul-
turale a Corului bărbătesc Cantus Domini, în parteneriat cu 
Muzeul Naţional Cotroceni (12 aprilie 2017) și cu Filarmo-
nica George Enescu a Ateneului Român (22 aprilie).

Concertul Pascal de la Muzeul Naţional Cotroceni 
a avut loc în salonul Cerchez și s-a desfășurat sub patronajul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Concertul de la Ateneul Român, desfășurat în două părţi, 
a avut loc în cadrul stagiunii Filarmonicii George Enescu, 
repertoriul abordat cuprinzând lucrări din creaţia corală religi-
oasă, lucrări din creaţia universală și prelucrări folclorice

*
Cel mai recent eveniment al corului a fost reprezentat de 

participarea, alături de alte 40 de formaţii din 22 de ţări, la edi-
ţia a X-a a Festivalului International de muzică religioasă și 
tradiţională „Samaa”, desfășurat în Cairo-Egipt, în perioada 
20-27 septembrie 2017.
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PRIN JERTFA CRUCII SPRE LUMINA ÎNVIERII!

Corul Codex Apulum din Alba Iulia

PATIMILE ŞI ÎNVIEREA DOMNULUI, ORATORIU 
BIZANTIN DE PAŞTI, DE PAUL CONSTANTINESCU

Corul Codex Apulum a promovat în toată activitatea sa de 
37 de ani opere corale reprezentative pentru spaţiul cultural 
românesc și a fost o „școală” în care s-a orientata- atenţia tine-
rilor spre un gen muzical a cărui valoare hermeneutică provoacă 
orizontul de așteptare al lumii contemporane. 

Proiectul  cultural Oratoriul bizantin de Paști de Paul Con-
stantinescu, reprezintă o etapă inedită în parteneriatul educa-
ţional și muzical stabilit între Asociaţia Corală Codex Apulum,  
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ştefan, din Alba 
Iulia, Corul Timotei Popovici al Catedralei Mitropolitane din 
Sibiu, Liceul de Muzică și Arte Plastice Regina Maria, din 
Alba Iulia, și Orchestra Filarmonică de Stat din Sibiu. 

Dirijorul care a reunit și condus cu măiestrie efortul celor 
aproximativ 150 de muzicieni este profesorul Matei Pop de 
la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca. 
După studii de dirijat și compoziţie la Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca, a urmat stagii de perfec-
ţionare și cursuri de măiestrie cu maeștri reputaţi ai dirijatului, 
între care Gianluigi Gelmetti, Zoltán Pesko, Peter Eötvös, Zsolt 
Nagy, Johannes Schlaefli. Lector universitar al Academiei de 
Muzică clujene, desfășoară în paralel o susţinută activitate diri-
jorală, evoluând ca invitat la pupitrul Filarmonicilor din Cluj, 
Iași, Bacău, Târgu Mureș, Craiova, Ploiești, Pitești, Râmnicu 
Vâlcea, Arad, Oradea, Satu-Mare, Botoșani, Chișinău (Repu-
blica Moldova), al Orchestrei de cameră a Radiodifuziunii  
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din București sau al Operei Maghiare din Cluj.
Paul Constantinescu (Ploiești 1909 – București 1963) este 

personalitatea care, alături de George Enescu, se înscrie printre 
cei mai originali exponenţi ai școlii muzicale naţionale româ-
nești din secolul XX. Axat pe patru direcţii estetice: folclor, 
muzică bizantină, neocalsicism și comic muzical, compozitorul 
contribuie printr-un număr mare de lucrări valoroase la zes-
trea noastră muzicală. În Oratoriul Bizantin de Paști „Patimile și 
Învierea Domnului” îl descoperim în toată splendoarea sa pe cel 
numit „părintele bizantinismului românesc”.

Oratoriul este definit ca o lucrare muzicală de mari pro-
porţii, cu caracter dramatic, pentru soliști, cor și orchestră, 
compusă din mai multe părţi și prezentată numai în contextul 
concertului, apărut ca gen muzical în secolele XVI-XVII.1 Pr. 
prof. dr. Stelian Ionaşcu observă şi demonstrează cu argumente 
pertinente ineditul oratoriului compus de Paul Constantinescu, 
din perspectiva limbajului muzical şi a etosului: „Putem spune 
că muzica bisericească se află sub «incidenţa» dogmei în  

1 *** Dicţionar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, București, 
2013, p. 613.

sensul că, aşa cum «definiţia dogmatică» nu poate fi schim-
bată, dar în jurul acesteia se poate teologhisi, aşa «muzica 
bisericească» trebuie să îşi păstreze nota sa specifică, auten-
tică, dar ea poate fi exprimată în limbajul vremurilor noastre 
(polifonic, armonic sau eterofonic); important este să nu ne 
îndepărtăm de melosul bizantin.”1 

Oratoriul surprinde, asemenea celor două oratorii ale lui 
Johann Sebastian Bach – „Patimile după Ioan” și „Patimile după 
Matei” – suferinţele lui Iisus din același unghi: dramatic-uman. 
Paul Constantinescu merge mai departe decât Bach, încheind 
apoteotic oratoriul cu Învierea. Varianta iniţială a oratoriului 
a fost compusă între anii 1942 și 1946, pe baza materialului 
muzical bizantin de sec. XIII, reconstituit și tradus de bizan-
tinologul de talie international pr. prof. I. D. Petrescu, cu stu-
dii la Schola Cantorum și Sorbona. Prima audiţie (1946) a fost 
dirijată de George Enescu și a însemnat primul mare succes 
al lucrării. Versiunea a 2-a (1948), datorată unor neînţelegeri 
cu I.D. Petrescu, extinde acţiunea de la momentele iniţiale ale 
Calvarului, Morţii și Îngropării la cel al Învierii. Pentru această 
nouă versiune, P. Constantinescu a recurs la culegerile lui Filo-
tei sîn Agăi Jipăi (1713), Macarie Ieromonahul (1823),  Anton 
Pann (1846), I. Popescu Pasărea, Gavriil Musicescu, D. Suce-
veanu și N. Ploeșteanu. Melodica, în arii și coruri se dezvoltă 
pe formele imnice bizantine: tropar, condac, laudă, sedealnă, 
stihiră, podobie, catavasie, luminândă. 

Oratoriul Bizantin de Paști este alcătuit din patru părţi 
formate din numere reprezentând recitative, arii și coruri. Acţi-
unea evoluează pe texte desprinse din cele patru Evanghelii, 
prin dialogul personajelor: Evanghelistul, Iisus, Maica Dom-
nului, Pilat, Iuda, Slujnicele, Tâlharii, Mironosiţele și un Înger. 
1 Pr. Prof. Dr. Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică româ-
nească, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, București, 2005, p. 11.
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Rolul momentelor corale este de a adăuga simplităţii muzicii 
bizantine forţă și dramatism. Corul acoperă o paletă expresivă 
emoţionantă: rugă șoptită, disperare, ironie, sarcasm, glorificare, 
strălucire, apoteoză. Orchestra susţine și îmbogăţește expresi-
vitatea vocală, având și momente de sine stătătoare: preludii, 
interludii, finaluri de acte, cu scriitură simfonică ce balansează 
între neoclasicism și modernism. Paul Constantinescu reali-
zează o sinteză de factori: primitiv, arhaic, cultic, de rezonanţă 
populară, clasic, modern, peste care se suprapune o sinteză per-
sonală între concepţia armonică verticală și desfășurarea polifo-
nică într-un contrapunct modal liber.

Criticii de specialitate sunt unanimi în a recunoaște că Ora-
toriul Bizantin de Paști PATIMILE și ÎNVIEREA DOM-
NULUI «este compoziţia prin care P. Constantinescu crează un 
stil simfonic religios românesc, pe baze bizantine”.

Având în vedere amploarea și complexitatea lucrării, dar și 
originala transfigurare a melosului bizantin, în proiect au fost 
implicaţi peste 85 de tineri din judeţele Alba, Mureș, Sibiu, și 
Deva, membrii ai corului Codex Apulum, dirijat de prof. Iosif 
Fiţ și pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean și ai Corului Timotei Popo-
vici al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de arhid. 
Dan-Alexandru Streza. Glasuri tinere, puternice, emoționante 
au luat în stăpânire spațiul frumoasei Catedrale Mitropolitane 
din Sibiu, într-o curată și aleasă limbă românească, care a pus 
în vibrație deopotrivă interpreții și publicul venit curios spre o 
muzică nemaiauzită. Paul Constantinescu a făcut posibil acce-
sul generațiilor secolului XXI la limpezimea limbajului muzical 
bizantin ce dă viață evangheliilor, “povestind” Patimile și Învie-
rea lui Iisus. 

Pe lângă performanța de excepție a coriștilor de a izbândi 
interpretarea unei partituri muzicale de o asemenea complexi-
tate, scrisă pentru formații profesioniste, se cuvine menționat 
nivelul artistic-interpretativ al soliștilor care au însuflețit  

dificilele roluri ale Evanghelistului – Pr. Nicolae Topîrcean 
(bariton) și Iisus – Emanuel Benchea (bas); în celelalte roluri 
(Iuda, Pilat, 2 tâlhari, 2 slujnice, mironosițele) au performat 
Dan-Alexandru Streza, Lorena Puican, Teodora Oprișor, Iulia 
Grigoriță. De asemenea, subliniem implicarea și răbdarea core-
petitorului prof. Anamaria Fiţ.

Impresiile publicului numeros și ale muzicienilor aflați la 
concert ne-au făcut și mai recunoscători. Aproape unanim s-a 
vorbit despre “forța răscolitoare a muzicii bizantine, de culorile 
ei unice”, dar și de “nuanțele meditative, delicate” care circum-
scriu un arc generos de stări sufletești ce “invadează și mișcă 
întreaga ființă”.

Implicând tinerii și adolescenţii, proiectul prezentat este 
rezultatul eforturilor conjugate ale celor care au înţeles frumu-
seţea și importanţa unui astfel de demers în formarea conștiin-
ţei valorilor. 

Pr. Prof. Nicolae Topîrcean
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Concertul Prieteniei

Corul bărbătesc Cantus Domini 
și Corala ortodoxă bărbătească  

Armonia au concertat împreună 
în Biserica Sfântul Elefterie din Capitală

Corul bărbătesc  Cantus Domini  din București și Corala 
ortodoxă bărbătească   Armonia  din Constanța au concertat, în 
seara zilei de 27 noiembrie 2017, în Biserica   Sfântul Elefterie 
Nou din Capitală. Evenimentul s-a desfășurat sub titlul Concer-
tul Prieteniei  în cadrul Stagiunii Corale Bucureștene Paul Con-
stantinescu.

Concertul a fost organizat sub egida Asociației Naționale 
Corale din România și a Centrului Național de Artă Tinerimea 
Română. La eveniment au fost prezenți sute de bucureșteni, dar 
și patru ierarhi ai Bisericii noastre: I.P.S. Teodosie, Arhiepi-
scopul Tomisului, P.P.S.S. Episcopi-vicari patriarahali Varlaam 
Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, și P.S. Timotei Prahoveanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Corul bărbătesc Cantus Domini a apărut din inițiativa unor 
iubitori de muzică, tineri de formație teologică și/sau muzi-
cală. Membrii acestui cor sunt doctoranzi, masteranzi și stu-
denţi teologi, majoritatea absolvenţi ai Sminarului Teologic din 
București dar și actuali elevi seminariști. Fondatorul și dirijorul 
corului este Arhid. Răzvan-Constantin ȘTEFAN.

Corala barbatească  Armonia, dirijată de Arhid. asist. Univ. 
dr. Iulian DUMITRU, abordează un repertoriu diversificat: 
piese religioase polifonice și monodice (psaltice), folclor româ-
nesc, colinde tradiţionale românești și străine, cât și piese din 
repertoriul clasic universal.

Pe aripile muzicii, cu… Appassionato

Corala Appassionato, înființată în anul 2000 la iniţierea 
conf. univ. dr. Ioan Golcea și a dirijorului prof. univ. dr. Florin 
Emil Nicolae Badea, continuă frumoasa tradiţie corală dâmbo-
viţenă. 

În cei 18 ani de activitate concertistică, corala se poate 
mândri cu un valoros palmares: numeroase concerte atât în 
ţară, cât și în străinătate, participări la festivaluri și concursuri 
internaționale (unde au obținut peste 16 premii). Fie că sunt la 
Roma, Veneţia, Napoli, Paris, Ciudad-Real, Villarubia de Los 
Ohos, Krakovia, Montreux, Strasbourg, Genova, Praga, Jihlava, 
Rovinj, Ohrid, Belfort sau București, Pitești, Brașov, Slatina, 
Focșani, Baia Mare, Alexandria, Reșița, se prezintă mereu în 
faţa publicului cu aceiași bucurie de a cânta.

Corala Appassionato deschide stagiunea trecută de con-
certe cu un recital de colinde la Teatrul „Tony Bulandra” 
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din Târgoviște, concert în care au participat și studenți ai 
Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și 
Arte. 

În 17 martie 2017, cu ocazia achizitionarii noului pian de 
la casa de cultura „Dumitru Stanciu” din Găești, Appassionato 
susține un concert alături de pianista Marina Bratu, studentă 
la Universitatea de Muzică din București, la clasa profesorului 
Vlad Dimulescu. Soliști au fost prof.dr. Mihaela Micuță și mas-
terandul Adelin Simion.

În perioada 6-8 mai, după cum se știe, Târgoviștea a avut 
onoarea să organizeze Olimpiada Națională Corală - etapa 
finala, unde și-au dat concursul 20 de coruri (participanți - 
peste 700 de elevi și cadre didactice), la cele trei secțiuni din 
concurs: Licee de Artă, Licee Teoretice și Seminarii Teologice. 
Președintele juriului a fost prof. univ. dr. Florin Emil Nico-
lae Badea de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, dirijo-
rul corului Appassionato, care, de altfel, a susținut și un recital 
pe data 5 mai, în gala de deschidere a concursului, cu lucrări 
din creația compozitorilor: C. Monteverdi, F. M. Bartholdy, E. 
Esenvalds, F. Repilado, G. Rossini.

Appassionato a participat la prima ediţie a Festivalului 
Coral Internaţional „Emanoil Popescu“, obținând premiul I. 
Manifestarea a avut loc în perioada 18 - 21 mai, la Filarmonica 
din Pitești și a fost coordonată de dirijorul George Paraschi-
vescu, directorul festivalului. Dintre corurile participante amin-
tim: Corul Rapsodia, Corala Pr. Ion Ionescu, Corul Ars Nova, 
Corul Bărbătesc al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 
Corala D. G. Kiriac etc. 

În ziua de 5 iunie, care a coincis cu sarbătoarea creștină a 
Sfintei Treimi, Appassionato concertează la biserica Sf. Elefte-
rie din București, în stagiunea corală „Paul Constantinescu” în 
fața unor personalități importante ale artei dirijorale românești 
(dirijorul Voicu Enăchescu, conf.univ.dr. Ioan Golcea de la 

Universitatea Națională de Muzică din București și Lucian 
Vlădescu, dirijorul orchestrei Teatrului de Operetă și Musical 
„Ion Dacian” din București), a preoților și a publicului iubitor 
de muzică. Aceștia au apreciat și aplaudat programul alcătuit 
din bijuterii ale literaturii naționale și universale, laice și religi-
oasă (C. Monteverdi, F.M. Bartholdy, E. Esenvalds, C. Porum-
bescu, Dr. Alexandrescu, C. Tăutu, F. Repilado, N. Korsakov, G. 
Rossini). 

De asemenea, pe 30 iunie, regăsim corala Appassionato în 
recital pe scena Teatrului „Al. Davila” din Pitești, la Festivalul 
Internațional de Muzică Corală și Instrumentală „D. G. Kiriac”. 

Asist. univ. dr. Mihaela Micuță
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Corala Brătianu, Piteşti

Pentru mulți suntem doar un nume care a răsunat trium-
fător atât pe meleagurile noastre, cât și peste graniță, pe tărâ-
muri calde și însorite. Un nume care a stârnit de nenumărate 
ori ropote de aplauze atunci când a fost anunțat într-un specta-
col; un nume asociat de fiecare dată cu performanța, succesul și 
talentul. Însă, în ciuda acestor descrieri rupte din povești, sun-
tem mult mai aproape de realitate. Suntem căldură și dedicare; 
ore și zile de repetiții pline de dureri de cap, voci răgușite, obo-
seală și muncă, dar toate frumoase. Suntem zâmbetele publi-
cului dornic să ne asculte de fiecare dată, dar și emoțiile din 
spatele scenei.

Suntem ,,Corala Brătianu”, iar povestea noastră, cu bune și 
cu mai puțin bune, a luat naștere sub atenta îndrumare a omu-
lui pe care toți coriștii brătieni îl admiră și îl iubesc: doamna 
profesor dirijor, Maria Cosmescu.

Evoluția corului nostru a reprezentat o armonie, însă cu o 
singură disonanță: momentul în care, timp de un an, in Colegiul 
Național ,,Ion C. Brătianu”, vocile corului nu au mai răsunat... 

Doamna Cosmescu plecase, iar noi, asemenea unei orchestre, 
nu am putut funcționa fără dirijor. Din fericire, tăcerea nu a 
durat mult, dragostea dumneaei față de cor aducând-o înapoi.

Astfel, uniți în voce și în determinare, ne-am reluat acti-
vitatea ca și cum nu ne-am fi oprit niciodată: la fel de veseli 
și cu la fel de mult entuziasm. Oamenii ne-au primit înapoi 
cu brațele deschise și cu vechile și bine-cunoscutele ropote de 
aplauze, motivându-ne să ne ridicăm la standardele cu care 
i-am obișnuit.

Am participat la diverse evenimente, cum ar fi spectacolul 
de colinde ,,După datini colindăm” organizat de Teatrul ,,Ale-
xandru Davila” Pitești și la alte câteva spectacole organizate cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, în aula Universității din Pitești. 
De asemenea, invitați de doamna Mona Vâlceanu, am cântat și 
în cadrul evenimentului organizat de Centrul Cultural Pitești, 
cu prilejul sărbătoririi lui Mihai Eminescu. Totodată, am luat 
parte și la spectacolul organizat de Cantus Mundi, cu ocazia 
Orei Pământului.

Așadar, păstrându-ne tradiția, ghidați de bucuria de a cânta 
și visând întotdeauna la performanță, ne-am impus să revenim 
la vechile “obiceiuri” și să devenim din ce în ce mai buni. Vii-
torul ne rezervă, categoric, evenimente minunate, dar acum este 
vorba de prezent, de momentul care ne definește și ne înalță 
către viitorul frumos pe care suntem hotărâți să îl consolidăm 
în continuare.

Andreea Atanasescu și Bianca Soare,  
membre ale Coralei Brătianu
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Corala Catedralei Mitropolitane  
din Târgoviște

Reper muzical-artistic și bisericesc pentru municipiul 
Târgoviște, pentru județul și Eparhia noastră, Corala Catedralei 
Mitropolitane funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-
lui Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON și este dirijată de 
domnul Asist. univ. dr. Mihail VLĂDĂREANU. Ea este alcă-
tuită din 38 de membri, teologi ori muzicieni, iubitori de fru-
mos, pasionați de muzică și atașați de credința Bisericii noastre 
strămoșești, dornici de a vesti lumii mesajul Evangheliei lui 
Hristos prin intermediul artei sonore.

Corala reprezintă principala instituţie misionară în mediul 
artistic și muzical local, susţinând buna desfășurare a activităţi-
lor liturgice de la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște, dar și 
de la evenimentele ecleziale majore ale Eparhiei noastre.

Reprezentând Arhiepiscopia Târgoviștei, a participat la 
importante manifestări și concursuri muzicale, din ţară și din 
străinătate, oferind demnitate și prestigiu Eparhiei noastre. 
Este notabilă contribuţia pe care o are, an de an, în ziua de  

11 august, la buna desfășurare a sărbătoririi Sf. Ier. Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Ţării Românești, 
la Concertul tradiţional de colinde al Eparhiei noastre, la spri-
jinirea acţiunilor dedicate Zilei Municipiului Târgoviște de la 8 
septembrie, din fiecare an, la Ziua Eroilor ori a evenimentelor 
culturale majore din viața cetății.

Corala Mitropolitană are o discografie audio-video, însu-
mând 3 CD-uri și un DVD: Colinde tradiționale românești  
(format audio și video) Armonii corale laice românești și univer-
sale și Bijuterii corale.

Corala oferă iubitorilor de muzică un concert live, în fie-
care duminică, muzica slujind cuvântului liturgic. Concertele de 
Crăciun organizate în fiecare an de Arhiepiscopia Târgoviștei, 
aduc, pe lângă mesajul Cuvântului întrupat, și frumuseţea unică 
a colindelor tradiționale, menite să înnoiască haina spirituală a 
credincioșilor. A fost invitată la mai multe ediţii ale Festivalu-
lui de Muzică Religioasă organizat în București anual, în luna 
decembrie, de către Patriarhia Română și Asociaţia Naţională 
Corală din România. În aprilie 2006, Corala a luat parte la Fes-
tivalul Internaţional de Muzică Religioasă.

Alte proiecte, de nivel internaţional, au presupus cola-
borarea mai multor formaţii corale și orchestre la susţinerea 
unor concerte vocal simfonice extraordinare. Amintim doar 
Requiem-ul German de Johannes Brahms, dirijor Alain Char-
ron (Franţa) colaborare cu Orchestra Universităţii Naţionale 
de Muzică București, Corul Collegium Vocal, Chauray, Franţa, 
Corul Collegium Cantorum „Nicolae Oancea”, Casa Corpului 
Didactic București – noiembrie 2006, București, Opera Naţi-
onală, sau Requiem-ul de Gabriel Faure, dirijor Neil Bennett, în 
parteneriat cu Corul de Cameră al Colegiului Pendleton, Man-
chester, Marea Britanie – București, iulie 2007.

În anul 2008, Corala participă la Concursul Internaţional 
“Peter Eben” Praga, Cehia, unde obține Diploma de Argint. În 
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anii 2010 și 2017, Corala se remarcă, de asemenea, prin partici-
parea la Festivalul Concurs “Lăudaţi pe Domnul”, etapa Mitro-
politană la București.

În anul 2011, Corala participă la Festivalul “Floriile cu 
bucurie”, organizat la Muzeul Naţional al Satului “Dimi-
trie Gusti”, București. În anii 2015 și 2016 a participat în 
calitate de invitat la Festivalul Vinerea Floriilor, organizat la 
Târgoviște.  În anul 2016 a participat, alături de Orchestra 
Simfonică Muntenia la Concertul Pascal oferit de autoritățile 
locale din Târgoviște, iar în 2017 a oferit un Concert în cadrul 
Stagiunii Corale Paul Constantinescu, Biserica Sf. Elefterie 
București.

Corala ortodoxă-bărbătească  
„Armonia”, Constanţa

Corala bărbătească “Armonia” a fost înființată în anul 2001 
la inițiativa Arhid. Asist. Univ. Drd. Ion-Iulian Dumitru, în 
cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea. 

Anul 2001 reprezintă un moment important în evoluția 
Coralei “Armonia”, pe perioada acestuia bucurându-se de o 
vastă activitate muzicală. Prima diplomă de excelență, respec-
tiv primul loc fruntaș, a fost obținut la Festivalul de colinde 
“Leru-I ler”, tradiția de a participa la acest eveniment fiind 
păstrată până în anul 2003. Apariția albumului muzical, inti-
tulat sugestiv “Sfărâmând Porțile Iadului”, realizat în studiou-
rile Electrecord-București, a adus coralei o apreciere deosebită 
din partea publicului auditoriu. “Concursul național de muzică 
corală”, desfășurat la Piatra-Neamț, încheie anul 2003 cu un 
success de răsunet, corala obținând locul II la etapa națională, 
unde au participat alte 40 de grupuri corale. Deasemenea, 
dirijorul coralei s-a făcut remarcat prin obținerea locului I la 
secțiunea artă-dirijorală.

Din anul 2004 Corala “Armonia” se află sub patronajul 
Arhiepiscopiei Tomisului, când, alături de Inaltpreasfințitul Dr. 
Teodosie este inițiată o nouă serie de concerte religioase, cla-
sice și folclorice, susținute în diferite orașe  ale țării: Ploiești, 
Vatra Dornei, Fălticeni, Tulcea, Mangalia, București, Iași, etc. 
Începând cu anul 2004, corala a devenit o prezență constantă la 
Festivalul Internațional al Artei Corale Bisericești, organizat la 
Constanța și la Festivalul Internațional “I.D. Chirescu”, organi-
zat la Cernavodă. Tot în acest an corala participă la Festivalul 
de Muzică Sacră susținut la Palatul Patriarhiei Române.

În martie 2005 grupul coral concertează la Patriarhia Ecu-
menică din Constantinopol în prezența S.S. Bartolomeu I. În 
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toamna aceluiași an grupul coral participă la „Convegno inter-
nazionale; Il monachiesimo ortodosso în Finlandia e nei paesi 
baltici,, organizat în Grotta Ferrata-Roma. Ulterior este invi-
tată să concerteze  în cadrul festivalului  „Kairo`s 2005. La 
luce che viene da oriente”  Bari, Conversano, Italia. În decem-
brie 2005, corala susține un concert extraordinar în catedrala 
catolică   «San Gines» din Madrid în prezența ambasadorului 
României în Spania. Catedrala s-a dovedit neîncăpătoare. Anul  
2005 se încheie printr-o serie de concerte susținute de grupul 
coral în Israel: la Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, 
susținut în faţa distinșilor profesori ai universității; la Casa de 
Cultură din Tel-Aviv; la Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim, în 
prezenţa Preafericitului Patriarh Teofil al III-lea; la Ambasada 
Română din Israel. La finalul turneului, corala susține un con-
cert la Institutul Cultural Român din Tel-Aviv, în cadrul verni-
sajului de icoane  “Lumina Icoanei”, la invitaţia d-nei prof. dr. 
Madeea Axinciuc, director I.C.R. Tel-Aviv.

Pentru a păstra tradiţia creștin-ortodoxă românească, 
Corala Armonia lansează în premieră naţională, un material 

discografic sub formă de dvd, intitulat Miracol pentru suflet, 
conţinând colinde tradiţionale românesti, filmările realizându-
se în mânăstirile și bisericile din Dobrogea și Bucovina. 

Anul 2006 s-a dovedit a fi un an prolific pentru această 
corală. În ianuarie 2006, grupul coral concertează la Universita-
tea Creștină „Dimitrie Cantemir”, cu ocazia acordării titlului de  
‘Doctor Honoris Causa’ doamnei baronese Emma Nicholson. 
Trei luni mai târziu, corala  susţine un turneu de muzică sacră 
specifică 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. În aceeași lună,  
grupul coral vizitează pentru a doua oară Ţara Sfântă, partici-
pând la slujbe religioase specifice perioadei pascale desfășurate 
la Biserica românească din Ierusalim și Ierihon, totodată corala 
susţinând concerte în Ierusalim, la sala Beit Ariela din Tel Aviv 
(25 aprilie). În data de 26 aprilie corala bărbătească Armonia, 
la invitația I.C.R. Tel Aviv, aduce salutul României cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Naţionale a Statului Israel la Matnas Hadar, 
Haifa.

La invitaţia Pf. Patriarh  Teofil al III-lea, în turneul din 
Ţara Sfântă, grupul coral trăiește o experienţă unică primind 
binecuvântarea  de participare la slujba pogorârii Sfintei Lumini 
de la Sfântul Mormânt alături de corul Patriarhiei Ierusalimu-
lui, fiind singurul cor românesc ce se bucură de o astfel de apre-
ciere din partea  Patriarhiei Ierusalimului.

În perioada 2006-2011, corala Armonia are parte de 
numeroase invitaţii în afara graniţelor ţării după cum urmează: 
an de an de Sfintele Paști și Sărbătorile Nașterii Domnului, 
corala este invitată în Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae din 
Orașul Castellion, Spania, unde în prezenţa miilor de români 
și spanioli susţine concerte extraordinare. De asemenea, în 
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aceeași perioadă a existat o fructuoasă colaborare cu Institutul 
Cultural Român, concertâd în cele mai mari orașe al Europei 
(Dublin, Londra, Strasbourg, Nurnberg, Lisabona, Barcelona, 
Paris, Roma). În 2009 corala concerteaza la mormântul Sfân-
tului Nicolae din orașul Bari - Italia. Este invitată deaseme-
nea în 2011 în Insula Lesbos, Grecia. În același an corala este 
invitată la Patriarhia Ecumenică din Istanbul pentru a săvârși 
Sfânta Liturghie iar după aceasta corala se bucură de binecu-
vântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, în urma unui 
concert extraordinar.

În vara anului 2012, corala Armonia participă la festiva-
lul internațional „Folclor fără granițe” organizat în Dobrich, 
Bulgaria. Pe baza obținerii acestui premiu, în acelasi an, corala 
participă la World Choir Games (Cincinnati, USA), cel mai 
prestigios concurs coral la nivel mondial, unde este dublu 
medaliată cu aur. Succesul acestei corale însă nu s-a oprit acolo. 
În iulie 2013 participă la Graz, în Austria, la European Choir 
Games, și este iarăși medaliată cu aur la secțiunea Folclor și cu 

argint la secțiunea Artă Sacră, iar la secțiunea „Cor bărbătesc 
de cameră” obținând Marele Premiu.

În iulie 2014 la Riga, Letonia, participă la World Choir 
Games unde este laureată cu medalie de aur la secțiunea „Artă 
Sacră” și cu medalie de aur și Marele Premiu la sectiunea „Cor 
Bărbătesc de Cameră”.

În prezent, Corala „Armonia“ este compusă din 30 de 
membri (clerici,  studenţi și masteranzi ai  Facultăţilor de Teo-
logie și Arte ale Universității Ovidius). Repertoriul acesteia este 
foarte diversificat, fiind compus din piese religioase polifonice 
și monodice (psaltice), folclor românesc, colinde tradiţionale 
românești și străine, cât și piese din repertoriul clasic universal.

Corala și-a pus în valoare personalitatea muzicală impri-
mând mai multe compact discuri și dvd-uri:

- Canonul Sfântului Andrei Criteanul;
- Folclorul românesc în interpretare corală;
- Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur ;
 -  Opera Sf. Ap. Andrei de la Betsaida la Patras prin anticul 

Tomis;
-  Oratoriul În vremea aceea pentru cor bărbătesc, pian și 

soliști
- Doamne, buzele mele;
- Folclorul românesc în interpretare corală II.
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Corala Universitarilor Clujeni
Corala Universitarilor Clujeni a desfășurat o activitate deo-

sebita și în anul 2017.
Dintre activităţile desfășurate de către Corala Universitari-

lor Clujeni în anul 2017 menţionăm în principal:

1. MIRACOLUL INVIERII - concertul a avut loc în 
data data de 12.04.2017 de la ora 17.00 în sala “Auditorium  
Maximum” a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca.

Învierea lui Iisus Hristos sau altfel spus Sfânta Sărbătoare 
a Paștilor, este cea mai mare sărbătoare creștinească a mai mul-
tor bisericii, printre care: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano – 
Catolică, Biserica Greco – Catolică și Biserica Reformată.  

Pricesnele și cântecele religioase sunt ofrande muzicale 
aduse Tatălui Ceresc, Mântuitorului, Duhului Sfânt, Maicii 
Domnului și nu în ultimul rând sunt modalități de curățare a 
sufletului omenesc. 

Cuvântul priceasnă provine din limba slavă veche și 
înseamnă ”Preacurată”, fiind o cântare bisericească ortodoxă ce 
se cântă în timpul Sf. Liturghii.

La aceste cântări, strict bisericesti, s-au adăugat de-a lun-
gul timpului și cântece religioase din folclorul religios româ-
nesc. Pricesnele românești, care mai sunt denumite și cântări 
mănăstirești, au o tematică ce variază în funcție de sărbătorile 
religioase sau perioada din timpul slujbei bisericești în care se 
cântă. Pricesnele ortodoxe românești pot fi atât rugăciuni cât 
și cântece de laudă aduse lui Dumnezeu, Fiului Său, Mariei și 
Preacinstiților Sfinți.

Muzica Domnului este sacră și se focusează în special pe 
cinstirea, cu multă umilință și suflet bun, a Domnului Nos-
tru Sfânt și are tot timpul un mesaj spiritual ce conduce la 
curățarea trupească și sufletească a omului.

Corala Universitarilor Clujeni a interpretat: Ridicat-am 
ochii mei la Ceruri; Cat de marit este Domnul; Rugaciune; 
Hristos a Inviat - Podoleanu -; Laudati pe Domnul Glorie; 
Axion de Pasti; Fii lacrimilor tale; Hristos a inviat - Muzicescu -;  
Ave Verum; Invierea; Cu noi este Dumnezeu. În concert au 
fost de asemenea prezentate mai multe pricesne interpretate de 
soliste din cadrul coralei.

Concertul a realizat un frumos moment de sărbătoare pen-
tru creștinii-ortodocși, aflati in numar foarte mare in sala.

2. Cu ocazia  Zilei Naționale a Trompetiștilor din Româ-
nia, care a avut loc in 23 Aprilie 2017 în sala clubului de la 
”Cinema Mărăști” din Cluj-Napoca, Corala Universitarilor 
Clujeni a sustinut un frumos concert, alaturi de alte forma-
tii cultural artistice. Corala Universitarilor Clujeni, aflată sub 
bagheta dirijorală a doamnei profesor Doina Miclea încă din 
anul 2001, având un repertoriu bogat, pliat pe fiecare eveni-
ment în parte, a interpretat piesele: Cu noi este Dumnezeu; 
Ridicat-am ochii mei la ceruri (Melodie de V. Petrașcu, cu un 
aranjament de Aristotel Cruceanu); Cat de marit; Ave Verum 
etc. Concertul s-a bucurat de un real succes.

3. “EMINESCIANA” - concert care a avut loc in data de 
04.06.2017 de la ora 17.00 in sala “Auditorium  Maximum”  a 
Casei Universitarilor din Cluj –Napoca 

În “Viaţa lui Mihai Eminescu” ( 1932), G. Călinescu a scris 
aceste emoţionate cuvinte despre moartea poetului: “Astfel se 
stinse în al optulea lustru de viaţa cel mai mare poet, pe care 
l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pămîntul românesc. Ape vor 
seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsării pădure sau 
cetate, şi cîte o stea va vesteji pe cer în depărtări, pînă cînd acest 
pămînt sa-şi strîngă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a 
altui crin de tăria parfumurilor sale”. 

Prin acest proiect, perpetuat în timp de către Corala  
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Universitarilor Clujeni, se doreşte omagierea personalităţii 
complexe a celui care este considerat, pe drept cuvânt, Poetul 
naţional.

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.

4. FESTIVALUL CORAL INTERNATIONAL PAS-
TORALA-FOCŞANI-2017

În perioada 7-9 iulie 2017 Corala Universitarilor Clujeni 
a participat cu mult succes la Festivalul Coral International 
PASTORALA, editia a XVII-a de la Focsani. Pentru trei zile, 
centrul muzicii corale din Romania s-a aflat la Focsani, si acea-
sta datorita in primul rand d-lui prof. dr. Dumitru Sandulachi, 
care este un mare  dirijor si un organizator de exceptie.

La festival au participat:
Corul Voces Intimae - Franţa, dirijor: Christian Pariot; 

Corala Universitarilor Clujeni, dirijor: prof. Doina Miclea; 
Corala din Câmpeni-Alba, dirijori: Iosif Fit/Gelu Muntea; 

Corul Solemnius - Bucureşti, dirijor: Florentina Brescanu; 
Corala feminină Camerata - Brăila, dirijor: Paraschiva Moise; 
Corul mixt Neagu Ionescu, dirijor: Gianin Cristian Oprea; 
Corul Ştefan Andronic - Vulturu, dirijor: Dumitru Sandulachi 
şi Corul de cameră PASTORALA – Focşani, dirijor: Dumitru 
Săndulachi.

Preşedinte de onoare al juriului a fost compozitorul Con-
stantin Arvinte, iar ca membri ai juriului au fost: dirijorul Dan 
Mihai Goia, dirijorul Ioan Oarcea, compozitorul Ion Pelearcă 
şi muzicologul Alexandru Bădulescu.

În cadrul festivalului Corala Universitarilor Clujeni a inter-
pretat: Imnul Nopţii - de L.V. Beethoven - aranjament Vasile 
Teodorescu – Iaşi; Rugăciune - muzica Marius Cuteanu, ver-
suri M. Eminescu; Mai am un singur dor - muzica Guilhelm 
Șorban, versuri M. Eminescu; Pe lângă plopii fără soţ - muzica 
Marius Cuteanu, versuri M. Eminescu; Cu noi este Dumnezeu -  
muzica Nicolae Lungu; Ridicat-am ochii mei la Ceruri - Mel-
odie de V. Petrașcu, cu un aranjament de Aristotel Cruceanu; 
Cât de mărit este Domnul; Fii Lacrimilor tale - muzica Mar-
ius Cuteanu, versuri Părintele Gavril Salageanu; Foaie verde 
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de măr dulce - de Tudor Jarda; Foicica de ciper - de Tudor 
Jarda; Cantecul lui Stefan - muzica Ion Vidu - versuri Vasile 
Alexandri; Peste vârfuri – muzica Marius Cuteanu, versuri 
Mihai Eminescu; Gaudeamus - armonizare I.D. Chirescu; Hai 
să-ntindem hora mare - Armonizare Nicolae Suciu.

Pentru Corala Universitarilor Clujeni, participarea la acest 
frumos festival a fost o mare onoare şi, în acelaşi timp, o oca-
zie importantă de a cunoaşte şi alte coruri. Am avut ocazia să 
învăţăm multe aspecte pozitive din experienţa corurilor partici-
pante.

5. În data de 26 noiembrie 2017, ora 17,00, Corala Univer-
sitarilor Clujeni a prezentat în sala “Auditorium  Maximum”  a 
Casei Universitarilor din Cluj-Napoca un concert deosebit de 
ROMANŢE ŞI PRELUCRĂRI DE FOLCLOR. S-a spus 
despre romanţă că este o extensie a sufletului de român, că ea 
exprimă dorul și nevoia de iubire din sufletul nostru, bucuri-
ile, dezamăgirile și speranţele pe care le simţim în cursul vieţii. 
Apariţia romanţei a fost ceva obligatoriu în istoria noastră, din 

simplul motiv că suntem un neam sentimental. Iubim cu sin-
ceritate, ne sfâșie adeseori un dor cumplit, plângem cu tristeţe 
amară sau râdem cu bucurie în ochi. Cine putea să exprime mai 
bine aceste simţăminte decât romanţa? Am plămădit din sufle-
tul nostru acest gen muzical, pentru a putea să eliberăm din noi 
toate trăirile frumoase și omenești.

Acest concert dedicat ROMANŢEI este unul dintre cele 
mai apreciate de către spectatori.

Alături de Corală și-au dat concursul bas baritonul Marius 
Chiorean de la Opera din Cluj-Napoca, pianista Corne-
lia Cuteanu de la Conservatorul “Gheorghe Dima” din Cluj-  
Napoca și soprana Oana Gabriela Chiorean.

 
6. ”Seara de  Colinde”. Corala Universitarilor Clujeni, diri-

jata de prof. Doina Miclea, a prezentat un concert deosebit de 
colinde, în data de 21.12. 2017, începând cu orele 17,00, în 
sala “Auditorium Maximum”  a Casei Universitarilor din Cluj 
–Napoca, alături de Corul VIVA LA MUSICA, dirijat de prof.
Francisc Muresan.

Pentru “Corala“ este deja o tradiţie ca, în fiecare an, să pre-
zinte un concert de colinde în ajunul Crăciunului.

Magie, dăruire și veselie se aşază încet și lin în luna decem-
brie în spiritele noastre.  Iisus se naște, iar noi sărbătorim 
Crăciunul prin colinde și cântece specifice Nașterii Domnului.

Au fost prezentate intr-o interpretare de exceptie colinzile 
traditionale: ”Astazi s-a nascut Hristos” , “La Vittleem”, ”Dom-
nulet şi Domn din cer “, “Dimineaţa lui Crăciun”, “Aseară  
pe-nserate”, “Leru-i ler”, “O, ce veste minunată” etc.

Concertul a avut mult succes, iar spectatorii s-au bucurat 
de o seară minunată dedicată Naşterii Domnului.

dr. ing. Dionisie Mosoni
Cluj-Napoca, 14.04.2018,
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Corul Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel“ din Câmpeni, jud Alba

Corul Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel din Cîmpeni jud 
Alba a fost înfiinţat în toamna anului 2010 (18 septembrie) sub 
îndrumarea directă a domnului profesor Iosif Fiț din Alba Iulia 
și avându-l iniţiator pe preacucernicul părinte Cristian Antoniu 
Motora.

Ședinţele de repetiţie au loc în fiecare săptămână, în seară 
zilei de joi.

Pe lângă activitatea obișnuită din fiecare duminică care 
constă în răspunsurile Sfintei Liturghii, corul a participat cu 
brio și la diverse slujbe de cununie.

În plan competiţional, am participat la:
- concursul „Lăudaţi pe Domnul“ etapa mitropolitană de la 

Sibiu 08.10.2014 ca unic reprezentant din judeţul Alba
- concursul interjudetean de muzică sacră „Lăudaţi pe 

Domnul“ - Orăștie dec 2013 unde ne-am clasat pe locul II
- am realizat concerte de colinde  cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă din fiecare an și ne dorim ca acest aspect să devină o  tra-
diţie

Pelerinajul în „Țara Sfântă“ realizat în primăvara anului 
2014 a constituit un real prilej de realizare a coeziunii corului și 
bineînțeles,de desfătare spirituală.

Anul 2017 ne-a oferit ocazia participării la festivitățile pri-
lejuite de centenarul omagierii eroilor neamului de la Mărășești 
și implicit la Festivalul Coral „Pastorala“, ocazie cu care toți 
componenții corului au beneficiat de noi experiențe sonore atât 
prin propriile interpretari cât și prin audierea evoluției celorlal-
tor formații participante în festival.

La invitația unor credincioși ai parohiei din Reghin, ne-am 
deplasat  și am dat raspunsurile la Sfânta Liturghie în data de 
3 decembrie 2017 activitate finalizată cu un reușit concert de 

colinde tradiționale.
Am susținut concertul de colinde tradiționale aflat deja la a 

VI-a ediție în data de 10 decembrie 2017.
De asemenea am inițiat  începând din acest an, un concert 

de muzică religioasă desfășurat cu ocazia Sfintelor Sărbători ale 
Învierii - 10 aprilie, manifestare care ne-am propus să devină 
tradițională, an de an.

Dorim tuturor iubitorilor muzicii corale, mult succes în 
toate activităţile în care sunt implicaţi!

prof. Iosif Fiț,
prof GELU MUNTEA
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Grupul Coral „Corlăţenii“

Părâul Corlăţeni, altădată probabil numele unui cătun aflat 
dincolo de apa Moldovei, este astăzi inclus în aria municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, ca o comună suburbană. La capătul 
străzii cu acest nume, se ridică în prezent o biserică impună-
toare, cu hramul principal ,,Sf. Gheorghe”. 

Cel care a iniţiat construirea acesteia, practic ctitorul ei, este 
părintele paroh Mihai Costineanu, un preot încă tânăr, care nu 
s-a limitat la ridicarea acestui lăcaș, aflat în faza picturii interi-
oare. Părintele Mihai este și un animator cald și uman, iubitor 
de lucruri frumoase și durabile, fiind și un iniţiator al grupului 
coral bisericesc. Dar surpriza mare, legată de începuturile coru-
lui, este faptul că înșiși părinţii copiilor sunt aceia, care au dorit 
înfiinţarea acestuia grup pe lângă biserică.

În fruntea Grupului coral se află doamna Profesoară Gabri-
ela Boţan, profesoară de muzică. Ea este aceea care a dat viaţă acestui cor, l-a hrănit din fiinţa ei, iar pasiunea aceasta provine 

și din faptul că bunicul doamnei a fost preot, detaliu semnifica-
tiv și stimulativ pentru activitatea ei de dirijor coral bisericesc. 

Grupul coral ,,Corlăţenii” s-a constituit în aprilie 2013 și 
cuprinde 17 membri, adulţi și copii (elevi), enoriași ai bisericii 
,,Sf. Gheorghe”, credincioși și iubitori de muzică corală. Pri-
mele concerte au avut loc în biserica noastră, cu prilejul sfintelor 
sărbători ale Floriilor și Paștilor, din 28 aprilie și 5 mai 2013. 
Grupul coral s-a închegat cu binecuvântarea părintelui Mihai 
Costineanu, sub oblăduirea căruia fiinţăm. La aceste sărbători, 
enoriașii și coriștii respectă vechea tradiţie bucovineană, de a 
se îmbrăca în costume populare și a cânta cu evlavie și emo-
ţie ,,Hristos a înviat”! Conducerea bisericii ,,Sf. Gheorghe” a 
desemnat ca președinte al Grupului coral pe Adriana Boguș, iar 
ca vicepreședinte pe Gabriel Roată, cântăreţ bisericesc. Printre 
membrii Grupului aflaţi de la început în componenţa acestuia 
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menţionăm: prof. Gabriela Boţan, Daniel Panoschi, cântăreţ 
bisericesc, Adriana Boguș, Gabriel Roată, prof. Ioan Popoiu, 
Paraschiva Boca, Diana Șalvari, Ana Bărcăceanu și câţiva copii, 
care au fost înlocuiţi treptat cu cei care s-au alăturat corului. 

Manifestările publice ale Grupului coral ,,Corlăţenii” au 
fost numeroase și variate; o manifestare semnificativă a avut 
loc în sala Colegiului ,,Dagoș Vodă”, la 20 octombrie 2017, 
când un grup format din trei copii, David Ţăran, Iulia Șalvari 
și Andreea Boca, au prezentat un scurt recital. Ecoul acestei 
manifestări a fost consemnat în ziarul ,,Crai nou”, din Suceava, 
din 27 octombrie 2017. Alte manifestări demne de menţionat 
au fost: Festivalul Păstrăvului Ciocănești, Ouălelor Înconde-
iate Ciocănești, Concursul de colinde Suceava, unde grupul a 
obţinut premiul I, Zilele comunelor din zonă ș.a. Menţionăm 
numele copiilor soliști: Miruna și David Ţăran, Iulia Șalvari, 
Andrea Boca, Alesia Tonegari și Daria Paziuc. Repertoriul Gru-
pului cuprinde: cântări ale Sfintei Liturghii, pricesne, colinde 
de Crăciun, Florii și Paște, dar și lucrări corale laice, muzică 
populară și de agrement. În cursul acestor manifestări s-au evi-
denţiat copii care studiază chitara, pianul, acordeonul și vioara. 
La ultimul concert al Grupului, desfășurat în ziua a doua de 
Paște, luni 9 aprilie, în biserica ,,SF. Gheorghe”, au fost prezen-
tate lucrări muzicale, cu acompaniament de pian, de către Daria 
Paziuc și Iulia Șalvari.La invitaţia preotului parof Mihai Cos-
tineanu, duminică 15 aprilie, Corala mixtă „Academica Buco-
vina“ condusde prof. Emil Forfotă, a dat răspunsurile la Sfânta 
Liturghie în biserica „Sf. Gheorghe“ Câmpulung Moldovenesc. 

Prof. Gabriela Boţan, Prof. Ioan Popoiu  

Corul Anastasis Deva
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Corul „Ars Nova”, Piteşti
Din dragoste pentru muzica, dar și din dorința de a duce 

mai departe munca fondatorului sau, maestrul Gheorghe 
Gomoiu, corul “Ars Nova” și-a continuat activitatea în anul 
2017, prin participarea la festivaluri naționale și internaționale, 
dar și la evenimente emblematice pentru viața culturală 
argeșeană.

Festivalul “Emanuil Popescu”, aflat la prima ediție și   
desfășurat în luna mai, a deschis seria activităților și a reprezen-
tat pentru cor un prilej de a relua întâlnirile cu publicul său și 
de a pune în scena noul repertoriu. 

Luna iunie a venit cu o noua provocare pentru “Ars Nova”, 
aceea de a organiza cea de-a XXV-a ediție a celui mai impor-
tant festival de muzica corala din județul Arges - Festiva-
lul Internațional “ D.G. Kiriac”. În cele cinci zile de festival 
pe scenele din Pitesti, Topoloveni, Curtea de Arges au evoluat 
formații de prestigiu din țara, precum și coruri valoroase din 
Grecia, Germania, Bulgaria.

În perioada 20-27 august, corul ”Ars Nova” a susținut o 
serie de concerte în insulele grecești Aegina - Mânăstirea Sf. 
Nectarie, Evia - cu ocazia Zilelor orașului.

Repertoriul abordat a fost format în special din piese 
bisericești: Ave verum corpus, Cămara Ta, Stihirea, Doamne, 
buzele mele ș.a.

În data de 30 Octombrie 2017, corul “Ars Nova” a partici-
pat la un concert desfășurat la Biserica Sf. Elefterie, București și 
organizat de Asociația Naționala Corala din România, Uniunea 
Compozitorilor și Muzicienilor din România, Corul Național 
de Arta Tinerimea Romană și Stagiunea Corala Bucureșteană “ 
Paul Constantinescu”.

Consiliul Județean Arges a organizat în data de 10 Decem-
brie a doua ediție a Galei de Excelenţă “10 pentru Argeș” la 
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care corul “Ars Nova” a fost invitat special, încheind seara dedi-
cată evidențierii și aprecierii valorilor Argesului. 

În data de 19 Decembrie corul susține ultimul sau concert 
din 2017, tradiționalul și îndrăgitul Concert de colinde “Flo-
rile dalbe”, activitate foarte apreciata de publicul piteștean, care 
umple pana la refuz sala Teatrului Al. Davilla, gazda eveni-
mentului. Cu dăruire și dragoste corul piteștean, sub bagheta 
talentatului sau dirijor, profesorul Titi Radu aduce în sufletele 
iubitorilor de frumos atmosfera magica din preajma Sărbători-
lor de iarnă.

2017 – Un nou an de strălucire pentru 
„Symbol“

Deja aclamat în toate colturile ţării şi recunoscut încă din 
primii ani şi în Europa, Corul de copii şi tineret Symbol îşi 
urmează cursul firesc an de an, cu o activitate intensă de con-
certe, evenimente muzicale şi competiţii de specialitate, la care 
străluceste de fiecare dată. 

Anul 2017 a însemnat pentru Symbol-ul coral al maestru-
lui Jean Lupu o nouă filă de poveste artistică impregnată pentru 
eternitate în peisajul coral românesc de calitate, o filă care deşi 
se repetă cu o consecvenţă demnă de luat în seamă, nu pare a 
obosi niciodată şi stârneşte interes, aprecieri şi originalitate cu 
fiecare an care trece. 

Pe lângă obişnuitele răspunsuri la liturghiile creştin-
ortodoxe, care în anul 2017 s-au succedat în diferite parohii şi 
biserici din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, Corul de copii şi tine-
ret Symbol, condus de arh. prof. Jean Lupu şi dirijat cu patos şi 
devotament de către conf. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian, a 
reuşit să participe la diverse competiţii muzicale, unde a câştigat 
premii valoroase. 

Aflat sub aripa protectoare a Patriarhiei Române, prezenţa 
corului Symbol în slujbele duminicale face parte natu-
ral din activitatea principală a ansamblului, astfel că încă din 
prima lună a anului 2017, inimoşii copii şi adolescenţi au dat 
răspunsurile liturgice la Biserica Dorobanți, ca mai apoi, prin 
semnarea unui contract de colaborare cu Primăria oraşului 
Otopeni, Corul Symbol va da răspunsurile liturgice duminicale 
pe tot parcursul anului la bisericile din Otopeni, prin rotație în 
diverse lăcaşuri de cult din zonă. 

Începutul primăverii a însemnat pentru Symbol participa-
rea la Festivalul Internaţional „Mărțișor” din Chișinău, unde 
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formaţia a avut ocazia de a da răspunsuri la Sf. Liturghie din 
Biserica „Sf. Dimitrie”, pr. paroh Pavel Borșevschi şi de a con-
certa în data de 6 martie la Filarmonica din Chişinau. Luna 
mărţişorului a mai însumat încă două evenimente notabile:  
Festivalul „Buna Vestire”, ediția a V-a, la Palatul Național al 
Copiilor din Capitală şi Concertul anual din cadrul stagiunii 
„Paul Constantinescu”, care a fost ţinut în data de 27 martie la 
Centrul Naţional de Artă “Tinerimea Română”.

În luna urmatoare, Corul de copii şi tineret Symbol a mar-
cat perioada Sărbătorilor Pascale prin răspunsuri la liturghie 
în Catedrala Patriarhală şi la Biserica Andronache, pr. paroh 
Nicolae Dumitrașcu, dar mai ales prin Concertul Pascal din 
Piața Constituției, organizat de Primăria Capitalei. 

Jumătatea anului 2017 a fost marcată prin unul dintre cele 
mai importante manifestări artistice a corului – Concertul de la 
Ateneul Român, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ca 
mai apoi lunile de vara să aşeze o mică tihnă peste suflul armo-
nios a ansamblui, prin Tabăra de odihnă de la Mănăstirea Sf. 
Treime din Bușteni, care s-a ţinut între 12 – 25 iulie. 

Şi cum toamna se culeg roadele, Corul de copii şi tineret 
Symbol a revenit în forţă în luna septembrie, prin participarea 

activă la slujbe liturgice şi prin organizarea în data de 16.09 
a unei sesiuni de recrutare de noi membri. Tot în prima lună 
de toamnă au fost prezentate şi două concerte: în data de 9 
septembrie în oraşul Covasna şi în data de 13 septembrie - 
Concert închinat Sfintei Cruci, în Parcul „Nicolae Iorga”, orga-
nizator Biserica Sf. Vasile Victoria, pr. paroh Cristinel Trandafir. 

Punctul culminant al activităţii artistice din anul 2017 a 
fost marcat de turneul în Canada, cu ocazia aniversării a 150 
de ani de la înființarea statului canadian. Ieşit peste graniţele 
Europei, Corul de copii şi tineret Symbol s-a prezentat impe-
cabil la manifestările incluse în acest turneu, în perioada 29.09 
– 06.10, dintre care amintim: concert de muzică românească 
la „Sărbătoarea Vinului”, organizatori – românii din Calgary, 
răspunsuri la Sf. Liturghie la Biserica Sf. Andrei din Calgary (pr. 
paroh Vasile Moisi), concert de binefacere la Casa de bătrâni 
Bethany (proiect Atrium), concert la Festivalul Națiunilor din 
Calgary, concert de muzică românească la Centrul Core şi con-
cert de muzică românească la Royal Park Senior Cara Center. 
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Ultima lună din anul 2017 a însemnat şi cea mai productivă 
perioadă pentru activitatea muzicală a Corului de copii şi tine-
ret Symbol, cu o reuşita remarcabilă în data de 10 decembrie, 
când ansamblul a obținut Marele Premiu și Trofeul în finala 
Galei Premiilor Excelsior, urmând a reprezenta România la 
Eurovisionul corurilor. De asemenea, pe lângă această mare 
reuşită, ansamblul coral condus şi dirijat de arh. prof. Jean 
Lupu şi conf. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian a prezentat şi 
două concerte importante, după cum urmează: pe 1 decembrie 
- concert de Ziua Națională a României în Parcul IOR, orga-
nizat de Primăria Sector 3 şi bine-aşteptatul concert de colinde 
la Ateneul Român în data de 6 decembrie, unde biletele au fost 
epuizate cu o lună înaintea evenimentului.

Finalul anului 2017 a fost marcat de multe concerte de 
colinde şi cântece de Crăciun, printre care amintim: concert de 
colinde la Biserica Sf. Vineri – Moghioroș (pr. paroh Nicolae 
Burlan), concert de binefacere la Catedrala Sf. Iosif - organi-
zator Asociația P.A.V.E.L., concert de colinde la Casa Oame-
nilor de Știință şi Concert de colinde la Biserica Herăstrău (pr. 
paroh Valentin Bîrlez), chiar în ziua de Crăciun. 

Cât despre anul 2018, Corul de copii şi tineret Symbol  
urmează a aniversa Centenarul Marii Uniri, prin revigorarea 
unui repertoriu patriotic, reunit sub genericul ”Cântând Cen-
tenarul Unirii”, cu care va întreprinde o suită de concerte 
prin țară. Acestea vor începe pe 24.04 la Ateneul Român din 
București și se vor încheia la Alba Iulia pe 23.09, urmând 
următorul traseu:

I. Marţi, 24.04 - concert la Ateneul Român.
II. Joi, 03.05 - concert la Târgoviște, Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna”; 
Vineri, 04.05 - concert la Pitești, Universitate;                                          
Sâmbătă, 05.05 - concert la Filarmonica “Ion Dumitrescu” 

din Râmnicu-Vâlcea;  

Duminică, 06.05 - răspunsuri la Sf. Liturghie, Catedrala 
din Râmnicu-Vâlcea.             

III.  Joi, 21.06 - concert la Slatina, Centrul Cultural „Eugen 
Ionescu”;         

Vineri, 22.06 - concert la Caracal, Teatrul Național;                                 
Sâmbătă, 23.06 - concertla Filarmonica „Oltenia” din 

Craiova;        
Duminică, 24.06 - răspunsuri la Sf. Liturghie, Catedrala 

din Craiova.
IV. Joi, 20.09 - concert la  Filarmonica din Braşov;                                                    
Vineri, 21.09 - concert la  Filarmonica din Sibiu;                                      
Sâmbătă, 22.09 - concert la Alba Iulia, Centrul Cultural 

„Augustin Bena”;                  
Duminică, 23.09 - răspunsuri la Sf. Liturghie, Catedrala 

din Alba Iulia.
Suita de concerte va avea o continuare şi în afara ţării - la 

Bruxelles, între 29.11-05.12, pentru care corul nostru are deja 
invitația primită, spre a marca și în acest centru al Europei, 
acest mare eveniment național.

Prof. Janina Bădici, 1 aprilie 2018
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Corul Symbol 
Programat în preajma Sarbătorilor de iarnă, concertul coru-

lui Symbol din 6 decembrie 2017 a avut caracter de poveste 
exemplară, în accepţiunea conferită de Eminescu: „Poate că 
povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omenești”. O 
poveste despre magia Sărbătorilor Crăciunului, despre gene-
rozitate și solidaritate umană. Personajele originalei feerii au 
îmbrăcat costume populare superbe, având pe ele tricolorul, ca 
simbol al apropiatului centenar al Marii Uniri. Prezentatoarele 
Liana Stanciu (de la televiziune) și Daniela Greere – care și-a 
făcut ucenicia în corul Symbol și a devenit un medic respectat –,  
au contribuit semnificativ la reușita de excepţie a manifestă-
rii artistice. Sub bagheta inspirată a dirijorilor Jean Lupu și 
Luminiţa Guţanu Stoian, apreciatul ansamblu a prezentat un 
repertoriu bogat și divers din muzica românească și universală, 
în care s-au regăsit colinde tradiţionale, precum și creaţii noi, 
interpretate în primă audiţie absolută. 

În debutul programului, corul Symbol, dirijat de maestrul 
Jean Lupu a prezentat Leru-i Doamne, ler de Ștefan Andronic 
și Linu-i lin de Ioan D. Chirescu, care au introdus publicul în 
atmosfera magică a sărbătorilor. În cel de-al doilea colind am 
apreciat calitatea înaltă a prestaţiei artistice a sopranei Andreea 
Dascălu. Din creaţia regretatului compozitor Mircea Neagu 
a fost interpretată în primă audiţie absolută Colindiţa, piesă 
emoţionantă prin expresivitatea și sinceritatea discursului muzi-
cal. Publicul a admirat inegalabila capacitate de comunicare 
artistică, precum și creativitatea în relaţia directă a dirijorului 
cu ansamblul. Privirea pătrunzătoare a maestrului, ascunzând 
blândeţea și bunătatea, dusă uneori până la smerenie, impresi-
onează puternic publicul și îi încurajează pe colaboratori să-și 
valorifice calităţile. Contemplând o astfel de figură poţi intui 
luminile interioare, răsfrânte de la cel care este un nume de 

referinţă în arta corală românească și un mentor al multor gene-
raţii de tineri muzicieni. În continuare, sub conducerea dirijoa-
rei Luminiţa Guţanu Stoian au fost interpretate colindele S-a 
născut Domnu Sfântu de Costică Andrei și Hristos s-a născut 
de Constantin Arvinte (în primă audiţie absolută, în prezenţa 
distinsului compozitor). În continuare, am ascultat Floricica de 
Fr. Hubic, piesă plină de fantezie și prospeţime, care a valorifi-
cat plenar calităţile corului și ale distinsei dirijoare. Pe aceleași 
coordonate calitative s-a situat lucrarea Shchedrik de Mikola 
Leontovich (aranjament realizat de dirijoare). 

Bagheta i-a revenit din nou maestrului Jean Lupu în colin-
dul Crăciunul scris de Ion Baston (prezentat în aranjamentul 
realizat de Olguţa Lupu), creaţie cu valenţe expresive și seman-
tice profunde, ce evocă magia sărbătorii creștine. A urmat 
Căpriţa de Gelu Stratulat, colind fermecător, plin de vervă, în 
care corul a dialogat cu violonista Alexandra Șerbănescu, în 
timp ce pe scenă dansa personajul mult îndrăgit printre colin-
dători, întruchipat cu șarm de Simona Rontescu. Din reperto-
riul dedicat copiilor a fost aleasă Dă-ne gazdă colăcei de Ștefan 
Andronic, lucrare ce evocă sugestiv ritualul colindatului. În 
primă audiţie absolută a fost prezentat Sus la drumul mare de 
Gelu Stratulat, în care am admirat acurateţea, expresivitatea și 
omogenitatea ansamblului. Un mare impact la public l-a avut 
colindul Junelui, Bunu de Constantin Arvinte, interpretat cu 
măiestrie, dezinvoltură și dăruire. 

Sub bagheta dirijoarei Luminiţa Guţanu Stoian, apreciatul 
ansamblu a cântat Velerim și Veler, Doamne de Vasile Popovici, 
iar din repertoriul internaţional, în primă audiţie, Deck the hall 
(un aranjament pentru cor de voci egale realizat de dirijoare). 
Spectatorii s-au bucurat să asculte cunoscutul Jingle bells de 
James Pierpont într-o versiune antrenantă, plină de virtuozitate 
și strălucire. A urmat Urătura de Gelu Stratulat, dedicată tutu-
ror celor prezenţi. Mult așteptat și aplaudat a fost celebrul Noël 
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de Charles Adolphe Adam (în aranjamentul realizat de Olguţa 
Lupu), sub bagheta maestrului Jean Lupu, având-o solistă pe 
talentata soprană Andreea Blidariu. În încheierea programului, 
corul Symbol a interpretat îndrăgitul colind Steaua sus răsare 
(prelucrare de Ioan D. Chirescu). La cererea insistentă a publi-
cului, ansamblul a interpretat piesa Mulţi ani trăiască și un 
buchet de colinde: O, ce veste minunată, Moș Crăciun, Domn, 
Domn, să-nălţăm (în care spectatorii șiau unit vocile cu artiș-
tii de pe scenă). Pe întreg parcursul concertului, am remarcat 
excepţionala calitate expresivă a prestaţiei artistice. Frumuseţea 
muzicii și sentimentul sublimului se degajă în cântul valorosu-
lui ansamblu prin exteriorizarea unor puternice trăiri și a unor 
stări sufletești de excepţie, situate, cum spunea Hegel „deasupra 
oricărei exprimări cu ajutorul finitului”. Nu știm dacă există un 
secret (sau poate un miracol) în reușita acestei colaborări artis-
tice. Sunt convinsă că dirijorii corului Symbol sunt înzestraţi 
cu multă pasiune, cu talent și cu un har aparte, prin care entu-
ziasmează și emoţionează sufletele artiștilor de pe scenă și ale 
spectatorilor. Concertul corului Symbol de la Atheneu a făcut 
elogiul celor mai înalte aspiraţii umane. Prin intermediul muzi-
cii, minunaţii artiști au evocat în tonalităţi luminoase magia 
Sărbătorilor Crăciunului și frumuseţile lumii. 

Carmen MANEA
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Corul „Preot Ion Ionescu”, Topoloveni

În peisajul cultural-artistic al Județului Argeș și al 
României, Corul Casei de Cultură din Topoloveni a fost și 
este o prezență activă, de necontestat, într-un răstimp de peste 
o sută șapte ani de existență, remarcându-se prin calitățile 
sale interpretative, prin frumusețea și diversitatea repertori-
ului prezentat, dar și prin costumele populare tradiționale cu 
care a fascinat miile de iubitori ai artei corale românești. În 
zona Topoloveni, pe valea Cârcinovului, au existat, aproape în 
fiecare localitate, coruri de amatori, sau grupuri corale, care 
își desfășurau activitatea în cadrul bisericilor și al școlilor, la 
început, apoi în cadrul Căminelor Culturale, prezentând piese 
corale de o valoroasă ținută artistică. Entuziasmul și priceperea 
unor preoți și învățători făceau ca viața culturală și spirituală să 
pulseze dând un sens major locuitorilor din localitățile respec-
tive. În acest sens, la Leordeni (1895), la Priboieni (1896), la 
Călinești (1897), la Dobrești (1902) și la Topoloveni în 1907, 
conform documentelor vremii, s-au pus bazele unor formații 
corale care au dăinuit peste o sută de ani. Este de remarcat fap-
tul că, dintre corurile enumerate mai sus, doar corul din Topo-
loveni are o activitate neîntreruptă de peste o sută șapte ani. De 
aceea, ne aplecăm cu reverență și pioșenie înaintea celor care 
au făcut posibilă o astfel de performanță, cu care se mândresc 
locuitorii orașului Topoloveni și iubitorii de artă corală din 
întreaga țară. Făcând recurs la istorie, anul 1907, este anul când 
învățătorul Dumitru Mihalache punea bazele unui cor de elevi, 
în satul Goleștii Badii, comuna Topoloveni, precum și a unui 
cor bisericesc, formații corale bine pregătite care se manifestau 
atât la șezători, cât și la serbările din localul școlii. De atunci, la 
pupitrul dirijoral al formației corale din Topoloveni, s-au perin-
dat rând pe rând, dirijori talentați și cu dragoste pentru arta 

corală, ca de exemplu: Constantin Gh. Popescu, Constantin I. 
Popescu, Marin Chivu (dirijor secund), preot Ion Stănescu, iar 
din 1947 conducerea corului este preluată de regretatul și talen-
tatul preot Ion Ionescu care timp de 57 de ani(1947-2004), a 
format o corală puternică în stare să abordeze un repertoriu 
bogat, cu lucrări corale de un înalt grad de dificultate, multe 
din ele cântate în primă audiție. În decursul existenței sale, 
formația corală din Topoloveni a inițiat și desfășurat numeroase 
schimburi corale, legând prietenii cu multe formații corale din 
țară dar si din străinătate. Astfel, concertele bilaterale de la 
Săliștea Sibiului, Hideaga- Maramureșului, Întorsura Buzăului, 
Cernavodă, Plopeni, Bulgaria, Grecia etc., au rămas în amin-
tirea generațiilor de coriști și a publicului iubitor de muzică 
corală. Merită amintit faptul că, formaţia corală din Topolo-
veni, în istoria ei centenară a concertat la multe Festivaluri din 
țară, obținând numeroase diplome și premii, dar și în străină-
tate, ca de exemplu: Polonia, Republica Moldova, Grecia, Ita-
lia, Ungaria, Bulgaria, Turcia (Istambul), oferind publicului 
meloman clipe de înaltă trăire sufletească. După trecerea la cele 
veșnice a părintelui Ion Ionescu (2004), activitatea corală din 
Topoloveni, nu s-a întrerupt, ci a continuat, avându-l la pupi-
trul dirijoral pe preotul profesor Ion Isăroiu, care întinerește 
formația cu noi membri, crescând valoarea artistică a corului 
prin eforturi demne de consemnat și îmbogățind repertoriul 
cu noi piese corale. Formația corală este prezentă la toate con-
certele de colinde din Argeș și din țară, sub genericul” Flori 
dalbe”, desfășurate la Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș, Topo-
loveni, Vălenii de Munte, Plopeni.  În anul 2017 Corul “Pr. Ion 
Ionescu” al Casei de Cultura din Topoloveni, condus de către pr. 
prof. Ion Isaroiu conf. univ. dr. la Facultatea de Teologie Oto-
doxă Sf. Mucenita Filoteea din Pitești, a susţinut numeroase 
concerte atât în ţară, cât și în străinatate. În ceea ce privește 
activitate concertistică a formaţiei, menţionăm participarea la:
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- Reuniunea de Primavera a Corurilor din Argeș ”Gheor-
ghe Gomoiu”, Ed. a V-a, 26.03.2017;

- Festivalul International “Emanoil Popescu”, Ed.I, 
19.05.2017;

- Festivalul Concurs “George Sbarcea”-Covasna, unde for-
maţia corală din Topoloveni a obţinut premiul al II-lea, cu pie-
sele: ”Doina și hora cu strigături” de Nicolae Lungu și “Balada 
haiducului Radu lui Anghel” de C-tin Arvinte, la secţiunea 
coruri mixte;

- Festivalul de Muzica Corală “La poalele Ciucașului”-
Întorsura Buzăului, 24-25 iunie 2017;

- Festivalul Internaţional de Muzică Corală “D.G. Kiriac”, 
30.06.2017;

- Festivalul Internaţional de Muzică Corală Edipsos-Evia, 
Grecia, 06-12 iunie 2017       

Semnificative pentru locul pe care Corul din Topoloveni 
l-a ocupat și-l ocupă în mișcarea corală națională sunt cuvin-
tele prof. Nicolae Nistor, fost director al Casei Centrale a 
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Creației Populare, exprimate cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de dirijat a părintelui Ion Ionescu: ”Corul sărbătorit se înscrie 
ca unul din prestigioasele colective artistice pe harta mişcării 
corale din România, prin diversitatea şi valoarea repertoriu-
lui abordat, fiind un elocvent mesager al cântecului patriotic 
românesc, pe care l-a promovat şi interpretat cu aleasă măies-
trie, sub bagheta iluştrilor săi dirijori, ocupând de fiecare dată 
la nivel de țară locuri de frunte, fiind răsplătit pentru înalta sa 
calitate artistică cu numeroase premii şi titlul de laureat la fina-
lele concursurilor şi festivalurilor naționale…”. Seria succese-
lor internaționale ale Corului continuă în perioada iunie 2008 
când participă și este remarcat de specialiști la cea de-a doua 
ediție a Festivalului Coral Internațional de cântec Popular și 
Folcloric „I Castelli Incantati” desfășurat la Castel Gandolfo, 
Roma - Italia. Deși este un cor de amatori, Corul din Topo-
loveni se străduiește continuu să crească din punct de vedere 
artistic, să-și îmbunătățească repertoriul, pentru a putea fi pre-
zent la Festivalurile Naționale și Internaționale din țară și stră-
inătate precum și la alte manifestări artistice cerute de forurile 
din domeniu. Pentru toate aceste eforturi atât dirijorul cât si 
coriștii merită toată considerația. Sperăm ca viitorul să ne ofere 
momente de satisfacție sufletească printr-o activitate susținută 
și inchinată cântecului coral românesc, iar locuitorii din orașul 
Topoloveni să se mândrească cu activitatea acestei formații 
corale, alături de alte activități cultural-artistice, care au adus 
faimă acestei minunate urbe.

Dirijor, pr. prof. Ion Isaroiu

CARP „Speranţa“ Hunedoara: 

Corul „Doina“ în concert la Câmpulung 
Moldovenesc!

Despre muzică se spune că este „graiul sufletului“. Ea 
stârneşte în noi, gândurile cele mai profunde, dă aripi univer-
sului şi aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec vieţii, înălţând 
sufletul spre ceea ce e tainic şi frumos. Invitat la Câmpulung 
Moldovenesc, Corul „Doina“ al CARP „Speranţa“ Hunedoara 
condus de prof. Marian Dârvă, în perioada 23-25 octombrie 
2015 de colegii din Câmpulung Moldovenesc (Corul „Academ-
ica“ condus de prof. Emil Forfotă) să concerteze alături de ei, 
la unele evenimente culturale din această localitate. În prezenţa 
a peste 200 de persoane, cele două coruri au concertat separat, 
în prima zi, în biserica catolică din Câmpulung Moldovenesc, 
câte un grupaj de cântece religioase. Spre surprinderea noastră, 
după încheirea recitalului nostru, timp de 10-15 minute cei din 
sală s-au ridicat în picioare şi au „răbufnit“ în aplauze! A fost 
un moment înălţător, de mare bucurie!

În ziua a doua am participat în biserica ortodoxă cu 
hramul „Sfântul Nicolae“ la Sfânta Liturghie, unde de aseme-
nea, enoriaşii au avut cuvinte de laudă la adresa noastră, iar la 
sfârşitul slujbei au dorit să se pozeze cu noi, să aibă amintiri cu 
corul nostru. Şi pentru că în grupul nostru s-a aflat şi părintele 
diacon Bembea Daniel, parohul bisericii l-a invitat să oficieze 
împreună Sfânta Liturghie, bucurând inimile localnicilor. La 
rândul nostru, şi noi am fost impresionaţi de ţinutele bucovine-
nilor, de portul lor popular specific zonei, purtat cu mândrie, 
în zi de sărbătoare, la sfânta biserică, asemănându-l cu cel al 
„oştenilor lui Ştefan cel Mare“!

Alături de corul „Academica“, corul „Doina“ a participat şi 
la o cununie religioasă, cele două coruri fiind aşezate în stânga 



146 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 147Din activitatea unor formaţii

şi dreapta altarului, asemenea serafimilor şi hierovimilor!  Au 
fost clipe de neuitat, moment întipărite în inimile noastre, cu 
atât mai mult cu cât, timp de 3 zile, CARP „Speranţa“ Hune-
doara şi oraşul Hunedoara „au fost pe buzele tuturor“ la Câm-
pulung Moldovenesc, semn că muzica, cultura, leagă prietenii, 
îi apropie pe oameni! Se cuvin mulţumiri şi sponsorului nostru, 
firmei „Micromega“ Hunedoara, care a făcut posibilă această 
deplasare dar şi Consiliului Director al CARP „Speranţa“ 
Hunedoara!

CONSTANTIN GRECU,  
Consilier cultural

Ecourile muzicii şi poeziei în sala Dietei 
a Castelului Corvinilor Hunedoara

CARP „Speranţa“ Hunedoara prin compartimentul cul-
tural, și-a pus amprenta asupra activităţilor culturale ce se 
desfășoară la nivelul Municipiului Hunedoara dar și judeţu-
lui Hunedoara! Astfel, împreună cu Biblioteca Municipală 
Hunedoara, dar și cu Biblioteca Judeţeană „Ovid Densușianu 
din Deva, participăm cu Cenaclul literar și de jurnalism „Vic-
tor Isac“ la  toate aceste activităţi. Iar cu formaţia de muzică 
populară „Speranţa Hunedoarei“ a participat, an de an, la Zilele 
Hunedoarei, alături de Corala „Doina“ și Cenaclul literar. Anul 
acesta, în data de 19.07.2017, orele 16,00, la Castelul Corvi-
nilor, în sala „Dietei“ la fesivalul „Ecourile muzicii și poeziei“, 
Ediţia a II-a.Vor concerta corurile „Doina“ Hunedoara și 
corala preoţească „Sacerdotis“ din Deva. Și vor recita din pro-
priile creaţii membri Cenaclului literar și de jurnalism „Victor 
Isac“. Este ca și omagiu adus înaintașilor, istoriei neamului.

Și ca o noutate pentru hunedoreni, Corala „Doina“ Hune-
doara s-a întors recent de la  Reuniunea Corală „Bartolomeu 
Anania“ de la Bistriţa iar de Ziua Naţională a României, este 
invitată în fiecare an, de Centrul cultural „Austro-Român“ să 
concerteze la Graz, în Austria.

Câteva consideraţii despre muzica corală religioasă: muzica 
corală religioasă, este un domeniu vast al culturii autohtone.
Pe parcursul veacurilor, cântarea bisericească a fost deschisă 
diferitelor influenţe ale culturii europene. Ea își are influenţe 
în monodia bizantină de cult îmbogăţită prin influenţe răsări-
tene și occidentale. Compozitorii contemporani găsesc rezerve 
artistice nelimitate, în domeniul muzicii religioase Dirijorul 
Coralei „Doina“, prof. Marin Dârvă, este și compozitor. Com-
poziţiile sale, fiind cunoscute în toată lumea. Reușește să obţină,  
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declamaţii armonioase, o pronunţare clară a textului, să atingă 
coardel sensibile ale auditorilor, să zmulgă lacrimi și aplauze.

Constantin Grecu

Reuniune Corală de Muzică Religioasă 
„Bartolomeu Anania“, ediţia a VII-a, 

Bistriţa, 11-12 iunie 2016.
Reuniunea corală a fost organizată de Centrul Cultural 

„George Coşbuc“ din Bistriţa, condus de prof. dr Dorel Cosma, 
care în deschidere a spus: „este o întâlnire deosebită, de muzică 
religioasă, unică în felul ei, la nivel naţional, închinată unei 
mari personalităţi religioase, Mitopolitull Bartolomeu Anania, 
care a fost un om de cultură, un om de litere. Această mani-
festare culturală este unică în felul său; nu este festival, nu se 
fac clasamente,nu se stabileşte cine este mai bun, ci ne ascultăm 
unii pe alţii, fiecare cu mesajul său frumos. Despre muzică se 
spune că este „glasul sufletului“ că este „Rugăciunea îngerilor 
către Dumnezeu“ dar pentru o mai profundă înţelegere a ceea 
ce s-a întâmplat la Bistriţa – cred eu, au legătură cu biografia 
celui care dă numele aceste manifestări culturale, despre cel care 
a fost Bartolomeu Anania: pe numele său  de mirean, Valeriu 
Anania, scriitor şi cleric orthodox român. Pentru convingerile 
sale politice a fost nevoit să ia calea exilului. Din 1993 şi până 
la moarte a fost Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleac-
ului şi Clujului, Mitropolit al Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a născut la data de 
10.03 1921 în judeţul Vâlcea şi a decedat la 31.01.2011, lăsând 
în urma sa un Testament din care spicuiesc: „las toate dreptu-
rile mele de autor Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu Ana-
nia“ pe care am înfiinţat-o din convingeri proprii pentru a 
oferi burse tinerilor meritoşi, dar fără posibilităţi materiale“. 
Sunt fapte care definesc omul, clericul, scriitorul şi care dau 
consistenţă evenimentelor culturale de asemenea amploare, care 
fac din Bistriţa un Centru Cultural, greu de egalat. La aceste 
evenimente din Bistriţa a participat şi corala „Doina“ a CARP 
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„Speranţa“ Hunedoara, despre care s-a vorbit la superlativ, sub-
liniindu-se faptul că este cel mai vechi cor din Ardeal, înfiinţat 
în 1904 şi care a funcţionat fără întrerupere în toţi aceşti ani, 
participând la concursurile de profil, organizate pe plan intern 
şi internaţional, obţinând de fiecare dată, locuri fruntaşe. Diri-
jorul acestui cor, prof. Marin Dârvă, a fost decorat cu Crucea 
Patriarhală „este Cetăţean de Onoare al Hunedoarei, dar şi un 
compozitor renumit. Compoziţiile sale au fost interpretate şi 
la Festivalul Internaţional „George Enescu“. Cel puţin 4 corale 
prezente la Bistriţa au avut în repertorul lor compoziţii marca 
„Marian Dârvă“. De peste 54 de ani păstoreşte Corala „Doina“. 
Hunedorenii noştri  au fost aplaudaţi la scenă deschisă. În ziua a 
doua a reuniunii coralele, corurile participante au dat răspunsuri 
liturgice susţinând şi concerte corale repartizaţi în toate biseri-
cile din Bistriţa. Corala „Doina“ a concertat la Biserica „Sfânta 
Ana“. Printre cei care au participat la audieile muzicale au fost 
şi membrii Consiliului Director al Casei de Ajutor Reciproc al 
Pensionarilor din Bistriţa“

Constantin Grecu

Reuniunea corală „Bartolomeu Anania“ 
– Corul „Doina“ Hunedoara, primit cu 

ropote de aplauze de bistriţeni!
La Centrul cultural „George Coșbuc“ din Bistriţa s-a des-

fășurat, sâmbătă și duminică, 10-11 iunie 2017, cea de a VIII-a  
ediţie a Reuniunii corale de muzică religioasă „Bartolomeu 
Anania“ dedicată amintirii mitropolitului Bartolomeu Anania 
al Clujului, o mare personalitate a culturii românești. Deschi-
derea festivă a avut loc sâmbătă 10.06.2017, orele 16 în sala 
mare de spectacole a Palatului Culturii din Bistriţa. Mesajele au 
fost transmise de către directorul Centrului Cultural Munici-
pal, prof. dr. Dorel Cosma și preotul prof. Nicolae Feier, paroh 
al bisericii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului“. Preotul 
prof. Nicolaie Feier a făcut o scurtă și densă prezentare a perso-
nalităţii complexe a mitropolitului Bartolomeu, slujitor de altar 
cu darul predicării, cum nu mai avem astăzi, un etalon de ros-
tirea cuvintelor de învăţătură, un organizator și administrator 
de excepţie al vieţii bisericești și culturale, ctitor de publicaţii 
bisericești și culturale de asemenea, a fost spiritul care a dema-
rat construcţia de biserici și mănăstiri, reînviind amploarea vie-
ţii monahale. Un veritabil monument care se datorează gândirii 
mitropolitului este îmbogăţirea limbii literare în care a turnat 
textul sfânt. 

Pe scenă au fost invitaţi și dirijorii corurilor participane: 
„Academica Bucovina“ din Câmpulung Moldovenesc; „Doina“ 
al CARP „Speranţa“ Hunedoara: corurile „Andrei Mureșan“; 
„Coroana“ „Appassionata“ din Bistriţa „Academica Paralissen-
sis“ din Zalău; „Viva la Musica“ din Cluj-Napoca și cel al Lice-
ului „Sigismund Toduţă“ din Cluj-Napoca. După deschiderea 
festivă au avut loc recitalurile corale în care au fost ascultate 
cele mai frumoase și cântate melodii din patrimoniul de cânt 
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religios din ţara noastră.
Duminică 11.06.2017, corurile au fost repartizate pe bise-

ricile din Municipiu. Corala „Doina“ Hunedoara a susţinut un 
concert la biserica greco-catolică, cu hramul „Bunavestire“ unde 
a primit ropote de aplauze, dar s-au vărsat și lacrimi, urmarea 
emoţiilor „provocate“.

Despre  manifestările corale de la Bistriţa am purtat un 
scurt dialog cu doamna Maria Herineanu, consultant cultu-
ral la Palatul culturii din Bistriţa, împlicată direct în organi-
zarea și desfășurarea  acestor programe culturale. Rugând-o 
să spună ce părere are despre prestaţia coralei „Doina“. Mi-a 
răspuns scurt: „faptul că sunteţi invitaţi să participaţi la acest 
festival, an de an, este dovada cea mai clară că aveţi valoare!“ 
Știţi, corala „Doina“ nu a mai avut personalitate juridică, motiv 
pentru care conducerea As. CARP „Speranţa“ Hunedoara s-a 
hotărât să o „înfieze“, creîndu-i condiţii pentru a-și desfășura 
activitatea în condiţii „de secol XXI“. „Aţi făcut foarte bine, vă 
felicit! E păcat să se piardă aceste  tradiţii și valori inestima-
bile ale culturii românești“. Aici ne-au fost lansate și revistele 
noastre „INFOCARP“ și „Înserare lirică“. Vreţi să detaliaţi… 
„Societatea Conexiuni a scriitorilor din Bistriţa, în data de 10 a 
fiecărei luni, are ședinţă de lucru, se întâlnesc, își programează 
diferite activităţi, simpozioane, lansări de carte, prezentarea de 
cărţi și reviste,  și s-a întâlnit și de această dată; a fost o lansare 
de carte dar și de reviste literare  Pentru că dumneavoastră ne-
aţi dărut aceste reviste, ne-am gândit să vă invităm la lucrările 
scriitorilor și să facem cunoscute și  aceste reviste, scriitorilor 
bistriţeni. De altfel, noi ne-am întâlnit și la  Deva, vă cunoș-
team, am mai făcut schimburi de reviste și cărţi.Mulţumindu-i 
doamnei Herineanu și meditând asupra celor întâmplate, reali-
zez amploarea mesajului pe care Hunedoara l-a transmis bistri-
ţenilor, rolul culturii în relaţiile interumane!  

Constantin Grecu

Concertul de Crăciun al Corului  
„Ion Vidu” Lugoj

Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului 
Lugoj, dirijat de maestrul Lucian Onița, invită lugojenii la 
tradiționalul Concert de Crăciun, care va avea loc miercuri, 20 
decembrie 2017, începând cu ora 18.oo.

Anul acesta, deosebitul eveniment artistic va fi găzduit de 
frumoasa sală de spectacole a Teatrului Municipal „Traian Gro-
zăvescu”, recent renovată, acolo unde, într-o caldă ambianță, vor 
fi oferite, tuturor celor prezenți,  cântece și colinde de Crăciun, 
compoziții ale unor cunoscuți compozitori români și univer-
sali, precum I. Costescu, D.G. Kiriac, T. Brediceanu, N. Ursu. 
T. Popovici, Gh. Cucu, W.A. Mozart, A. Adam, St.A. Maria di 
Liguori, G.F. Handel ș.a.

În deschidere, sub bagheta dirijoarei Claudia Crețiu, vor 
evolua micii artiști ai Corului „Armonii” al Școlii Gimnaziale 
de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj, din rândurile cărora se vor 
alege, suntem convinși, viitorii membri și soliști ai celebrului 
cor lugojean.

Și anul acesta, o notă aparte o va reprezenta prezența 
Formației de Muzică de Cameră a Facultății de Muzică din 
Timișoara, coordonator conf.univ.dr. Ortensia Miclea, la pian 
lect.univ.dr. Silviana Ana Cârdu, care va întregi atmosfera de 
adevărată sărbătoare a nașterii Domnului Isus Hristos.

Soliștii concertului vor fi sopranele Ioana Mia Iuga și 
Maria Virginia Onița, tenorul Daniel Zah și baritonul Alexan-
dru Șuca. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
Vă așteptăm cu drag.

Tudor Trăilă,
Directorul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj
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Quo vadis, bătrânule cor „Ion Vidu”?

Primele simptome accentuate ale unei maladii endemice, 
inoculate insidios în modul de gândire al celor care dirigu-
iesc destinul culturii pe plai mioritic, le-am resimţit, acut, în 
vara anului 2010.

Venerabila corală lugojeană, atestată documentar la 1810 
(cea mai veche alcătuire vocală urbană din spaţiul geografic și 
cultural românesc), își marca, fără fast, dar demn, jubileul bise-
cular. Crescut și format, structural, în universul muzicii, sen-
sibilizat și euforizat de lira lui Euterpe, mi-am imaginat o cu 
totul altă desfășurare a momentelor aniversare. Am parcurs, cu 
nostalgie, dar și puţin contrariat, vechile programe de concert, 
afișele și cronicile concertelor din blamata epocă a comunis-
mului biruitor. Începând cu dr. Petru Groza (enigmaticul bur-
ghez, protejat al lui Stalin, infiltrat în protipendada comunistă, 
fervent protector și promotor însă al mișcării corale, conștient 
că aceasta reprezintă un puternic brand cultural de care noua 
nomenclatură se poate servi), toţi liderii comuniști au respec-
tat și răsplătit corul, cu prilejul unor momente aniversare, prin 
diplome, medalii sau ordine conferite instituţiei, dirijorului sau 
coriștilor. Existau încă oameni în sistem care aveau o agendă 
culturală ce cuprindea cronologia celor mai importante eveni-
mente, pe care, din motive mai mult sau mai puţin propagan-
distice, atunci când suna ceasul aniversar, le puneau pe tapet.

Parţial, lucrurile se bazau pe un sistem de învăţământ care, 
cu toate deficienţele sale, copleșit, adesea, de imperative și inge-
rinţe ideologice (mai cu seamă în deceniul opt al veacului trecut), 
funcţiona. Unde și când au fost oare formaţi marii artiști și spe-
cialiști români (muzicieni, plasticieni, regizori, medici, ingineri 
etc.) care activează în prezent, cu eclatant succes, în Occident? 
Pe măsura apropierii ceasului aniversar, îmi deveniseră tot mai 

limpezi raţiunile reticenţei în a se implica ale celor care aveau 
datoria și obligaţia să „dirijeze” celebrarea unui moment cu pro-
funde semnificaţii pentru spiritualitatea românească. Să-și fi pus, 
oare, amprenta fenomenul globalizării asupra noii funcţionă-
rimi culturale sau era o simplă problemă de școlarizare din ulti-
mul sfert de veac? Înclin spre varianta ultimă: muzica aproape 
că nu mai există ca disciplină în învăţământul de cultură gene-
rală, iar în sistemul educaţional vocaţional (gimnazial, liceal sau 
academic), programele au rămas, în multe situaţii, neactualizate, 
într-un nefast context al proliferării necontrolate, nestăvilite a 
masteratelor și doctoratelor, în care abundă, într-un chip aproape 
grotesc, plagiatul, o plagă generalizată în societatea noastră con-
temporană, aidoma unei metastaze fără leac.

Contrariat de absenţa iniţiativelor privind aniversarea, așa 
cum se cuvine, a vechii Reuniuni Române de Cântări și Muzică, 
am contactat doi parlamentari bănăţeni (Sorin Stragea și Dorel 
Covaci), pentru un demers, în acest sens, în sferele înalte ale 
politichiei dâmboviţene. Ignoranţi, neștiind nimic din crono-
logia și palmaresul coralei lugojene și, prin urmare, de ce tre-
buie aniversată și cinstită, a fost imperios necesar să transmit 
reprezentantului Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, 
prin intermediul celor doi destoinici parlamentari, un amplu 
memoriu, cuprinzând detalii despre parcursul artistic al glo-
rioasei instituţii. Așa a apărut, în cele din urmă, o diplomă, în 
care, chipurile, oameni cu vipușcă aflaţi la masa bogatului, rezo-
nând la semnificaţiile măreţului jubileu, își exprimau sentimen-
tele pe un înscris oficial. În toamna lui 2013, la aniversarea a 
150 de ani de la nașterea lui Ioan Vidu, doinitorul Banatului, 
„omul celor mai dulci cântări românești” – cum îl alinta Nicolae 
Iorga, conștient de măreţia sa –, am retrăit aceleași stări sufle-
tești. O liniște mormântală, de plumb bacovian, dezolantă și 
demoralizatoare, părea să se fi așternut peste tot ceea ce repre-
zintă gena noastră spirituală.
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Între timp, „baciul” Corului „Ion Vidu” a trecut Styxul în 
lumea fără de dor. Aproape uitat, într-o extremă, dar pilduitoare 
modestie, la ultimul etaj al unui banal bloc de pe malul Timi-
șului, fără visuri de mărire materială, mistuit, într-o înaltă ide-
alitate, doar de patima cântului vocal, Remus Tașcău ne-a lăsat, 
nouă, epigonilor, greaua sa moștenire corală. Avea ca model 
perfecţiunea „Madrigalului” lui Marin Constantin (maestrul 
bucureștean simţise acest lucru în excepţionalele proiecte con-
certistice ale coralei lugojene și-și exprimase, și în scris, admi-
raţia pentru performanţele dirijorale ale lui Remus Tașcău, pe 
care-l considera unul din vrednicii săi urmași).

Astăzi, bătrânul cor al lugojenilor, zidit, cu sacrificii, multă 
dăruire și chiar lepădare de sine, sub cupola cu mireasmă de 
tămâie a sfântului locaș ortodox cu hramul „Adormirea Mai-
cii Domnului”, a devenit o cenușăreasă în peisajul proiectelor 
culturale locale. Fără finanţare (anul acesta – 2015 –, corul 
nu a efectuat niciun turneu concertistic, cu excepţia episodicei 
prezenţe pe scena Festivalului „Timișoara muzicală”), în absenţa 
unui proiect managerial consistent, fundamentat pe principii 
profesioniste, pe termen mediu și lung (mai vechea mea pro-
punere, în acest sens, a rămas fără ecou, nimeni dintre cei care 
deţin pâinea și cuţitul negăsind-o demnă de a fi luată în seamă), 
lăsat la voia întâmplării și manageriat lăutărește (adică după 
ureche), amatoristic (fără pricepere), fără nicio implicare decizi-
onală la nivel înalt (administrativ, politic), acesta riscă să devină 
o amintire, o simplă lecţie de istorie culturală.

O poveste frumoasă, emoţionantă, duioasă chiar, pe alocuri, 
despre vremurile glorioase de altădată – când bunicii și străbu-
nicii noștri vibrau, cântau, suspinau de dorul fraţilor de „preste 
deal” –, o poveste cu un final neașteptat de trist, într-o lume 
versatilă, complicată, în care, din păcate, nu avem prea mulţi 
prieteni. Quo vadis, bătrânule cor „Ion Vidu”?

Constantin-Tufan STAN

Corul „Juventus Academica“
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Asociația Culturală „Plai Întorsurean”
Dirijor: profesor psiholog TEACĂ TATIANA

Membrii Corului „Plai Întorsurean” pot afirma că anul 
2017 a fost un an ce poate fi catalogat ca fiind, din punctul 
nostru de vedere, unul pozitiv și plin de satisfacții.

La începutul lunii aprilie, mai exact în data de  1.04.2017, 
am participat la Festivalul de Muzică Corală „GEORGE 
SBÂRCEA” de la Sfântu Gheorghe, festival organizat de 
fundația Mihai Viteazul. Pentru corul „Plai Întorsurean”, parti-
ciparea la acest festival putem spune că a devenit o obișnuință.

În perioada 2-4 mai, prin intermedierea Asociației 
Naționale Corale din România, am avut plăcerea și onoarea să 
participăm la Festivalul Coral Internațional ‚HARMONIA”, 
din localitatea Harmanli, Bulgaria. În cele două zile ale festiva-
lului, repertoriul a cuprins prelucrări folclorice în prima zi, iar 
în cea de-a doua zi, piese sacre. 
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Luna iunie am încheiat-o în calitate de gazde pentru  Corul 
„Pr. Ion Ionescu”  din Topoloveni, Grupul Bărbătesc „Pădurenii” 
din Barcani și Grupul „Siteanca” din Sita Buzăului, în prima 
zi,  pe scena Căminului Cultural din Floroaia,  în cadrul ediției 
a III-a a Festivalului Coral „LA POALELE CIUCAȘULUI”, 
festival desfășurat în 24-25 iunie. Cea de-a doua zi a festivalu-
lui, muzica religioasă a răsunat în biserica mânăstirii cu hramul 
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Valea Mare.

Răspunzând cu mare plăcere invitației prietenilor noștri 
de la Cernavodă, în 17-19 noiembrie, Corul „Plai Întorsu-
rean” a participat la ediția cu numărul XXXVI, a Festivalului 
Internațional de Muzică Corală „I.D.Chirescu”.

Luna decembrie este luna colindelor, iar noi am vestit 
nașterea Domnului pe scena Festivalului de Colinde și Obice-
iuri de Iarnă de la Sita Buzăului, iar la invitația Preotului Călin 
Comșa, am participat la Festivalul de Colinde de la Ghimbav, 

județul Brașov.
Anul 2018 se anunță plin de evenimente,  participarea 

la Festivalul „George Sbârcea”-Sfântu Gheorghe,  Festivalul 
„Primăverii”-Ohrid- Macedonia  24-28 mai, Festivalul Coral 
de la Topoloveni, luna iunie și organizarea festivalului propriu, 
„La poalele Ciucașului”, ce se va desfășura în 11-12 august. 
Cam acestea ar fi în acest moment prinipalele noastre obiective 
pentru acest an. Țin să mulțumesc membrilor corului, doam-
nei dirijor pentru munca depusă și sper să fim sănătoși, în pri-
mul rând, pentru a putea duce la final tot ceea ce ne-am propus 
pentru acest an. 

Președinte TONIE CORNEL-MIHAI 
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Corul Regal Corul academic „Divina Armonie”  
– Club UNESCO

Înfiinţat în anul 1997,corul își desfășoară activitatea în 
cadrul fundaţiei „CAVALERII DACIEI”, condusă de doamna 
profesor Paula Ciuclea, mentorul spiritual al ansamblului și este 
susţinută moral și financiar de către „S.C. SUPERCOM S.A.”, 
reprezentată prin domnul diplomat economist Ionel Ilie Ciu-
clea, manager general.

Corul a editat până în prezent 8 albume audio si a parti-
cipat la numeroase festivaluri, turnee și concursuri internaţio-
nale: Italia, Grecia,Turcia, Moldova, Bulgaria,Slovenia, Franta, 
Albania, Austria, Polonia,la nenumarate  manifestări cultural-
artistice pe marile scene ale ţării (Atheneul Român, Sala Radi-
odifuziunii Române, Sala Palatului, Parlamentul României, 
Cercul Militar Naţional, Platul Șuţu, Muzeul Naţional de Isto-
rie, Sala Dalles, Palatul Ghica, Arcub, Patriarhia Română), fiind 
mediatizat pe numeroase posturi de radio și televiziune: 
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TVR1, TVR2, TVR Cultural, TVR Internaţional, Antena 
1, PROTV, Acasă, OTV, Senso TV, Alfa TV, Radio România 
Cultural, fiind unanim apreciat în publicaţiile de specialitate.  

Din anul 2006, Corul Academic „DIVINA ARMONIE” – 
CLUB UNESCO, este membru al Asociaţiei Naţionale Corale 
din România, iar  dirijorul corului este profesorul și compozi-
torul Cristian Marius Firca, membru al Uniunii Compozitori-
lor și Muzicologilor din România, dirijor al orchestrei Angely’s, 
al corului „AS’’, al Orchestrei Școlii Militare de Muzică, diri-
jor invitat al Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării 
Naţionale, al Bucharest Wind Orchestra, deţinător al premiu-
lui special al U.C.M.R (2007) și al Marelui Premiu „Iosif Iva-
novici” pentru compoziţie acordat de Casa Regală a României 
(2010, 2015, 2016).

Corul „Timotei Popovici” – Sibiu
„LUMINĂ ŞI ARMONIE” - 2017

În anul 2017, Corul „Timotei Popovici” al Catedra-
lei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de Pr. Lect. Dr. Dan Ale-
xandru Streza, a derulat proiectul cultural, intitulat generic: 
„LUMINĂ ŞI ARMONIE” prin care a oferit publicului sibian 
o serie de evenimente artistice de calitate, menite să promo-
veze cultura muzicii corale și vocal-instrumentale. Acestea au 
fost realizate de asemenea cu sprijinul Consiliului Local și al 
Primăriei Municipiului Sibiu, precum și al Consiliului Județean 
Sibiu. Acest proiect a cuprins 5 evenimente culturale:

1. Sărbătoarea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din 
Sibiu. 

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Sibiu are ca hram 
săr bătoarea „Sfintei Treimi” iar cu această ocazie, Corul „Timotei  
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Popovici” a marcat artistic în mod deosebit programul liturgic 
prin susținerea unui moment muzical în aer liber cu acompa-
niament de fanfară. Evenimentul a avut loc în data de 5 iunie 
2017, la ora 12,00, în fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe.

2. Festivalul Coral: „Corul „Timotei Popovici” – la ceas 
aniversar”

Acest festival a avut loc în 5 iunie 2017, ora 18, și a fost 
o reuniune corală aniversară, în care au concertat în Catedrala 
Mitropolitană alături de Corul „Timotei Popovici” diferite 
formații corale partenere: Corul „Caedonia” din Sibiu, dirijat 
de prof. Florin Soare, Corul Preoților din Protopopiatul Sibiu 
dirijat de Pr. Alexandru Szasz, Corul „Anastasis” al Catedralei 
Episcopale din Deva - dirijor: Dorin Kladni, și Corul „Arhan-
ghelii” din Orăștie, dirijat de Marius Popa. Fiecare cor a cântat 
aproximativ 15 min pentru publicul sibian iubitor de muzică și 
artă corală, iar la sfârșit toate formațiile corale au intonat piesa 
„Binecuvântează Doamne România” bucurându-se de aplauzele 
unui public numeros, prezent la acest eveniment.

3. Concert extraordinar: „Arii și coruri celebre din opere”
Acest concert a fost susținut cu succes de Corul „Timotei 

Popovici” în data de 8 octombrie 2017, ora 18, la Sala Thalia 
din Sibiu, în colaborare cu Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, 
și cu doamna Marinela Marc – Mezzosoprană (prim-solist de 
operă) sub îndrumarea căreia s-au remarcat și câțiva mem-
brii ai corului cântând arii celebre. Soliști au fost: Zsuzsanna 
Antal, Simona Maneam Rodica Hândorean – sopran, Marinela 
Marc – mezzosoprană, Dan Alexandru Streza – tenor, Ciprian 
Dioșan – bas, acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat 
din Sibiu, dirijată de Matei Pop. 

4. Concert educativ – „Corul și importanța lui în comu-
nitate”

Corul „Timotei Popovici” a realizat acest concert în par-
teneriat cu Inspectoratul Școlar Sibiu și a reușit să se apropie 
în acest fel în primul rând de copii, dar și de adolescenți și de 
adulți, prezentând într-un mod viu și atractiv câteva din culi-
sele organizării și activității unui cor mixt într-o comunitate. 
Astfel, a fost exemplificat în mod concret rolul formativ din 
punct de vedere artistic dar și social pe care un cor îl are pentru 
publicul său. 

Concertul a avut loc în 26 noiembrie, ora 18, în Catedrala 
Mitropolitană din Sibiu și a durat aproximativ o oră. La acest 
concert au participat un număr considerabil de persoane, dintre 
care majoritatea au fost elevi și profesori de la câteva școli din 
Sibiu, precum și alte persoane interesate de activitatea corală.

5. Concert aniversar: „Oratoriul bizantin de Crăciun de 
Paul Constantinescu – 70 de ani de la prima audiție”

Concertul a fost susținut de către Corul ”Timotei Popovici” 
în parteneriat cu Corala „Codex Apulum” din Alba Iulia și în 
colaborare cu orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu dirijată 
de Matei Pop (Cluj-Napoca). Soliști au fost: Simona Manea 
(Îngerul), Marinela Marc (Fecioara Maria) Pr. Dan Alexandru 
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Streza (Evanghelistul), Pr. Nicolae-Cătălin Mirișan (Irod). Pre-
gătirea vocală a fost asigurată de dirijorii formațiilor corale – pr. 
Dan Alexandru Streza (Corul „Timotei Popovici”), prof. Iosif 
Fiţ și Pr. Nicolae Topîrcean (Corul „Codex Apulum”), cu ajuto-
rul doamnei profesoare de canto Marinela Marc și a doamnei 
profesoare Anamaria Fiţ (corepetitor). 

Concertul a avut loc în data de 17 decembrie 2017, ora 18 
la Sala Thalia din Sibiu, având din nou sala plină, cu un public 
de peste 400 de persoane. Cu această ocazie s-au aniversat 70 
de ani de la prima audiție a Oratoriului bizantin de Crăciun de 
Paul Constantinescu (21 dec.1947).

Având intenția de a promova cultura muzicală de bună 
calitate, Corul „Timotei Popovici” își propune să pună mereu 
în evidență efortul și prestația unor oameni care, deși nu au 
ca profesie muzica, au capacitatea de a susține prin dăruire și 
muncă activități cultural-artistice complexe, și de a promova 
astfel imaginea Sibiului ca oraș care sprijină evenimente cultu-
rale de calitate.

Corul „Ioan D. Chirescu”, Cernavoda

1. În perioada: 07-11.06.2017, Corul mixt “Ioan D. Chi-
rescu” Cernavoda a participat la Festivalul International de muzica 
corala “Chernomorki Zvutsi”, editia a VII-a, Balchick, Bulgaria.

Timp de patru zile, municipiul Balchick a fost capitala 
artei interpretative corale, aici fiind invitate coruri din tara si de 
peste hotare, astfel:

-Corul de camera, “Capella ad Libitum” -Sofia-Bulgaria;
-Corul de camera, “Cantus” -Sankt Petersburg-Rusia;
-Corul de camera” Rae” -Juri-Estonia;
-Corul de femei ”Zhar-Sokol” -Moscova, Rusia;
-Corul  mixt ”Ave Musica” -Odesa, Ukraina;
-Corul mixt “Micra” -Plagiari-Thermi-Grecia;
-Corul Conservatorului din Kalamaria; Grecia;
-Corul mixt “Ioan D. Chirescu” - Cernavoda, jud. Con-

stanta;
-Corul de camera “Gortinija” -Gevgelija-Macedonia;
-Grupul vocal “Trayana” -Stara Zagora-Bulgaria;
-Grupul vocal “Spectrum” -Sofia, Bulgaria;
-Corul de femei ”Tan” -Tallin-Estonia;
2. În perioada: 30.06.-02.07.2017, la iniţiativa Centru-

lui judeţean de Cultură și Creaţie Călărași, Corul mixt „Ioan 
D. Chirescu”Cernavoda a participat la evenimentul „Reuniune 
Corală-Călărași 2017” , în calitate de invitat de onoare.

Vineri, 30.06.2017, în sala de spectacole a Centrului jude-
ţean de Cultură și Creaţie Călărași s-a susţinut un concert de 
factură laică, de către următoarele formaţii corale:

- Grupul Catehetic al Patriarhiei „Nașterea Sf. Ioan Bote-
zătorul ”, Călărași;

- Corul „Camerata Danubii” , Călărași;
- Corul mixt „Ioan D. Chirescu” , Cernavoda;
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- Corul mixt „Sedyanka” , Silistra-Bulgaria;
- Corul „Ioan Vidu” , Lugoj;
Pe data de 01.07.2017, la biserica „Sfinţii Împăraţi Con-

stantin și Elena”, din Călărași s-a susţinut de către formaţiile 
corale mai sus amintite un concert de muzică religioasă;

Reuniunea corală s-a încheiat cu un concert în sala de spec-
tacole a Centrului de Cultură și Creaţie Călărași, cu un concert 
de operetă.

3. –În data de 01.09.2017, dirijorul Corului mixt „Ioan D. 
Chirescu”Cernavoda, preot Dincu Anghel, și-a încheiat activi-
tatea în cadrul instituţiei culturale, din motive de sănătate.

4. – În data de 15.10.2017 a fost angajat prin concurs, 
noul dirijor al corului, domnul Manuel Bălănică.

5. – În perioada: 27-30.10.2017,  Corul mixt „Ioan D. 
Chirescu” a fost invitat de către „Accademia di Roma”, în cola-
borare cu Asociaţia culturală „A.R.P.R.O.” și Ambasada Româ-
niei în Italia, pentru participarea la Festivalul de muzică sacră 
„Sacred Roots Fest” .

Pe data de 29.10.2017, în Biserica Oratorio del Caravita 
din Roma, Corul mixt „Ioan D. Chirescu” a susţinut un concert 
de muzică corală sacră.

6. – În perioada : 18-19.11.2018, Primăria orașului Cer-
navodă, Consiliul local și Casa de Cultură „Ioan D.Chirescu” 
Cernavoda au organizat cea de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului  
Internaţional de muzică corală „Ioan D.Chirescu”.

Secţiunea laică s-a desfășurat în sala de spectacole a Casei 
de Cultură „Ioan D.Chirescu”, pe data de 18.11.2018, orele 
16.oo și au concertat următoarele formaţii corale:

- Corul de copii „Minisong Ioan D.Chirescu”, dirijor 
Doina Mihaela Roșca;

- Corul mixt “Ioan D. Chirescu” Cernavodă, dirijor, 
Manuel Bălănică;

- Corul mixt  „Sedyanka”, Silistra-Bulgaria-dirijor, Lidia 
Kuleva;

- Grupul coral „Arpeggio & Roua” – Roma-Italia-dirijor, 
Vasilică Amuza;

- Corul mixt „Preot Ion Ionescu”-Topoloveni-dirijor, 
preot Ion Isăroiu;

- Corul mixt „Plai Întorsurean”, Întorsura Buzăului-diri-
jor, Tatiana Teacă;

- Corala bărbătească ortodoxă „Armonia” a Arhiepisco-
piei Tomisului, Constanţa- dirijor, arhidiacon lector dr.Iulian 
Dumitru.

Secţiunea religioasă s-a desfășurat la Biserica „Sfinţii Împă-
raţi Constantin și Elena”, pe data de 19.11.2017, orele 16.00, 
concertând următoarele formaţii corale:

- Corul de copii „Minisong Ioan D.Chirescu”, dirijor 
Doina Mihaela Roșca 

- Corul mixt “Ioan D. Chirescu” Cernavodă- dirijor, 
Manuel Bălănică;

- Corul mixt  „Sedyanka”, Silistra-Bulgaria-dirijor, Lidia 
Kuleva;

- Grupul coral „Arpeggio & Roua” – Roma-Italia-dirijor, 
Vasilică Amuza;

- Corl mixt „Camerata Danubii” Călărași-dirijor, Diana 
Vieru Burlescu;

- Corul mixt „Trison” Brăila-dirijori Marcica și Ștefan Lupu;
- Corul mixt „Plai Întorsurean”, Întorsura Buzăului-diri-

jor, Tatiana Teacă;
- Grupul Bizantin „Sf.Ierarh Vasile cel Mare ” al Arhiepi-

scopiei Tomisului Constanţa-dirijor, doctorand Marian Bostan;
- Corul „Mihail Vulpescu” al Protoieriei Călărași & 

Corala bărbătească „Teodoxa”, a Arhiepiscopiei Tomisului-
Dirijor, asistent univ. dr. Valeriu Croitoru;

- Corala bărbătească ortodoxă „Armonia” a Arhiepisco-
piei Tomisului, Constanţa- dirijor, arhidiacon lector dr.Iulian 
Dumitru.
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- Au fost invitate la festival si personalitati marcante ale 
muzicii interpretative corale din Romania: Voicu Enachescu, 
I.P.S. Teodosie, Valentin Gruescu, Alina Parvulescu, Liliana 
Pispiris, Alina Manzat, Marina Popescu, Petre Stefanescu, 
Constantin Arvinte, Aneta Arvinte, Valeria Ionescu.

8.-In perioada:13-15.04.2018, Corul mixt „Ioan D. Chi-
rescu” Cernavoda s-a deplasat la Sfantul Gheorghe, jud 
Covasna, la invitatia fundatiei „Mihai Viteazul”, reprezentata 
de dna prof. Ing. Peligrad, presedintele acesteia, pentru a par-
ticipa la festivalul coral „George Sbarcea” dedicat centenarului 
„Marii Uniri de la 1 decembrie 1918”.

Alaturi de corul nostru au mai participat la acest eveni-
ment, urmatoarele formatii corale:

- Ansamblul coral ”Plaiuri tulghesene:, Tulghes-Harghita, 
dirijor Mariana Pop;

- Corul mixt „Plai intorsurean”, Intorsura Buzaului, dirijor 
Tatiana Teaca;

- Corul mixt ”Pastorala” Focsani-Dirijor Sandulachi Dumitru.
Agenda culturala timp de doua zile a fost diversificata, de 

la concert de pian la casa artelor”Arcus”, concert coral, pana 
la raspunsuri liturgice la slujbele religioase ortodoxe in cadrul 
bisericilor din localitate.

Coordonator coral, 
Constantin Grajdeanu.

Legăturile muzicale ale corului  
din Orăştie cu cel din Marga

Este binecunoscut faptul că, în cultura românească, un 
capitol aparte al muzicii este cel al cântecului coral. Marga și 
Orăștie au cunoscut de peste o sută de ani acest gen de mani-
festare muzicală și artistică, corul fiind elementul care a stabi-
lit o puternică legătură între locuitorii acestor două localităţi 
pline de istorie, cultură și tradiţie. Pentru arealul coral bănă-
ţean, Marga reprezintă un important cadru al dezvoltării corale, 
iar pentru arealul transilvănean, Orăștia, care aniversează anul 
acesta 150 de ani de tradiţie corală, reprezintă un veritabil cen-
tru regional.

Legăturile celor două localităţi pot fi împărţite în trei etape, 
care corespund celor trei perioade istorice contemporane: peri-
oada interbelică, perioada comunistă și perioada post-decem-
bristă. Frumoasele colaborări ale corurilor din Marga și Orăștie 
s-au datorat unor persoane devotate, dăruite pe altarul artei și 
al frumosului.

În perioada interbelică, legătura celor două coruri a fost una 
generală, de natură intelectuală, fără interferenţe personale. În 
perioada anilor 1928-1930, în repertoriul corului „Armonia” din 
Orăștie sunt introduse multe imne liturgice aparţinând compo-
zitorului Antoniu Sequens, ce a activat în Banat. Precizăm că în 
perioada dintre cele două războaie mondiale, corul „Armonia” 
al bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Orăștie, 
era dirijat de prof. Nicolae Praţia, renumit muzician transilvă-
nean al acelor timpuri. Indirect, corul orăștian primea o puter-
nică influenţă bănăţeană, întrucât Nicolae Praţia a fost ucenicul 
lui Timotei Popovici, iar Timotei Popovici a fost, la rândul său, 
ucenicul lui Antoniu Sequens. Astfel, perioada interbelică este 
momentul în care în Orăștie pătrund cântece corale bănăţene.
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A doua perioadă, probabil cea mai importantă, a fost în 
timpul regimului comunist. În acei ani, în cadrul concursurilor 
timpului, corul din Orăștie a cunoscut corul din Marga, fapt ce 
a generat în timp o prietenie strânsă între dirijorii celor două 
formaţii prof. Ioan Popa (Orăștie) și prof. Dumitru Jompan. 
Colaborarea celor doi dirijori s-a materializat prin organizarea 
unor concerte comune în Banat și în Transilvania și prin invita-
rea reciprocă a corurilor în cele două localităţi menţionate mai 
sus. Scimbul de experienţă realizat a dus la dezvoltarea activită-
ţii și a calităţii corale pentru ambele formaţii. De asemenea, din 
colaborarea celor doi dirijori ne-a rămas o frumoasă corespon-
denţă ce atestă preocupările muzicale și pedagogice ale acestora.

Perioada post-decembristă valorifică și dezvoltă prietenia 
celor doi dirijori Ioan Popa și Dumitru Jompan, însă de această 
dată, pe linia muzicii corale sacre. Organizarea Festivalului 
Naţional de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu” la Orăș-
tie a făcut posibilă participarea în orașul Paliei a multor coruri 
din Banat, inclusiv din Marga. La festival au participat și alte 
coruri bănăţene dirijate de prof. Dumitru Jompan.

După retragerea prof. Ioan Popa de la pupitrul dirijoral 
al „Armoniei” din Orăștie, prof. Dumitru Jompan a încura-
jat alţi dirijori din Orăștie și a contribuit la construirea unei  

imagini competitive a acestora. Putem aminti aici pe prof. Petru 
Androne Eli, dirijorul corului de copii „Vlăstarele Orăștiei”, 
înv. Petru Boloţ, dirijorul corului „Armonia” și dr. Ioan-Marius 
Popa, dirijorul corului „Arhanghelii” al catedralei ortodoxe din 
Orăștie și al grupului vocal „Epifania” al Protopopiatului Orto-
dox Orăștie.

Aceștia au dirijat formaţiile menţionate mai sus în 
cadrul unor prestigioase festivaluri bănăţene precum „Anto-
niu Sequens”, „Miron Cristea” și mai ales „Timotei Popovici”, 
ultima manifestare având în calitate de ctitor muzical și organi-
zatoric pe prof. Dumitru Jonpan. În prezent, putem afirma cu 
deplină certitudine că între activitatea corală din Orăștie și cea 
din Marga este o frumoasă conexiune.

În concluzie, cele trei perioade enumerate le putem rezuma 
astfel: perioada interbelică – o scurtă interferenţă intelectuală, 
perioada comunistă – cunoașterea și dezvoltarea unei frumoase 
prietenii între dirijorii prof. Ioan Popa și prof. Dumitru Jompan 
și corurile dirijate de aceștia iar perioada post-decembristă dez-
voltarea și fructificarea prieteniei cultivate în etapa anterioară. 

Maestrul Constantin Rîpă, cadru universitar al Academiei de 
Muzica „Gh. Dima” din Cluj Napoca, a afirmat că, după 1989, 
au mai supravieţuit doar corurile care au fost dirijate și însufle-
ţite de dirijori pregătiţi, talentaţi și inimoși. Putem constata cu 
bucurie că în Marga și Orăștie, dirijorii Dumitru Jompan și Ioan 
Popa pot fi încadraţi cu ușurinţă în criteriile enumerate de maes-
trul Constantin Rîpă, iar prietenia lor a dus la dezvoltarea muzi-
cii corale din aceste zone frumoase ale ţării noastre.

La ceas aniversar, cu multă bucurie și apreciere, corurile 
din Orăștie, prin mesajul dr. Ioan Marius Popa, dirijorul coru-
lui „Arhanghelii” al catedralei ortodoxe, urează „La mulţi ani!” 
corului din Marga și mentorului acestei formaţii, ctitor al muzi-
cii corale din Banat: prof. univ. dr. Dumitru Jompan! 

Dr. Ioan-Marius Popa
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„Pastorala“ Focşani
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Corul de Cameră „Preludiu“
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Corala „Sargeția“ din Deva

Aflată în pragul împlinirii a două decenii de activitate 
muzicală, sub bagheta neobositului dirijor, prof. Nicolae Ico-
bescu, Corala ”Sargeția” și-a păstrat și în această perioadă rit-
mul constant al întâlnirilor cu publicul de acasă, de la Deva, sau 
cu cel din deplasările la festivaluri și manifestări culturale din 
țară și din străinătate. 

Ca o premieră în activitatea sa artistică, două dintre con-
certele Coralei ”Sargeția” susținute la Deva, în anul 2017, 
s-au bucurat de generoasa colaborare muzicală a solistei Paula 
Seling. Primul eveniment, ”Hristos a înviat”,  s-a petrecut în 
Săptămâna Luminată și a cuprins un program de pricesne 
interpretate cu sensibilitate de artista Paula Seling și ”Florile-
giul non-canonic bizantin” structurat de Marin Constantin pe 
melodii de la Muntele Athos și muzică sacră românească de 
Filotei Monahul, Filotei Sin Agăi Jipei, Ioan Hrisafi, Gavriil 
Musicescu, Paul Constantinescu, Gheorghe Cucu, Ioan D. 
Chirescu, Nicolae Lungu. Soliștii corului: Paula Seling și 
Gheorghe Pop. Concertul ”Bucuria Crăciunului”  susținut în 
data de 10 decembrie 2017, la Biserica Immaculata din Deva, 
a cuprins colinde tradiționale și piese corale din creația com-
pozitorilor Tiberiu Brediceanu, Dumitru Chiriac, Nicolae Ursu, 
Radu Paladi, Achim Stoia, Vasile Popovici, Constantin Arvinte. 
Paula Seling a fost și cu această ocazie solistă a corului.

Corala a mai susținut de asemenea un concert coral 
de muzică religioasă organizat împreună cu Episco-
pia Caransebeșului, la Catedrala ”Învierea Domnului” din 
Caransebeș, în data de 21 mai 2017.  În iunie 2017, Corala 
”Sargeția” a fost invitată de onoare a Festivalului Internațional 
de Poezie și Muzică ”Eminesciana - 2017”, ediția a XXXI-a, de 
la Chișinău-Strășeni, Republica Moldova. Un popas muzical pe 

traseul deplasării în Republica Moldova l-a constituit recitalul 
coral de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În luna octombrie 2017, ”Sargeția” a onorat invitația Aso-
ciaţiei Corale a Bărbaţilor din Finteușu Mare (Maramureș) și 
a profesorului Adrian Dragoș, dirijorul formației, de a parti-
cipa la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Coral Interjudețean 
”Valentin Băințan” de la Șomcuta Mare. Deplasarea la Finteușu 
Mare a constituit o experiență cu totul specială, de cunoaștere 
recipriocă și emulație artistică, în ambianța primitoare creată de 
gazde și de participanții la festival - corurile din Șomcuta Mare, 
Vălenii Șomcutei, Buciumi, Posta, Săpâia și Finteușu Mare. 

La evenimentele menționate mai sus, se adaugă numeroa-
sele prezențe ale Coralei pe scene locale și în locuri și spații 
neconvenționale, în calitate de organizator sau partener în pro-
iecte culturale.

prof. Ioan Sterea,
Asociația Corală ”Sargeția”, secretar
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Cronica muzicală recentă a Coralei 
Bărbătești Ortodoxe „Te Deum laudamus“

În ciuda vremurilor de neststornicie și confuzie pe care 
le parcurgem, corala ”Te Deum laudamus” își continuă lucra-
rea muzicală misionară, situându-se în continuare pe făgașul 
trasat de înaintași și oferind publicului admirator aceeași 
muzică înălțătoare și caldă, plină de sens divin, dătătoare de 
emoție sacră, bucurie și liniște sufletească. Care ar fi așadar 
rolul muzicii sacre dacă nu acela de a-l face pe om să se simtă 
mai aproape de Creatorul său și chiar mai mult de atât, de a-l 
ajuta să se roage mai profund lui Dumnezeu. Membrii cora-
lei ”Te Deum laudamus” au înțeles că prin cântare îndeplinesc 
o reală și eficientă misiune creștină ortodoxă. Astfel, an de an, 
cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului și Sfin-
telor Paști și al altor evenimente culturale și religioase organi-
zate de Biserica Ortodoxă Română și de alte instituții culturale 
bucureștene, corala se pregătește să susțină concerte în biserici 
și în diferite săli de concert. Ascultătorii muzicii ”Te Deumului”  
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așteaptă cu nerăbdare aceste concerte, mai întâi, pentru că ele 
transmit bucuria și pacea sfântă a acestor sărbători, iar mai 
pe urmă, fiindcă iubesc sonoritățile rafinate și pline de expre-
sivitate ale acestei corale. Chiar dacă numărul membrilor 
formației nu a crescut în ultimul an, totuși, sonoritatea corului 
se îmbunătățește simțitor, tendința fiind aceea de apropiere de 
sonoritățile corurilor de tip cameral, atat de adecvate  muzicii 
liturgice bisericești. În toamna anului trecut, corala s-a mobi-
lizat pentru înregistrarea unui CD de colinde românești, alcă-
tuit din creații ale unor compozitori consacrați aflați în viață 
sau trecuți la cele veșnice, dar și din lucrări ale unor compo-
zitori tineri, în plină afirmare. CD-ul a fost intitulat ”Junii 
buni colindători”, după numele unei splendite și celebre prelu-
crări a maestrului Sabin Păutza, înregistrată alături de celelalte 
colinde. S-a muncit mult la apariția acestui CD. Cu certitu-
dine, acesta a însemnat pentru coriști și pentru toți iubitorii de 
colinde care l-au ascultat un frumos dar de Crăciun, dar și un 
imbold pentru a continua acesată activitate cu multă pasiune și 

dăruire. Făcând referire la profunzimea și mișcătoarea muzică a 
Te Deumului, dar și la bogata activitate concertistică a acestei 
formații, profesorul universitar Gheorghiță Geană, semnatarul 
prefeței CD-ului evidenția faptul că: „Într-o perspectivă inter-
culturală, astfel de performanțe ne apar comparabile, valoric, cu 
cele purtând marca unor formații de gen celebre, precum The 
Choir of King`s College (Cambridge), sau The Choir of Can-
terbury Cathedral”, iar maestrul nostru de suflet Dan Mihai 
Goia, dirijor al acestei formații timp de 13 ani, sublinia atât de 
frumos și sugestiv: „Ascultând Te Deum laudamus – formație 
unicat în planul muzicii corale românești – ești invitat la o 
reflecție adâncă asupra sensurilor existențiale, la trăirea intensă 
a frumosului absolute din arta sunetelor”. CD-ul a apărut cu 
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Societatea Română de Radiodifuziune şi 
Asociația Coral-Religioasă   
TE DEUM LAUDAMUS 

Vă invită la Concertul  

„Junii buni colindători” 
Care va fi susţinut de Corala Bărbătească Ortodoxă „TE DEUM LAUDAMUS”   

Marţi 19 decembrie 2017, la orele 19.00  

în Sala „Mihail Jora” a Societăţii Române de Radiodifuziune,  
Strada Gen. H. M. Berthlot 60-64, București 

Dirijor: Preot ZAHARIA MATEI 
Solişti: Preot FLORIAN PARASCHIV, Preot NARCIS TRIFU, CRISTIAN MIHAIL PARASCHIV,          
ALEXANDRU CONSTANTIN MATEI, ALEXANDRU GRIGORE, percuţie: FLORIN ROMAŞCU 

În concert lucrări de: I. Costescu, V. Popovici, Gh. Cucu, Pr. I. Popescu Runcu, I. Borgovan, Gh. Danga, N. Lungu, I. D. Chirescu, C. Andrei, G. 
Stratulat, S. Păutza, Pr. N. Moldoveanu, D. E. Drăgoi, F. Costea, Ş. Marcu, V. Grefins, W. Byrd, Fr. Schubert, Ar. Ramirez, Ch. A. Adam 

www.facebook.com/CoralaTeDeumLaudamus 
 

Biletele se pot achiziţiona de la case de bilete din 
Str. General Berthlot 60-67 

telefon 021 303.14.28 / 021 314.68.00 
 
 

Prezintă actorul Tomi Cristin 

 

Asociaţia  
Coral-Religioasă 

Te Deum Laudamus 

sprijinul și sub egida postului de Radio ”Trinitas” al Patriar-
hiei Române, drept pentru care aducem pe această cale cordi-
ale mulțumiri conducerii acestei instituții bisericești și tuturor 
celor care au făcut ca acest CD să apară în condiții grafice 
de excepție. Lansarea acestuia a avut loc în cadrul concertului 
tradițional de colinde organizat de Asociația Coral Religioasă 
”Te Deum laudamus” în parteneriat cu Societatea Română de 
Radiodifuziune și care s-a desfășurat în Studioul ”Mihail Jora”, 
în seara zilei de Marți, 19 Decembrie 2017. Într-o atmosferă 
exuberană, în care sala de concerte a devenit aproape neîncăpă-
toare, ”Te Deum laudamus” a prezentat publicului un program 
bogat de colinde și cântece de Crăciun din repertoriul româ-
nesc clasic și contemporan și din cel internațional de o mare 
frumusețe și gingășie. Prezentatorul concertului a fost actorul 
și teologul Tomi Cristin, care a încălzit publicul cu frumusețea 
și vibrația versurilor unor poeți români celebri. Soliștii serii 
au fost: preotul tenor Florian Paraschiv, preotul bariton Nar-
cis Trifu, tenorul Cristian Mihail Paraschiv, baritonul Alexan-
dru Grigore și cel mai tânăr dintre membri, basul Alexandru 
Matei care au încântat pe cei prezenți cu frumusețea vocilor lor 
solistice; la percuție s-a aflat binecunoscutul percuționist Flo-
rin Romașcu. Această seară de poveste care a introdus publicul 
în atmosfera biblică și liturgică a Sărbătorii Nașterii Domnu-
lui și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-a încheiat în apla-
uzele ascultătorilor prezenți la acest concert. La doar o zi după 
acest eveniment de răsunet, în data de Miercuri, 20 Decembrie, 
la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian Arhiepiscopul 
Buzăului și Vrancei, ”Te Deum laudamus ” a concertat în Cate-
drala Arhiepiscopală ”Înălțarea Domnului” din Buzău, alături 
de Corala Arhiepiscopală ”Neagu Inonescu”. Precizez cu acest 
prilej faptul că, Înaltpreasfințitul Ciprian a fost și va rămâne în 
inimile membrilor coralei noastre ca un părinte drag susținător 
și iubitor al muzicii și eforurilor noastre cultural-artistice. În 
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vremea când se afla la București, în treapta de Episcop Vicar 
Patriarhal și Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, participa cu multă bucurie,în calitate de supraveghetor 
al Așezămintelor Brâncovenești ”Domnița Bălașa” la toate con-
certele Te Deumului. Din programul concertului de la Buzău 
au făcut parte de asemenea colinde tradiționale românești și 
cântece de Crăciun din repertoriul internațional care au mers la 
sufletele profesorilor și credincioșilor buzoieni care au partici-
pat la acest regal de colinde. A urmat o perioadă de vacanță, în 
care s-au luat în discuție proiectele de viitor ale coralei. Bucu-
rându-se de un prestigiu deosebit din partea unor instituții 
publice, la invitația ARCUB, ”Te Deum laudamus” a fost pre-
zent pe scena Ateneului Român, în data de Luni, 26 Martie 
a.c., în cadrul Concertului Tradițional de Paști organizat sub 
egida Primăriei Capitalei. Corala a fost dirijată cu multă sensi-
bilitate și măiestrie artistică de tânărul teolog și muzician Sil-
viu Gabriel Enache, dirijor secund al coralei și în același timp, 
director artistic al Coralei ”Carmen” a bisericii Așezămintelor 
Brâncovenești ”Domnița Bălașa”, dirijorul titular neputând 
fi prezent la pupitrul dirijoral al coralei din pricina unor pro-
bleme de sănătate. Cu acest prilej, au fost interpretate câteva 
lucrări adecvate perioadei Postului Mare, corala bucurându-se 
și de această dată de aplauzele și aprecierea publicului prezent 
în sală și îndeosebi, de admirația Doamnei Primar General al 
Capitatei Gabriela Vrânceanu Firea. În perspectiva apropiată, 
corala va susține două concerte religioase, în zilele de 22 și 23 
Aprilie a.c. în biserica ”Domnița Bălașa” și respectiv, în biserica 
”Sfântul Elefterie Nou”, cel de-al doilea înscriindu-se în pro-
gramul de concerte al Stagiunii Corale Bucureștene ”Paul Con-
stantinescu”. În a doua parte a lunii mai și în prima parte a 
lunii iunie, ”Te Deum laudamus” își propune înregistrarea unui 
alt CD de cântări corale religioase adecvate perioadelor litur-
gice ale Triodului și Penticostarului, iar în toamna acestui an 

intenționează să efectueze un turneu artistic în Roma-Italia, cu 
prilejul „Anului Centenar al Marii Uniri” și al făuritorilor aces-
tui mare act istoric de la 1 Decembrie 1918.

Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei
Dirijorul Coralei Bărbătești Ortdoxe

”Te Deum laudamus”



192 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 193Din activitatea unor formaţii

Maestrul Petru Androne Eli, 
dirijorul corului „Vlăstarele Orăştiei”, 
decorat de preşedintele Klaus Iohannis

Profesorul Petru Androne Eli, dirijorul corului de copii „Vlăs-
tarele Orăștiei”, a fost decorat de președintele României, Klaus Ioha-
nnis. Distincţia i-a fost acordată în cadrul ceremoniei oficiale de la 
Palatul Cotroceni, din 15 ianuarie, printre premianţi regăsindu-se 
directorul Filarmonicii Române „George Enescu”, Andrei Dimitriu 
și pictorul Corneliu Brudașcu. Dascălul hunedorean a fost distins cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler pentru „Promova-
rea Culturii”.

„Muzica rămâne un liant între generaţii”
„Domnule Petru Androne Eli, activitatea dumneavoas-

tră în fruntea corului de copii «Vlăstarele Orăștiei» dove-
dește că muzica rămâne un liant între generaţii. Decoraţia 
pe care v-am înmânat-o semnifică recunoștinţa faţă de pro-

fesorii și educatorii care își dedică viaţa culturii și mai ales 
nobilei misiuni de a-i educa pe tineri prin artă. Într-o 
lume fără frontiere, muzica tinerilor reprezintă o auten-
tică și creativă cale de comunicare, de cunoaștere și de con-
vieţuire armonioasă”, a spus președintele Klaus Iohannis 
în alocuţiunea sa de la ceremonia de acordare a distincţiei. 
„În semn de apreciere deosebită pentru meritele remarcabile 
avute în calitate de dirijor al Corului de copii «Vlăstarele Orăș-
tiei», contribuind astfel la afirmarea internaţională a muzicii 
sacre și laice, românești și universale, președintele Klaus Ioha-
nnis a conferit Ordinul «Meritul Cultural» în grad de Cavaler, 
Categoria F «Promovarea Culturii», domnului Eli Androne-
Petru, profesor la Școala Generală «Dr. Aurel Vlad» din Orăș-
tie”, anunţa Administraţia Prezidenţială la momentul semnării 
decretului de decorare.

Peste 40 de premii internaţionale
Profesorul al Școlii Generale „Dr. Aurel Vlad” din Orăș-

tie, Petru-Androne Eli, a mai fost decorat de șefii de stat și 
de Guvern ai României. În 2004 a primit din partea de  
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președintelui României medalia „Meritul pentru Învăţământ, 
iar în 2008, din partea Guvernului României i-a fost acordat 
titlul de „Excelenţă pentru Olimpicii Școlii Românești”. Das-
călul hunedorean a dus corul de copii „Vlăstarele Orăștiei” pe 
cele mai înalte culmi ale succesului. Peste tot pe unde au evo-
luat, tinerii interpreţi au fost apreciaţi și îndrăgiţi de public. 
În cei 21 de ani de activitate, Petru Androne Eli și corul 
„Vlăstarele Orăștiei” au obţinut peste 40 de premii inter-
naţionale. La care se adaugă sutele de trofee, distincţii și 
medalii obţinute la concursurile de gen din ţară, de 14 ori 
ajungând în finala concursului naţional de interpretare corală. 
Chiar dacă rezultatele corului „Vlăstarele Orăștiei” au fost și 
sunt excepţionale, formaţia muzicală nu s-a bucurat întotdeauna 
de un sprijin pecuniar pe măsură din partea autorităţilor statu-
lui, copiii fiind nevoiţi să se deplaseze la diverse concursuri pe 
cheltuială proprie.

Vă prezentăm
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ASPECTS OF CHORAL MUSIC 
IN ROMANIA

IOAN POP
Composer, Assistant Professor, Music Academy Gh. Dima, Cluj-Napoca

After 1989, in the void of the political and cultural life 
of the country, to preserve the heritage of the past, 
the ‘National Choral Association of Romania’ (ANCR), 
in Romanian, ‘Asociaţia Naţională a Corurilor din 
România’, was founded on 29 September 1990, as a 
non-governmental and non-profit organization.
Like any professional artistic and cultural organization, 
the ANCR includes all categories of choral art lovers, 
both Romanians or foreigners, of different nationalities 
and religions. The goals of the Association so far have 
been to establish connections with local or national 
choral associations from abroad, inform Romanian 
choirs about national and international festivals and 
competitions, and make cultural changes between 
Romanian choirs and similar foreign formations 
possible. All of these goals have been realized with the 
aid of the international choral organization European 
Choral Association-Europa Cantat, of which the ANCR 
became a member in 1991.
Among the permanent issues that the ANCR is 
concerned with, we can mention the reactivating of the 
choirs that, for various reasons, stopped their activity, 
the setting up of new choirs (school, youth, adults, equal 
and mixed voices, secular and religious, and so on) and 
turning as many as possible of them into recognized 
associations.
Also, among other permanent concerns of the 
association, there are: the repertory orientation of the 
choir conductors; promoting Romanian choral creation 
and asserting it abroad; and getting information and 
supporting the choirs for their participation into national 
and international festivals and competitions.
The ANCR has been involved in organizing several 
choral manifestations in Romania. Among the most 
important ones we can mention the International 
Choral Festival ‘D.G. Kiriac’, in Piteşti - 25 editions up 

to this year, the International Choral Festival ‘Ioan D. 
Chirescu’, in Cernavodă - 35 editions, the International 
Choral Festival ‘Pastorala’, in Focşani - 17 editions, 
the International Choral Festival ‘Liviu Borlan’, in Baia 
Mare - 7 editions, the International Choral Festival and 
Competition ‘Gavriil Musicescu’, in Iasi - 5 editions, and 
many others.

IN ROMANIA, THE TRADITION OF CHORAL MUSIC IS VERY STRONGLY ANCHORED TO THE PRE-1989 
MUSICAL LIFE. ALONG WITH THE PROFESSIONAL CHOIRS OF THE STATE PHILHARMONIC OF THE MOST 
IMPORTANT CITIES OF THE COUNTRY, AMATEUR CHOIRS HAVE EXPERIENCED AN UNPRECEDENTED 
BLOSSOMING.

CH
OR

AL
 W

OR
LD

 N
EW

S

Mr. Voicu Enăchescu 
ANCR President
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The children’s choir Junior Vip,  
conducted by Anca Mona Mariaş

The children’s choir Junior Vip,  
conducted by Anca Mona Mariaş



198 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 199Vă prezentăm

40

CH
OR

AL
 W

OR
LD

 N
EW

S

The President of the ANCR is Mr. 
Voicu Enăchescu. For those who 
are interested, you can find more 
information at www.ancorom.ro 
and read the Buletine Informative 
in the electronic archive.
The ANCR includes are over 
hundred choirs. We will talk about 
some of them but more specifically 
about the Preludiu Choir, which this 
year celebrates 45 years of activity.
One of the best known children 
choirs in Romania, Junoir Vip, 
was founded in 1995 by Anca 
Mona Mariaş (who is still the 
conductor) from the desire to form 
an ensemble that could adapt to 
childhood specific syncretisms; 
sound, movement, and theatrical 
expression. Collaborator of the 
Transylvania State Philharmonic 
Orchestra and of the Romanian 
and Hungarian opera of Cluj, the 
ensemble enjoyed appearances 
in the Paulus Oratorio by 

F.Mendelssohn and Christmas Concerts with the Transylvania Philharmonic 
Orchestra and Choir, appearing in Carmen by G.Bizet, La Boheme and 
Turandot by G.Puccini, Tannhäuser by R. Wagner, The Sound of Music 
by Rodgers/Hammerstein, Werther by J.Massenet, Requiem by Mikis 
Theodorakis, and The Armed Man-Missa for Peace by K.Jenkins. Of the 
awards and distinctions obtained, of note are the National Olympiad of 
Coral Cant (2002, 2006, 2008) - 1st  place in all editions; International Choral 
Olympics, Bremen, Germany (2004), Graz, Austria (2008) - Silver Medal 
and Gold Diploma, etc. The choir has performed in artistic tours throughout 
Europe, and has had the honour of being invited to perform in front of the 
European Commission in Brussels and in the front of the delegates and 
guests of the Embassies in Vienna and Prague. 
Another choir with a rich background in the musical life of Romania, is the 
Armonia choir, from Baia Mare, founded in 2001 and directed by Mihaela 
Bob-Zoiceanu. The repertoire of the choir includes secular and religious 
choral songs from both Romanian and international scenes. The Armonia 
choir has so far performed over 400 concerts (Easter concerts with sacred 
music, intensely publicized, traditional charity concerts in partnership 
with the Rotary Club, and carol concerts). Among the international tours: 
Duplex 2003-2004 Romania-Sweden, 2005-2006 Romania-Brazil, Israel, 
2007, China, 2009, vocal symphonic concerts with the EuroArt orchestra, 
choruses and arias from operas and operettas, performed with the Dinu 
Lipatti Philharmonic orchestra, Satu Mare.  
How was the Preludiu choir was born? The first concert took place in 
Bucharest, under the baton of the conductor Voicu Enăchescu (who is still the 

The children’s choir Junior Vip,  
conducted by Anca Mona Mariaş
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Preludiu Choir,  
conducted by Voicu Enăchescu

Armonia choir, from Baia Mare, founded in 2001 
and directed by Mihaela Bob-Zoiceanu
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conductor) on 1 November 1972, 
at the Students’ Art Centre with 
members of the University Choir, 
also conducted by Mr. Enăchescu 
since 1965, and a group of 
students from the Music Academy. 
The choir’s repertoire is vast. It 
contains more than 400 works 
from multiple eras and musical 
genres. Harmoniously combining 
classical works with religious 
and Romanian songs, the choir 
also benefits from works written 
specifically for it by Romanian 
contemporary composers, such as: 
Dan Buciu, Vasile Spătărelu, Felicia 
Donceanu, Irina Odăgescu, Liviu 
Dănceanu, and Grigore Cudalbu. 
Since the beginning the choir has 
performed in more than 1500 
concerts on important stages in 
Romania, Europe, America and 
Asia. Some of the most significant 
awards include the First Prize and 
the Golden Medal, the Prize for 
the best interpretation of a song 
in Chinese and maestro Voicu 
Enăchescu won the Prize for the 
best choir conductor, in a big 
international festival in Beijing – 
China (2002), where more than 60 
ensembles from all over the world 
took part. We should also mention 
the two concerts in Stockholm 
(May 2004), events organized 
by the European Union and the 
Romanian Embassy in Sweden. In 
2012, to celebrate 40 years their 
40th anniversary, Preludiu was very 
successful in May at the Orthodox 
Music International Festival of 
Hajnóvka in Poland, and then in 
China, where, after 10 years, the 
Romanian choir managed to repeat 
the success of 2002 at the same 
Asian event and won the gold 
medal in the mixed adult choir’s 
category, as well as the prize for 
the best conductor, and the award 
for peace and friendship. The choir 
is honoured to have held a concert 
in the Dag Hammarksjoeld Hall, 
inside the headquarters of the 
United Nations in New York (1997). 
They were also overjoyed at being 
amongst the elite that participated 

at the Contemporary Music Biennal, organized to celebrate 750 years since 
Berlin’s foundation (1987) and have also had the satisfaction of representing 
Romania in world-wide events, such as the Youth and Students World 
Festival in Moscow (1985), Expo 92 - Sevilla (Spain) and Expo 2000 - Hanover 
(Germany), the concerts of sacred music at the Notre Dame Cathedral in 
Paris, at the Santa Maria di Trastevere Basilica in Rome and at the Royal 
Cathedral in Stockholm.

I have to thank Alina Pârvulescu, General Secretary of the ANCR, for the 
courtesy of providing me with the information about the coral activities in 
Romania, with a particular focus on the ANCR’s activities and that of the 
Preludiu choir.

Armonia choir, from Baia Mare, founded in 2001  
and directed by Mihaela Bob-Zoiceanu

Supporting great music since 1993.
Sturdy, classy and capable, our folders carry the scores of more than half a million  

musicians around the world. Choose from choir, band or director’s folders, then  
configure with options from retaining cords to rings and foil-stamped imprinting. From 

your local distributor or direct from our website, the name to remember in folders is 
muSiCFolder.com

www.colbertcreative.com
(604) 681-5386

Prezentare grup coral „Arpeggio&Roua“

Grupul coral polifonic Arpeggio & Roua, format din șase 
voci, a luat ființă din dorința acestora de a promova muzica 
corală românească în Italia. A debutat la Accademia di Roma-
nia din Roma în mai, 2015 iar până astăzi numără peste 50 de 
apariții în Italia, România și Spania.  A colecționat prestigioase  
colaborări cu artiști români, moldoveni și italieni, a organizat 
numeroase concerte cu ocazia sărbătorilor naționale românești. 
A dus muzica românească in diferite festivaluri și expoziții 
internaționale: Expo Milano 2015,  Festivalul Pro Patria din 
Roma, Festival dell’Avento, MartisoRoma, festivalul Ioan D. 
Chirescu, România. 

În decembrie 2016 a lansat primul album de colinde 
românești, “Armonie di Natale”.

În octombrie 2017 a organizat la Roma prima ediție a 
festivalului de muzică corală sacră “Sacred Roots Fest”  care 
a reunit coruri din Europa cu scopul de a deschide un dialog 
intercultural și interconfesional. 

Toate activitățile grupului coral Arpeggio & Roua se 
desfășoară sub patronajul Ambasadei României în Italia.
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Corala Cornețenii

Dirijorul MARIUS CRUCI-
ANU s-a născut la 08.02.1966 în 
orașul Focșani, județul Vrancea. 
A absolvit Academia de Muzică 
“Ciprian Porumbescu” la București - 
Pedagogia muzicală și masteratul în 
dirijat coral.

A făcut parte atât ca și corist 
dar și ca dirijor,  în diferite formații 
corale: Corul Școlii Militare de 
Muzică, Corul “Gaudeamus”, Corul 
“Divina Armonie” și, nu în ultimul 
rând la Colegiul Cantorum “Nicolae 
Oancea”.

El a participat la diverse turnee internaționale în țări pre-
cum Italia, Polonia, Bulgaria,  Franța, Macedonia și Turcia.

A câștigat de-a lungul activității premii care subliniază 
performanțele sale și îl păstrează la cel mai înalt nivel de profe-
sionalism și excelență:

- Premiul I la concursul coral “București 1998” și premiul 
pentru “Cea mai bună interpretare a unui cântec clasic româ-
nesc”, Corul Școlii Militare de Muzică din București;

- Premiul II la Festivalul Corului de la Ohrid - august 
2009. 

Din anul 2017 a înființat Corala CORNEȚENII, formație 
de copii, afiliată la Centrul Cultural Cornetu.
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Corala „Cornețenii“, Cornetu, jud. Ilfov

Corala “CORNEȚENII”  a fost înființată în luna noiem-
brie 2017, prin grija și binecuvântarea  preoților Florian Stan și 
Daniel Tudose, din parohia Cornetu.

Primul concert a avut loc în data de 30.11.2017 la Biserica 
Cornetu, corala susținând un concert de cântece patriotice, 
cu ocazia Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, dedicat 
enoriașilor parohiei Cornetu.

De sărbători a urmat o serie de concerte de colinde, pe care 
le-am susținut la biserica parohiei, la Școala gimnazială din 
localitate și la Primăria Cornetu.

De Ziua micii uniri – 24 ianuarie, ne-am bucurat și am 
dansat hora unirii împreună cu enoriașii Bisericii Cornetu.

Din februarie 2018 înființându-se Centrul Cultural Cor-
netu, corala și-a mutat sediul și tototdată s-a revigorat, ajun-
gând la un număr de peste 50 de copii, începând de la grupa 
mică până la clasa a IX-a.

Primul concert în formula actuală a fost susținut pe scena 
Casei de Cultură Cornetu, copiii din corală, interpretând și 
recitând cântece și poezii patriotice cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă, România.

Înființarea, managementul și conducerea muzicală a Cora-
lei CORNEȚENII,  sunt asigurate de directorul Centrului 
Cultural Cornetu, colonel (r) profesor MARIUS CRUCIANU.

Dirijor, Marius Crucianu

Corala „Doxologia”  
a Catedralei Episcopale Ortodoxe  
„Sfânta Treime” din Baia Mare

După preluarea sa, în februarie 2017, de către prof.dr. Cos-
min Lauran, corul „Doxologia” și-a continuat activitatea muzi-
cal-liturgică în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și 
Sătmarului, aflată sub păstorirea Preasfinției Sale Iustin. Amin-
tim câteva dintre realizările și activitățile desfășurate în acest 
ultim an, precum și planurile pentru viitor care sunt în curs de 
organizare.

În iulie 2017, corul a fost invitat să dea răspunsurile la 
Sfânta Liturghie la mănăstirea Petrova, din protopopiatul 
Vișeu, Maramureș, cu ocazia hramului. A primit, de asemenea, 
vizita unor coruri din țară, precum corul „Solemnis” al Parohiei 
„Nașterea Domnului” din Satu Mare sau Grupul psaltic „Ana-
stasios” din Târgu Mureș. 

În data de 9 decembrie 2017, corala „Doxologia” a partici-
pat la Festivalul Coral de Muzică Sacră „Cu noi este Dumne-
zeu”, ediția a XVIII-a, de la Orăștie, unde a obținut Premiul I.
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Pe 14 decembrie 2017 a organizat, la Catedrala Episco-
pală Ortodoxă „Sfânta Treime” din Baia Mare, tradiționalul 
Concert solemn de Crăciun, unde a cântat alături de corurile: 
„Sfântul Ioan Damaschinul” al Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Baia Mare (dirijor pr.prof.dr. Teofil Stan), corul „Angelli” al 
Seminarului Teologic Ortodox Român din Baia Mare (dirijor 
pr.prof.drd. Andrei Baboșan) și corul „Arhanghelii” al preoților 
din Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului (dirijor 
pr.prof.dr. Petrică Aurelian Covaciu).

În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2017, corala „Doxo-
logia” a primit o înaltă distincție din partea Preasfinției Sale 
Iustin: Gramata Episcopală, „în semn de înaltă apreciere și 
părintească binecuvântare, pentru promovarea la cel mai înalt 
nivel artistic a tezaurului nostru sacru-muzical, a colindului 
străbun și cântului românesc”. 

Pe parcursul acestui ultim an, fiind la un nou început de 
drum, corul și-a îmbunătățit repertoriul cu alte colinde, pri-
cesne, cântări ale Sfintei Liturghii și piese din repertoriul laic. 

Pentru lunile următoare ale anului 2018, plănuiește organi-
zarea unui festival-concurs de muzică religioasă și laică, înregis-
trarea unui CD cu pricesne și marcarea festivă a celor 15 ani de 
existență a corului.
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Grupul Vocal „Accord”

Grupul Vocal „Accord” a luat fiinţă în anul 2009, în loca-
litatea Focșani, Vrancea și actualmente este format din trei 
membri: Verona Calmis, Vasile Calmis și Cristian Gheorghe.  
Grupul „Accord” abordează piese atat din repertoriul liturgic-
religios, cât și piese a capella cu caracter laic.

Activitate artistică:
- a organizat o serie de ediţii în cadrul serilor de „Reuniune 

Corala”, cu tematică religioasă a lucrarilor muzicale specifice 
perioadei Triodului din preajma sărbătorilor pascale (ediţiile I, 
III) și a colindelor din perioada Nașterii Domnului, astfel: 

ediţia I – 2 aprilie 2009
ediţia II – 13 decembrie 2009
ediţia III – 23 aprilie 2013
ediţia IV – 7 decembrie 2014 
ediţia V – 6 decembrie 2015
ediţia VI – 8 decembrie 2016
ediţia VII – 9 decembrie 2017
În calitate de invitaţi, membrii grupului au participat la 

următoarele evenimente cultural-artistice prin recitalurile sus-
ţinute:

- Lansare de carte la Biblioteca Judeteana ”D. Zamfi-
rescu”, Focșani, 7 aprilie 2009: „Repertoriul Manuscriselor Sla-
vone din Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca”, Ed. 
Eikon.

- Recital de colinde în incinta Hipermarket Carrefour – 
06.12.2009. 

- Recital la Centenarul Bibliotecii Judeţene „D. Zam-
firescu” 1912-2012, în cadrul derulării Serilor Nocturne – 26 
octombrie 2012.

- Recital de muzică religioasă în cadrul ediţiei a III-a, a 

Festivalului Concurs „Maica Domnului, Împărăteasa Cerului și 
a Pământului” organizat la Centrul de Zi „Danuţ” din Broșteni, 
Vrancea – 3 noiembrie 2012.

- Recital de colinde în cadrul ediţiei a VIII-a a Festivalu-
lui Coral Naţional „Pastorala”, desfășurat la Teatrul Municipal 
„Mr. Gh. Pastia” Focșani – 16 decembrie 2012.

- Recital de muzica religioasă la Manifestarea Cultural 
Religioasă „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a V-a, desfășurată la 
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Broșteni, Vrancea – 28 aprilie 2013.
- Participarea la cântările Sf. Liturghii și recital de muzică 

religioasă, la aniversarea a 150 de ani de la transformarea lăca-
șului fostului Schit Capatanu în biserica de mir, sat Capatanu, 
com. Broșteni, Vrancea – 2 iunie 2013.

- Recital de muzică religioasă în cadrul celei de-a IV-a 
ediţii a Festivalului Concurs „Maica Domnului, Împărăteasa 
Cerului și a Pământului”, organizat la Centrul de zi „Danuţ” 
Broșteni, Vrancea – 9 noiembrie 2013.

- Micro-recital de piese laice la evenimentul cultural 
„Revedere cu Mihai Eminescu la 125 de ani de eternitate”, 
organizat de Parohia Sf. Gheorghe - Centrul de zi „Danuţ” din 
Broșteni și Grupul Vocal Accord – 19 ianuarie 2014.

- Recital de muzica religioasă în cadrul celei de-a V-a edi-
ţii a Festivalul Concurs „Maica Domnului, Împărăteasa Cerului 
și a Pământului”, organizat la Centrul de Zi „ Danuţ”  Broșteni, 
Vrancea – 9 noiembrie 2014. 

-    Recital de colinde la Biserica „Sf. Mare Mucenic  

Haralambie” din Chișinău, Republica Moldova – 7 ianuarie 
2015.                                                                

- Recital de muzica laică, în cadrul evenimentului festiv 
„Sărbătoarea primăverii”, organizat la Școala Gimnazială „Al.
Vlahuţă”- Gugești, Vrancea – 5 martie 2015.

- Susţinerea unui program artistic cu repertoriu muzical 
pentru copii, în cadrul activităţii „Concert pentru copii”, desfă-
șurat la Grădiniţa nr. 17, Focșani – 7 aprilie 2015.

- Micro-recital în cadrul evenimentului organizat de 
Inspectoratul Scolar Judeţean Vrancea în parteneriat cu alte 
instituţii afiliate acestuia, cu ocazia celebrării Zilei Limbilor 
Europene – „Ecoul Plurilingvismului prin Interculturalitate”, 
desfășurat  în Sala Media a Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare” 
Focșani- 5 octombrie 2015.

- Recital de muzică religioasă în cadrul celei de-a VI-a 
ediţii a Festivalul Concurs „Maica Domnului, Împărăteasa 
Cerului și a Pământului”, organizat la Centrul de Zi „Danuţ”  
Broșteni, Vrancea – 7 noiembrie 2015.

- Recital de muzică religioasă în cadrul evenimentu-
lui „Concert de Florii”, desfășurat la Biserica din Parohia „Sf.
Antonie și Sava” Focșani – 24 aprilie 2016.

- Participare activă în cadrul evenimentelor tradiţional-
culturale a comunităţii din Fundătura Vrancei prin susţinerea 
unor mini-concerte de prelucrări folclorice a capella, în cadrul 
mai multor ediţii a „Horei Satului” și „Procesiune pe Dealul 
Chetrișului”, desfășurate în sat Fundătura, com. Păulești, Vran-
cea – 22 mai 2016; 28 mai 2017; 28 iulie 2017.

- Recital de piese patriotice și prelucrări folclorice, în 
cadrul Zilelor Comunei Moviliţa - Vrancea, în care s-a celebrat 
sfinţirea monumentului dedicat eroilor din cele două războaie 
mondiale și a Războiului de Independenţă 1877-1878; – 10 
iunie 2016.

- Recital de piese laice interpretate în cadrul desfășurarii  
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„Zilei Mondiale a Teatrului” organizata la Colegiul National 
„Al.I.Cuza”, Focsani – 27 martie 2017.

- Recital de muzică religioasă în cadrul concertului 
„Împreuna spre Înviere”, organizat de Grupul Vocal „Cantus” la 
Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani – 6 aprilie 2017.

- Recital de piese patriotice și prelucrari folclorice, la săr-
bătorirea Zilei Comunei Moviliţa, Vrancea – 25 mai 2017.

- Recital de piese laice în cadrul ediţiei a XII-a a „Târgu-
lui de Carte de la Focșani” – Colocviu profesional cu tematica: 
„Noi abordări în relaţia biblioteca și comunitate” – 28 septem-
brie 2017. 

- Recital de piese laice, în cadrul evenimentului „Sărbă-
torim împreună Ziua Internatională a Persoanelor Vârstnice”, 
organizat de Grupul Vocal Accord la Căminul pentru Persoane 
Vârstnice „O nouă șansă” din Mărășești, Vrancea – 1 octombrie 
2017.

De-a lungul activităţii artistice, Grupul Vocal Accord a avut 
numeroase participări în cadrul slujbelor Sf. Liturghii, hramuri, 
în lăcașurile de cult atât în judeţ, cât și în ţară; parteneriate și  
colaborări cu alte instituţii decât cele menţionate mai sus, atât 
din comunitate cât și din afara ei, prin organizarea și desfășu-
rarea unor evenimente cultural-artistice, proiecte educaţionale,  
inter-etnice, comunitare, cu statut religios, voluntariat etc.

Olcean Daniel Ciprian

S-a născut în localitatea 
Salonta, judetul Bihor în anul 
1981. Este un tânăr dirijor, pia-
nist și interpret vocal. De mic 
copil a fost pasionat de arta muzi-
cală începând studiul trompetei 
în clasele primare iar mai apoi a 
pianului. După terminarea liceu-
lui a studiat Muzica bisericească 
în  cadrul Universității „Emanuel” 
din Oradea iar mai apoi a absolvit 
Conservatorul de Muzică în cadrul 
Universității din Oradea. În anii 
studenției a avut parte de instrui-
rea muzicală  a profesorilor Nico-
lae Bica și Avram Geoldeș, iar ca 
si profesor de pian l-a avut pe maestrul Kenneth Tucker. Ca o 
consecință naturală, în urma formării profesionale-muzicale, în 
anul 2004 înființează de la zero corul mixt „Maranata”, cor pe 
care îl dirijează în următorii ani și alături de care abordează un 
repertoriu sacru. Ulterior înființează și coordonează o orches-
tră de blockflote. În ultima perioadă s-a dedicat interpretării 
vocale abordând un repertoriu sacru și coordonării muzicale 
bisericești. De remarcat, în urma experiențelor avute,în anul 
2017 Daniel Olcean a scris o carte care abordează exact proble-
matica înființării unui ansamblu coral, expunând pragmatic, în 
stilu-i caracteristic, aspecte ce țin de înființarea și coordonarea 
unui cor. Așa cum scrie și în prefața cărții „Corul și dirijorul 
său”, „Cartea poate fi parcursă într-o după amiază, timp în care 
vă puteți extrage câteva idei pe care le considerați mai valoroase,  
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sau poate fi studi-
ată pe o perioadă de 
câteva săptamâni timp 
în care vă puteți însuși 
informațiile prezentate 
în această carte. Am 
indrodus figuri, planșe, 
scheme, portative pen-
tru ca informația pre-
zentată să fie cât mai 
eficientă.” Dar, așa cum 
afirmă și autorul, reușita 
activităților unui cor, 
depinde în cea mai mare 
parte de dirijorul său.

Această carte se 
poate dovedi de un real 
folos celor care doresc 
să pună bazele unui 
ansamblu coral și să îl 
coordoneze pentru o 

ajunge la un înalt nivel artistic. 

Corul de Cameră „Voces”  Oradea

Corul de Cameră „Voces” Oradea ia ființă în toamna anului 
2012, la inițiativa unor studenți teologi și a unor foști mem-
bri ai Coralei „Camerata Felix” din Oradea, născându-se din 
dorința de a reda urbei de pe malul Crișului Repede o parte 
din prestigioasa tradiție muzicală, iar în acest sens corală, uitată 
sau neglijată pe alocuri în ultimii ani. Deși începutul acestei 
formațiuni corale s-a aflat mereu sub auspiciile unui viitor nesi-
gur, membrii Corului „Voces” au reușit să ducă pe mai departe, 
deja timp de cinci ani, o bogată și frumoasă activitate muzicală, 
pe toate planurile, de la nivel local, până la cel național și chiar 
internațional.

Corul de Cameră „Voces” Oradea este un cor mixt, care 
reunește în prezent un număr de 25 de coriști, de toate vâr-
stele și profesiile, o bună parte dintre aceștia având experiențe 
corale anterioare, activând în diferite coruri din Oradea. Născut 
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din dragostea față de muzică și frumos, ținut pe mai departe 
de aceleași deziderate nobile, membrii corului sunt mânați 
de dorința de a cultiva cântul coral românesc și universal cu 
grijă permanentă pentru expresivitate, calitatea emisiei vocale, 
suplețe și rafinament muzical, respectând, desigur, cu strictețe, 
partiturile. 

Primul dirijor al Corului de Cameră „Voces” Oradea a fost 
dl Conf. Univ. Dr. Valentin Lazăr, dirijor al acestui cor în peri-
oada octombrie 2012 – octombrie 2013. 

Începând cu toamna anului 2013, dorind ca activitatea 
Corului să se oficializeze și să poată fi coordonată mai bine, la 
inițiativa membrilor formațiunii corale, s-a înființat Asociația 
Corală „Voces” Oradea, entitate juridică de sine stătătoare, 
având ca scop coordonarea activității Corului „Voces”. Membrii 
Consiliului Director al Asociației au fost desemnați de către 
coriști, iar aceștia sunt: Alexandru-Mihai Carțiș – Președinte, 
Horia-Alexandru Căbuți – Vicepreședinte și  Sebastian-Tra-
ian Vaida – Secretar. De amintit este faptul că, din luna iulie a 
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anului 2017, Corul de Cameră „Voces” Oradea este membru al 
Asociației Naționale Corale din România.

Tot de acum, noiembrie 2013, la pupitrul dirijoral, vine 
actualul dirijor al Corului „Voces”, dl prof. Arnold Schneider, 
profesor la Liceul de Arte din Oradea și dirijor al Corului 
„Ariston” al Liceului de Arte din Oradea. Un om cu adevărat 
dăruit muzicii și cântului, un foarte bun cunoscător al rigorilor 
și normelor dirijorale și, în mod special, un om dedicat, dăruit și 
silitor, care lucrează cu multă răbdare și migală la continua for-
mare și perfecționare a Corului. Corepetitorul Corului, încă de 
la începutul activității sale, este dna prof. Dorina Dumitrescu 
care, în perioada aprilie-septembrie 2013 a ocupat și poziția de 
dirijor al Coralei. 

În cei cinci ani de activitate, Corul a reușit să se afirme 
pe plan local, fiind unul dintre cele mai apreciate coruri din 
Oradea, ajungând ca numele acestui cor să fie mereu asociat cu 
profesionalism și finețe muzicală, fiindu-i recunoscută activita-
tea și meritele de către lumea culturală a urbei orădene. De ase-
menea, Corul de Cameră „Voces” s-a remarcat și în plan național 
și internațional, prin participarea la câteva dintre festivalurile 
corale cunoscute, pe care le vom aminti mai jos, dar și prin 
spectacole sau acțiuni derulate în alte localități. 

Deși aflat la început, Corul „Voces” a cunoscut o maturi-
zare și o mobilizare rapidă, reușind, în toamna anului 2013, în 
mod surprinzător pentru specialiștii domeniului, să obțină Pre-
miul al III-lea, precum și clasarea Gold2, la prestigiosul Festival 
Internațional de Muzică Corală „Liviu Borlan” din Baia Mare. 
Ca o primă ieșire spre publicul larg, tot în acel an, mai exact 
în luna decembrie, Corul „Voces” este invitat de către producă-
torii Televiziunii Române, prin regretata realizatoare Marioara 
Murărescu, să susțină un microrecital de colinde în cadrul emi-
siunii „Tezaur Folcloric”, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acel 
an, în cadrul spectacolului „De Sărbători”.
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Odată cu anul 2014, datorită faptului că devenea tot mai 
cunoscut în rândul cetățenilor orădeni, Corul „Voces” este invitat 
să susțină momente muzicale la diferite manifestări culturale, 
organizate de instituții sau organizații diverse. 

Tot în acel an, Corul „Voces” participă din nou la Festivalul 
Internațional de Muzică Corală „Liviu Borlan” din Baia Mare, 
de data aceasta obținând calificarea Gold1, precum și Diploma 
pentru conservarea şi promovarea valorilor culturale, acordată 
de Centrul Județean pentru  Conservarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Maramureș. De asemenea, în luna decembrie 
a anului 2014, prezent doar cu partea bărbătească a corului, 
Corul „Voces” obține un meritoiu Premiu II (în condițiile în care 
Premiul I nu s-a acordat la secțiunea respectivă), la Festivalul 
Interjudețean de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu!” de la 
Orăștie. Tot în toamna acestui an, Corul „Voces” a întreprins un 
turneu de Concerte Corale a capella în Salonta, Aleșd și Ora-
dea, bucurându-se de aprecieri numeroase.

În anul următor, 2015, pe lângă numeroasele acțiuni 
publice, fie ele manifestări culturale, sau altele de genul acesta, 
la care Corul „Voces” este invitat să cânte, acesta este cooptat în 

evenimentele aniversare cu ocazia Zilelor Orașului Oradea, sub 
numele generic de „Toamna Orădeană”, prilej cu care, pe lângă 
numeroase concerte și recitaluri susținute, organizează, în par-
teneriat cu Primăria Municipiului Oradea și cu Fundația „Rock 
Filarmonica” Oradea, spectacolul de muzică corală și sonete 
„Naționalul fără universal este zoologie”, luând parte, apoi, și la 
acitivățile prilejuite de sărbătorile de iarnă.

Tot în acest an, Corul de Cameră „Voces” Oradea participă 
la Festivalul Național Coral de Muzică Sacră „Cu noi este Dum-
nezeu!” de la Orăștie, unde obține Premiul I, precum și Premiul 
pentru cel bun dirijor, performanță care se va repeta și în anul 
2016, când va obține aceleași premii în cadrul acestui festival. 

În anul 2016, pe lângă participarea și premierea amintite 
mai sus, Corul „Voces” se bucură de numeroase acitivități cultu-
rale. De asemenea, în luna august a acestui an, Corul de Cameră 
„Voces” Oradea, la invitația Protopopiatului Ortodox Român 
din Botoșani, prin dna prof. etnograf Angela Olariu-Paveliuc 
(director al Departamentui „Folclor și Tradiții” a Mitropoliei 
Moldovei și Bucovinei), susține un amplu concert a capella în 
Botoșani. Tot aici, prin prietenia cu Corul „Lyra” din Botoșani, 
prin dl prof. Dragoș Boicu, dirijorul corului, Corul „Voces” este 
invitat la o ediție specială a emisiunii „Nopți Albe”, a Televiziunii 
„SomaxTV”, cu realizatoarea Lidia Uja. În toamna aceluiași an, 
în luna noiembrie, Corul de Cameră „Voces” Oradea organizează 
și susține, cu sprijinul Fundației de Protejare a Monumentelor 
Istorice din Județul Bihor, un amplu și bogat concert coral a 
capella la Sinagoga Neologă „Zion” din Oradea, bucurându-se 
de un succes fulminant în rândul auditoriului numeros.

Anul 2017 este reprezentat de o activitate bogată și rod-
nică, caracterizată de numeroase concerte și activități muzicale 
și culturale, culminând cu recunoașterea activității Corului de 
către specialiștii domeniului. În luna mai, Corul „Voces” parti-
cipă la Festivalul Internațional de Muzică Sacră „Vox Domini”, 
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ediția a V-a (festival fără secțiune de concurs), unde prestația 
Corului este apreciată de specialiști ai domeniului. Tot în acest 
an, Corul ia parte la Festivalul Concurs Național de Muzică 
Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a X-a, la etapa de 
preselecție, unde obține punctajul de 83,67 de puncte. 

Anul 2017 este caracterizat și prin prima participare a 
Corului „Voces” la un festival peste hotare, anume la Festivalul 
Coral Internațional de Advent și Crăciun „Petr Eben”, ediția a 
XXVII-a, Praga, Cehia, unde Corul obține Medalia de Argint 
(Locul II), concurând cu prestigioase formațiuni corale din șapte 
țări.

Tot în anul 2017, Corul de Cameră „Voces” Oradea este 
invitat să cânte în deschiderea Conferinței „Tinerețea Bisericii”, 
susținută de Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, la Casa de 
Cultură „Zilahy Lajos” din Salonta. De asemenea, ca o încununare 
a muncii depuse și ca o recunoaștere a activității bogate între-
prinse în cei cinci ani de activitate, Corul de Cameră „Voces” este 
nominalizat ca Promotor al culturii și artei, la Gala Comunității 
Bihorene, organizată de Fundația Comunitară Oradea.

Pe lângă toate aceste activiăți, în cei cinci ani de activitate, 
Corul de Cameră „Voces” Oradea a susținut numeroase con-
certe de muzică religioasă și laică (a devenit o tradiție prezența 
Corului „Voces” la concertele organizate de Episcopia Ortodoxă 
a Oradiei și de Episcopia Greco-Catolică a Oradiei, cu oca-
zia marilor praznice), în diferite biserici și săli de concerte din 
Oradea sau din județul Bihor, participând, de asemenea, și la 
acțiuni filantropice desfășurate de diferite instituții religioase 
sau laice sau organizații specifice. 

Cu un repertoriu bogat, cuprinzând prelucări românești și 
universale de facturi diferite, acoperind aproape toate genurile 
și perioadele muzicale, Corul de Cameră „Voces” Oradea tinde 
spre o continuă perfecționare și o activitate cât mai bogată și 
rodnică în slujba frumosului și a muzicii. Ave Voces!

A.N.C.R. – partener în proiectul inedit 
al muzicii vocale armonice europene 

VOXearlyMUS (2015-2018)

Urmărind parcursul tradiției muzicale corale armonice din 
România încă dintru început observăm pe lângă deschiderea 
societății românești pentru noi manifestări estetice ale limbaju-
lui muzical european și un teren prielnic de dezvoltare a muzi-
cii corale armonice fapt care a generat o puternică și valoroasă 
tradiție românească continuată și dezvoltată cu foarte mult zel 
până astăzi. Întreg parcursul muzicii corale armonice din peri-
oada secolelor XIX - XXI a cunoscut o dezvoltare și o strălucire 
continuă. După secolul al XIX-lea, fiind perioada de radicale 
înnoiri ce căuta noi mijloace de limbaj pentru dezvoltarea și 
emanciparea muzicii vechi, a urmat secolul al XX-lea o peri-
oadă de sinteză, de valorificare a tot ce este mai bun și mai 
autentic dar și o perioadă de prelucrare și armonizare a tezau-
rului muzical existent. Dacă secolul al XIX-lea a fost o perioadă 
de tatonare ce a dăruit muzicii corale armonice lucrări muzi-
cale create sub influența unor curente muzicale aparent străine 
de tradiția românească, secolul al XX-lea a reprezentat pentru 
istoria muzicală corală armonică epoca de cimentare a unui stil 
autohton desăvârșit cu trecerea anilor ajungându-se la adevărata 
cale a prelucrării și armonizării cântărilor psaltice moștenite din 
veacurile îndepărtate.

După cum era și firesc pentru existența atâtor corale active 
și cu rezultate deosebite pe scenele naționale și internaționale, 
imediat după căderea comunismului ateu, în anul 1990, se înfi-
ința la propunerea dirijorului Voicu Enăchescu, înconjurat de 
mai mulți dirijori și iubitori ai artei corale, Asociația Națională 
a Corurilor din România, un organism nonguvernamental  
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și nonprofit afiliat în anul 1991 la organismul european de pro-
fil Europa Cantat. Încă din anul 1990 și până astăzi A.N.C.R. 
a reușit să adune în cercul său artistic mai bine de 150 de 
ansambluri și asociații corale corale de copii, coruri de voci 
egale, corale mixte, corale feminine, corale bărbătești, corale de 
cameră și alte asociații corale din România, (dar și câteva din 
Moldova și Ucraina) susținând din punct de vedere profesio-
nal activitățile artistice și de educație muzicală organizate pe 
plan local, național și internațional de instituțiile abilitate ale 
statului și de instituții și organizații locale cum sunt cercurile 
de educație muzicală, concertele, spectacolele, concursurile și 
festivalurile muzicale corale.

Observând bogata tradiție corală armonică românească vie 
de mai bine de trei secole, Universitatea Națională de Muzică 
din București și-a conjugat eforturile de cercetare și interpre-
tare alături de Asociația Națională a Corurilor din Româ-
nia, alături de Conservatoarele de Muzică din orașele iteliene 
Parma, Vicenza și Urbino, alături și de Federația Internațională 
a Muzicii Antice din Roma (F.I.M.A.), dar și de Conservatoa-
rele Den Haag din Olanda, și Eisenstadt din Austria. 

Astfel în perioada 2015-2018 s-a desfășurat un ine-
dit program european denumit generic VOXearlyMUS încer-
când a îmbrățișa în manieră de cercetare și interpretare muzica 
vocală timpurie sub toate aspectele sale. După cum este pre-
zentat și pe pagina oficială de internet proiectul își propune 
să îmbunătățească calitatea și relevanța învățământului muzi-
cal superior prin crearea unui program de masterat comun 
pentru ansamblurile vocale mici de muzică timpurie la nivel 
de excelență. În acest cadru se vor aduna profesori de presti-
giu, studenți și profesioniști din conservatorii și potențialele 
instituții de ocupare a forței de muncă europene pentru a face 
schimb de bune practici privind metode și abordări inova-
toare în predarea, învățarea evaluarea și interpretarea muzicii 

vocale timpurii ținând cont de patru importante dimensiuni; 
internaționalizare, pedagogie vocală, performanță artistică și 
integrarea profesională. 

Oferirea de profesioniști tineri specializați în muzica vocală 
timpurie apare ca o necesitate și totodată există un interes tot 
mai mare la nivel european demonstrat de studenți, profesori și 
profesioniști în explorarea și înțelegerea bogăției repertoriului 
muzicii timpurii. În aceste condiții implementarea muzicii tim-
purii pentru ansamblurile vocale mici în programa universitară 
(ca program de masterat comun) apare ca o necesitate comună a 
instituțiilor partenere. Totodată această nouă ofertă de învățare 
în domeniul educației muzicale îi determină pe studenți să 
identifice noi competențe profesionale și oportunități de carieră 
mai ample. 

Pe întreg parcursul proiectului VOXearlyMUS Asociația 
Națională a Corurilor din România și-a adus un important 
aport prin reprezentanții ei fapt ce a generat o bogată impli-
care a președintelui asociației, maestrul Voicu Enăchescu, care 
împreună cu Corala Preludiu, în urma concertelor susținute au 
oferit permanent exemple de bună practică interpretativă. 

Compozitorul Grigore Cudalbu, conferențiar al Univer-
sității Naționale de Muzică din București, vicepreședinte 
A.N.C.R., a susținut cursuri tematice pe întreg parcursul pro-
iectului compunând și deosebite lucrări tematice. 

Arhidiaconul Prof. Dr. Codruț - Dumitru Scurtu, vicepreșe-
dinte A.N.C.R. a asigurat activitatea de cercetare științifică 
prin elaborarea studiului cu titlul Tradiția Corală Armonică din 
România (sec. XIX-XXI) studiu care cuprinde contextul apariției 
și formării muzicii corale armonice dar și întreaga activitate a 
corurilor din România de la origini și până în prezent.

Ultima întâlnire a proiectului VOXearlyMUS s-a desfășurat 
în perioada 21-23 martie la Conservatorul din Parma – Italia 
unde au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor muzicale 
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implicate în acest proiect european. Din partea Universității 
Naționale de Muzică din București au participat domnul Pro-
rector, Prof. Univ. Dr. Nicolae Gheorghiță și doamna Decan 
(F.C.M.P.M.), Prof. Univ. Dr. Olguța Carmen Lupu. Din 
partea Asociației Naționale a Corurilor din România a par-
ticipat Arhid. Prof. Dr. Codruț - Dumitru Scurtu. În cadrul 
conferințelor și întâlnirilor realizate pe parcursul vizitei din 
Parma s-au stabilit și definitivat ultimele aspecte de formă și 
fond pentru desăvârșirea acestui proiect inedit de muzică tim-
purie, proiect care se va materializa și prin editarea unui volum 
de peste 500 de pagini ce însumează cerecetările științifice 
însoțite de materiale video și audio care vor conține toate con-
certele, interviurile și alte aspecte ce vizează prezentul proiect 
care se va finaliza în luna mai a acestui an.   

Prin implicarea în acest proiect european inedit Asociația 
Națională a Corurilor din România își păstrează și promovează 
principiile statutare de aduce o contribuție esențială la educarea 
muzicală și socială a unui număr cât mai mare de oameni din 
țara noastră și din străinătate, în deosebi din rândul copiilor și 
tinerilor și să ajute la realizarea unei bune înțelegeri și conlu-
crări culturale cu popoarele europene și de pe alte continente. 

Referitor la activitatea muzicală corală românească ea poate 
fi cunoscută și practicată de către orice student interesat a per-
forma în această direcție. În acest sens multe dintre corale aca-
demice din România (în special corala Preludiu din București) 
au deschiderea colaborării și perfecționării celor interesați care 
desigur au ajuns la un nivel înalt de interpretare și doresc să 
guste și din frumusețea muzicii corale armonice românești care 
după aproape trei secole de manifestare și dezvoltare începe 
prin conturarea stilului autohton a răspândi plăcuta mireasmă 
în întreaga Europă și mai departe.    

Arhid. Prof. Dr. Codruț - Dumitru Scurtu
Vicepreședinte A.N.C.R.

VOXearlyMUS 
Project 2015-1-RO01-KA203-015029 
Contemporary-early music: embracing the new

Al treilea Program Intensiv - Contemporary-early music: 
embracing the new – desfășurat la Conservatorul Regal din 
Haga, în perioada 24 februarie – 4 martie 2018, și-a propus 
– și a reușit! – asimilarea și aplicarea unor maniere de cânt 
specifice acelei/acelor perioade, modalităţi de interpretare, de 
emisie, de tehnică vocală, de expresie, de respiraţie, a creaţii-
lor de muzică veche și contemporană. Cei 29 de studenţi – de 
la Parma, Vicenza, Haga, Eisenstadt și București – selecţionaţi 
pentru a participa la acest IP, au avut obligaţia de a fi venit cu 
repertoriul învăţat pentru a putea participa și la alte ateliere, în 
afara celor care presupuneau asamblarea vocilor, omogenizarea, 
intonaţia etc., într-un cuvânt, repetiţie, mai concret, atelier de: 
Improvizaţie, Ornamentaţie, Muzică bizantină, Conștientizarea 
corpului (body awareness), Management. Astfel, IP-ul a fost 
interesant și chiar... intensiv! Studenţii nu au avut pauze, prac-
tic, de la ora 09:00 și până la ora 18:00, zi de zi, în toate cele 8 
zile petrecute la Haga a trebuit să participe la toate repetiţiile 
și atelierele care s-au desfășurat pe parcursul perioadei amintite. 
Dar nici profesorii nu au fost “neglijaţi”, chiar dacă unii dintre 
ei au avut un program mai lejer, timpul petrecut cu studenţii 
la repetiţiile / atelierele în care erau implicaţi a fost, de aseme-
nea, intens. Rezultatele aveau să se vadă la cele două concerte 
susţinute la conservator la datele de 28 februarie și 4 martie. 
Programul concertelor a avut două segmente, “vechi” și “nou”, și 
a cuprins lucrări (a cappella și cu bas continuu) ale unor com-
pozitori din Renaștere – Josquin des Prés, Kyrie – și din Baroc, 
mai puţin cunoscuţi nouă – Antonio Caldara, Benedictus Deus, 
Caro mea, Miserere mei Domine, Ego sum; Gregor Joseph Werner, 
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Tristis est anima mea, In coena Domini; Giorgio Martinelli, 
Currite populi, Ad me veni; Johann Ernst Eberlin, Domine non 
secundum – dar și contemporani – Angel Hernández Lovera, 
Pater Noster; Dan Dediu, Exultate, jubilate; Grigore Cudalbu, 
Sonet – la care se adaugă muzica bizantină (vechi) și improvi-
zaţia (nou). 

 Din păcate, cele două concerte nu au fost mediatizate. 
Dacă primul a fost considerat mai mult o repetiţie generală 
pentru ceea ce urma (concertul final) și s-a desfășurat la modul 
unei audiţii de clasă (chiar dacă în acea zi s-a lucrat în sala 
de concert fiecare lucrare, cu profesorul îndrumător, în ordinea 
intrării în concert, de la ora 10:00 până la ora 14:30, concertul 
fiind la ora 16:00!), cel de-al doilea, care se dorea a fi punc-
tul culminant al IP-ului, în care studenţii trebuia să evolueze 
pe scenă în faţa unui public meloman și avizat, a fost un con-
cert susţinut în cadrul facultăţii cu câţiva spectatori (pe lângă 
cei implicaţi direct în proiect: studenţi și profesori participanţi). 
Păcat, pentru că toţi s-au străduit să demonstreze practic, pe 
scenă, ceea ce au acumulat în decursul acestor 8 zile de cursuri 
intensive, iar efortul nu le-a fost răsplătit așa cum ar fi fost nor-
mal. E adevărat, a fost perioada vacanţei inter-semestriale dar, 
cu părere de rău, trebuie să spun că este un minus pentru orga-
nizatorii de la Conservatorul Regal din Haga, altminteri niște 
profesioniști și muzicieni desăvârșiţi. 

Din punct de vedere muzical, per ansamblu, au fost con-
certe care dacă nu ar fi avut momentele de muzică bizantină 
și de muzică contemporană, în opinia mea, ar fi fost mono-
tone – același tip de muzică, același mod de interpretare (cu 
mici excepţii), fără contrast melodico-armonic între lucrări1. 
Atât muzica bizantină cât și cea contemporană (sa-mi fie ier-
tată lipsa de modestie!) au reprezentat petele de culoare din 

1  Riscul de monotonie există în cazul oricărei muzici de ace-
laşi fel, fie bizantină, fie contemporană etc.

programul celor două concerte. De ce? Pentru că au dat con-
trast programului iar studenţii le-au interpretat cu foarte mare 
plăcere, responsabilitate și profesionalism. Cel care s-a ocupat 
de muzica bizantină a fost Nicolae Gheorghiţă (UNMB), un 
muzicolog și bizantinolog remarcabil. De momentele contem-
porane studenţii au beneficiat de îndrumarea lui Dan Dediu 
(UNMB), compozitor excepţional și de la Conservatorul Joseph 
Haydn din Eisenstadt, de Charikilia Apostolu, dirijor și muzi-
cian sensibil și rafinat. Din partea Asociaţiei Naţionale Corale 
din România, semnatarul acestor rânduri a lucrat cu studenţii 
propria piesă scrisă special pentru acest eveniment – Sonet, pe 
versurile poetului Francesco Petrarca. Îi amintesc pe cei șase 
studenţi participanţi din România: Miruna Iancu, sopran, Mas-
ter, anul I, UNMB; Camelia Cuzub, mezzosopran, Licenţă, 
anul II, UNMB; Emanuela Sălăjan, mezzosopran, Master, 
anul II, UNMB; Theodor Iliescu, contratenor, Master, anul I, 
UNMB; Daniel Dumitrică, bariton, Master, anul I, UNMB; 
Cristian Mircea Ruja, bariton, Licenţă, anul IV, UNMB; la care 
s-au mai adăugat încă patru: Andre Cruz, tenor, Conservato-
rul Regal din Haga; Erica Rondini, sopran, Conservatorul de 
Muzică Arigo Boito din Parma; Xu Xiwen, sopran, Conserva-
torul de Muzică Arigo Boito din Parma; Ohbayashi Naoka, alto, 
Conservatorul de Muzică Arrigo Pedrollo  din Vicenza. 

Felicitări tuturor studenţilor cu un plus pentru cei români – 
foarte bine pregătiţi, profesioniști, muzicali, sensibili și deschiși 
la orice sugestie și idee. 

În final, IP-ul a fost o reușită, și-a atins scopul. Toată lumea 
a plecat cu un câștig reflectat în experienţa individuală – reper-
toriu, modalitate de emisie, manieră de interpretare, relaxare a 
corpului (body awareness), capacitatea de improvizaţie etc. Și 
nu în ultimul rând, prieteni noi, pe viitor, posibili colegi de an 
la Masterul VOXearlyMUS sau poate parteneri de scenă. 

Grigore Cudalbu  
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Corala bărbătească ortodoxă  
„EPIFANIA” din Timișoara

A fost înființată în anul 2006 la inițiativa profesorului Flo-
rin-Nicolae Șincari, iar denumirea coralei a fost dată de către 
părintele protopop Ioan Bude și este formată din preoți, dia-
coni, cântăreți bisericești, profesori și artiști lirici.

Repertoriul general al coralei este format din: Cântările 
Sfintei Liturghii, Colinde din repertoriul național și universal, 
Cântări la Taina Sfintei Cununii, Pricesne și Prelucrări folclo-
rice și patriotice.

În anul 2013, membrii Coralei „EPIFANIA” au imprimat 
primul CD, care cuprinde colinde tradiționale românești. 

Anul 2015, a fost rodnic pentru membrii coralei, deoarece 
pe lângă alte activități, în perioada 25-30 octombrie, au fost în 
pelerinaj în Israel, unde au susținut și concerte. 

În toamna anului 2016, la Festivalul „Rapsodiile Neamului”  

din localitatea Dudeștii Noi (Timiș), Corala „EPIFANIA” a 
obținut trofeul „DIMITRIE STAN”!

Luna octombrie a anului 2016, a prilejuit Coralei „EPIFA-
NIA” înregistrarea celui de-al doilea CD, care este alcătuit din 
cântări ale Sfintei Liturghii și Pricesne (Chinonice). 

Lansarea acestui CD, dar și a cărții despre membrii și 
activitățile din cei 10 ani de existență ai coralei, a avut loc în 
ziua de 25 decembrie 2016, în Biserica Ortodoxă Română 
„Nașterea Maicii Domnului” Timișoara Iosefin.  

La reușita imprimării celor două CD-uri, un rol important 
l-a avut Maestrul Iosif Todea, dirijorul Corului Filarmonicii 
„Banatul” din Timișoara, căruia membrii coralei îi mulțumesc 
și de această dată. 

Anul 2017, a fost rodnic pentru membrii coralei Epifania, 
datorită faptului că au participat la mai multe concerte, festi-
valuri și concursuri, iar în ziua de 27 mai, au fost invitați să 
susțină un concert la a III-a ediție a Festivalului Internațional 
Coral „Vox Mundi”, care s-a desfășurat la Colegiul Național de 
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Artă din Timișoara, unde pe lângă publicul timișorean, au avut 
privilegiul să fie audiați de către membrii Asociației Naționale 
Corale din România, veniți din toată țara. 

Activitățile Coralei „Epifania” în anul 2017

- 27 aprilie, Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron 
Cristea”, ediția a VIII-a, Caransebeș;

- 08 mai, Sfânta Litughie la Biserica Ortodoxă Română 
„Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, Colegiul Național „C.D. 
Loga” Timișoara;

- 24 mai, Festivalul Internațional de Muzică Religioasă 
„TE DEUM LAUDAMUS”, ediția a III-a, Vârșeț-Serbia;

- 27 mai, Festivalul coral internațional „VOX MUNDI”, 
ediția a II-a, Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” Timișoara;

- 01 octombrie, Festival Coral „Rapsodiile Neamului”, 
ediția a III-a, Dudeștii Noi - Timiș;

- 26 octombrie, Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă 

Română „Nașterea Maicii Domnului”, Birda-Timiș;
- 03 decembrie, Concert de Colinde, Biserica Ortodoxă 

Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Timișoara Calea 
Lipovei;

- 09 decembrie, Premiul al II-lea, Festivalul-Concurs 
Național de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu”, ediția a 
XXVIII-a, Orăștie-Hunedoara;

- 10 decembrie, Premiul pentru cel mai bun cor bărbătesc al 
festivalului, Festivalul „Cântecele Betleemului”, ediția a XIII-a, 
Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh” Dacia 
Timișoara;

- 13 decembrie, Concert de Colinde, Biserica Ortodoxă 
Română „Adormirea Maicii Domnului” Timișoara Calea Ara-
dului Vest;

- 17 decembrie, Concert de Colinde, Biserica Ortodoxă 
Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Timișoara Fratelia;

- 20 decembrie, colaborare cu Ansamblul folcloric 
„Timișul” al Casei de Cultură Timișoara în spectacolul „Bună 
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vremea, oameni buni”, sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din 
Timișoara;

- 22 decembrie, Concert de Colinde, Centrul de Îngrijiri 
Paliative Hospice „Casa Milostivirii Divine”, Timișoara;

- 23 decembrie, Concert de Colinde în cadrul spectacolului 
„Colinde și tradiții populare românești”, organizat de Asociația 
„Altar 1989”, sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” Timișoara;

- 26 decembrie, Concert de Colinde, Catedrala Mitropoli-
tană din Timișoara.

Activitățile Coralei „Epifania” în anul 2018

- 25 martie, Festival Coral, ediția I, Piața Libertății, orga-
nizat de Primăria Timișoara;

- 01 aprilie, Concert de Florii, Catedrala Mitropolitană din 
Timișoara;

- 19 aprilie, Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron 
Cristea”, ediția a IX-a, Caransebeș.

Prezenţe româneşti peste hotare
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Corul „Ars NOVA“, Pitești
Corul Ars NOVA Pitesti al Centrului Cultural Județean, 

Argeș a susținut in perioada 26 August-3 Septembrie 2017 un 
turneu in Grecia. Sub bagheta dirijorului Radu Titi, formația a 
concertat de doua ori in insula Evia, dar a susținut și un scurt 
program in Aegina, la biserica ce adăpostește Moaștele Sf. Nec-
tarie.

Unul dintre concertele din Evia a avut loc in biserica 
Buna-Vestire din insula, iar cel de-al doilea s-a desfășurat in aer 
liber, ambele reprezentând un folositor schimb de experiența 
cu formațiile corale grecești, prezente anul acesta la Festivalul 
Internațional DGKiriac.

Concertul in aer liber s-a bucurat de un real succes, publi-
cul fiind încântat de prelucrările folclorice românești, dar și 
de piesele din repertoriul internațional. Printre spectatori s-au 

regăsit și mai multe familii de romani, veniți in vacanța, care au 
fost profund emoționați de întâlnirea cu formația corala pites-
teana.

Reprezentația susținută in biserica din Evia a coincis cu un 
moment emoționant pt coriști - împlinirea unui an de la pier-
derea maestrului Gh. Gomoiu, cel care a fost fondatorul dar 
și sufletul formației corale. Cu gândul la cel care va rămâne 
pt totdeauna in inima arsnovistilor drept - Maestrul, coriștii 
au abordat un repertoriu religios și au reușit un concert de   o 
ținuta artistica înaltă,ca și când marele dirijor ar mai fi coborât 
o clipa pt a-i reuni sub bagheta sa.
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Prezenţă corală românească în Egipt  
(20-27.09.2017)

În perioada 20-27 septembrie 2017, corul bărbătesc Can-
tus Domini a participat la ediția a X-a a „Samaa Internatio-
nal Festival for Spiritual Music and Chanting”, organizat în 
orașul Cairo, Republica Arabă Egipt, prin implicarea Ministe-
rului Culturii și Turismului din Egipt.

Această participare a fost asigurată:
- la iniţiativa și prin intermedierea realizată de președintele 

Asociaţiei Naţionale Corale din România, maestrul Voicu Enă-
chescu 

- cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului din Egipt, 
care a oferit gratuit cazarea și masa pentru toate grupurile din 
cele 22 de ţări participante.

- cu sprijinul Asociaţiei Culturale a corului bărbătesc Can-
tus Domini, care a suportat cheltuielile pentru transportul 
inter naţional (dus-întors) al celor 12 membri participanţi. 

Prima zi (20.09.2017)
A fost rezervată înregistrării tuturor celor 22 de forma-

ţii participante la sediul Comitetului Organizatoric aflat în  
incinta hotelului „Pyramisa” și ceremoniei inaugurale. 

Ceremonia inaugurală, organizată pe platoul complexu-
lui muzeal Citadela lui Saladin, s-a desfășurat în prezența 
oficialităților naţionale din Egipt (ministrul Culturii și Turis-
mului- Helmy El-Namnam și alţi miniștri din guvernul Egip-
tean), a ministrului Culturii din Bosnia-Herzegovina, precum 
și a reprezentanţilor diplomatici ai celorlalte 21 de ţări partici-
pante la festival, printre care s-a aflat și Ambasadorul României 
la Cairo, domnul Mihai Ştefan STUPARU.  

Domnia Sa a adresat un cuvânt de bun venit și de apreciere  

delegației române, subliniind importanța misiunii pe care corul 
Cantus Domini o desfășoară în afara granițelor țării prin pro-
movarea culturii, a valorilor și a tradiţiilor poporului român.

A doua zi (21.09.2017)
La iniţiativa organizatorilor, s-a desfășurat Parada Naţiu-

nilor - membrii tuturor formaţiilor au străbătut, îmbrăcaţi în 
costume tradiţionale și purtând drapelul ţării, calea „Muizz” din 
centrul vechi al orașului Cairo- recunoscută drept cel mai mare 
muzeu în aer liber al Islamului, cu peste 29 de monumente 
arhitecturale. La final, fiecare formaţie participantă a susţinut 
câte un microrecital alcătuit din cântări religioase și folclorice 
din ţara de provenienţă. 

A treia și a patra zi (22 și 23 .09. 2017)
În aceste zile, fiecare grup participant a susţinut câte un 

concert de 45 de minute. Astfel, pe 22. 09. 2017, corul Can-
tus Domini a susţinut concert în incinta complexului muzeal 
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Al Ghouri Dome, interpretând creaţii muzicale din repertoriul 
religios de factură bizantină și corală și din repertoriul folcloric, 
în prezenţa unei numeroase audienţe. 

Pe 23. 09. 2017, corul a concertat pe scena amenajată în 
incinta Muzeului Coptic din Cairo, situat în cartierul creștin al 
orașului. Din audienţă a făcut parte și responsabilul Comple-
xului muzeal- preot slujitor la catedrala coptă Sfânta Maria din 
Cairo.

A cincea zi (24.09.2017)
Membrii corului Cantus Domini, împreună cu membrii 

fomaţiei participante din Creta-Grecia, au participat la sfânta 
Liturghie oficiată la biserica mănăstirii Sfântul Nicolae din 
Cairo. După sfânta Liturghie, am fost primiţi în audienţă, la 
reședinţa mitropolitană aflată în incinta mănăstirii, de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nikodemos de Memphis, 
exarh al Patriarhiei Alexandriei și a toată Africa.

A șasea zi (25.09.2017)
A fost marcată de participarea la un workshop muzical, 

susținut la complexul muzeal Citadela lui Saladin. Acest mas-

terclass a însemnat acumularea unor noi experienţe profesi-
onale, împărtășindu-ni-se viziunea asupra interpretării unei 
muzici tradiţionale, dar și tehnici caracteristice ale școlii orien-
tale de interpretare vocală și instrumentală, prin utilizarea unei 
game variate de instrumente tradiţionale. Evenimentul a fost 
continuat prin invitarea fiecărui cor să susţină un microrecital 
demonstrativ cu lucrări tradiţionale. 

La acest eveniment a participat și muzicianul italian David 
Crescenzi- directorul operei din Cairo și, totodată, director 
artistic al Operei din Cluj.  

A șaptea zi (26.09.2017) 
Această zi a fost rezervată pentru vizitarea celor trei pira-

mide și a Sfinxului de pe platoul Gizeh, precum și pentru vizi-
tarea Muzeului Naţional de Egiptologie din Cairo.

Ultima zi (27.09.2017) 
Ceremonia de închidere a Festivalului a fost organi-

zată pe platoul complexului muzeal Citadela lui Saladin și s-a 
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desfășurat în prezența oficialităților naţionale din Egipt (minis-
trul Culturii și Turismului și alţi miniștri din guvernul Egip-
tean), a ministrului Culturii din Bosnia-Herzegovina, precum 
și a reprezentanţilor diplomatici ai celorlalte 21 de ţări parti-
cipante.  În cadrul acestei ceremonii, formaţiilor participante 
le-au fost conferite Diplome de apreciere iar  directorul fes-
tivalului, Dr. Intessar Abdel Fattah și-a exprimat convingerea 
că, prin participarea la acest eveniment, fiecare Ţară a transmis- 
prin intermediul reprezentanţilor săi- propriul mesaj de pace și 
de comuniune spirituală între popoare, exprimat prin limbajul 
comun al muzicii.

Dirijorul CANTUS DOMINI,  
arhid. Răzvan-Constantin  ȘTEFAN

Corul „I.D. Chirescu“ Cernavoda 
Pe 28 și 29 octombrie, asociația culturală  ARPRO  orga-

nizează, cu parteneriatul  Institutului Cultural Român  din 
București și al Accademiei di Romania din Roma, prima ediție 
a festivalului Sacred Roots Fest, care reunește coruri din Europa 
pentru a cultiva pasiunea pentru muzica corală sacră.

Festivalul se desfășoară sub patronajul  Ambasadei Româ-
niei în Italia  și al  Ambasadei  României  pe lângă Sfântul 
Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta. 

Sacred Roots Fest propune o nouă abordare a tradiției corale 
sacre, mai puțin prezentă în panorama muzicală contemporană, 
cu obiectivul de a deveni un punct de referință pentru iubito-
rii acestui gen de muzică. De aceea, sunt invitați să participe 
studenți, profesori, coriști.

Concert de muzică sacră. Vor participa: Arpeggio & Roua, 
grupul coral al asociației 
ARPRO,  S.  Dio-
nisie  Exiguul  și  S.
Roman  Melodul  corurile 
episcopiei ortodoxe române 
din Italia,  Gaudium  Polo-
niae,  corul comunității 
poloneze din Italia, 
corul  Betel  al comunității 
penticostale române din 
Italia,  Ioan  D.  Chirescu, 
corul istoric din Cernavodă 
și Schola Cantorum al aca-
demiei LAR din Roma
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Corul Mixt „Trison“ Brăila
Anul 2017 a fost – ca de obicei – plin de succese pentru 

Corul Mixt TRISON.
Evenimentele și acțiunile culturale desfășurate în orașul lui 

Panait Istrati, dar și în țară ori în Europa, au întărit – dacă mai 
era nevoie – prestigiul artistic al coralei de la Școala Populară 
de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”, condusă cu dăruire și 
profesionalism de profesorii Marcica și Ștefan Lupu.

Spicuind din bogata activitate a Corului TRISON, 
desfășurată în anul trecut, remarcăm participările la Sfin-
tele Liturghii ocazionate de cele două mari sărbători ale 
Creștinătății: Nașterea Domnului și respectiv Învierea Domnu-

lui (2017-2018). Con-
certele au avut loc în 
Catedrala cu hramul 
Nașterea Domnului din 
Brăila, bucurându-se 
de aprecieri din partea 
publicului participant 
și, nu în ultimul rând, 
a IPS Casian Crăciun, 
Arhiepiscopul Dunării 
de Jos.

În țară Corul Mixt 
TRISON a partici-
pat la alte manifestări 
și festivaluri organizate 
de autorități locale ori 
la inițiativa și cu spri-
jinul ANCR. Succesul 
de la Festivalul-Con-
curs de Muzică Religi-

oasă Corală Cu noi este Dumnezeu de la Orăștie (2016) ne-a 
îndemnat să abordăm și dificilul repertoriu liturgic – pen-
tru că oricum ne pregătim de ceva vreme să susținem Sfânta 
Liturghie Duminicală la Catedrala din Brăila, al cărei spațiu 
ne-a fost cu generozitate pus la dispoziție de părintele paroh 
Costel Vatră, fapt pentru care îi mulțumim! Astfel că, în anul 
2017 Corul TRISON participă la trei acțiuni culturale: festi-
valul-concurs „Lăudați pe Domnul” organizat de Patriarhia 
Română (diplomă de participare), festivalul de colinde orga-
nizat de Centrul de Creație și Școala Populară de Arte din 
Botoșani (mențiune și cazare gratis!) și, bineînțeles, Festivalul 
Coral Internațional „I. D. Chirescu” de la Cernavodă, unde, în 
fața board-ului Asociației Naționale Corale din România și a 
președintelui său, maestrul Voicu Enăchescu, Corul TRISON 
și-a dat măsura valorii sale! Efectul: aplauze la scenă deschisă!

În plan internațional, după succesul din 2016 – locul trei 
la Fesivalul-Concurs Coral Religios de la Preveza – a venit cel 
de la Festivalul-Concurs Coral Internațional de la OHRID – 
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Macedonia (FYROM) (2017). Spicuim din relatarea domnu-
lui director al Școlii Populare de Arte și Meserii, Cristian-Gigi 
Morozan, din „miezul” evenimentului: „Corul mixt Trison din 
cadrul Școlii Populare de Arte „Vespasian Lungu“ din Brăila, 
dirijat de profesorii Marcica și Ștefan Lupu, a obținut Premiul 
al III-lea la cea de a X-a ediție a Festivalului Coral Internațional 
de la Ohrid, Macedonia. Desfășurată în perioada 24-28 august 
2017, manifestarea a reunit 26 de coruri din 10 țări: Bela-
rus, Bosnia și Hertegovina, Cehia, Cipru, Macedonia, Polonia, 
România, Rusia, Serbia și Turcia. Din țara noastră au mai fost 
prezente alte trei ansambluri din Târgoviște, Târgu-Neamț și 
Oradea.

La concursul propriu-zis, desfășurat pe 26 august în Dia-
mond Hall din Hotel „Gorica”, în condițiile unei competiții 
foarte puternice, Corul mixt „Trison” din Brăila a interpretat 
șase piese (Myr Da Tsary, Mă dusei în târg la moți, Jubilate, Ejdi 
Nedo, Rum Dum Dum și Sârba pe loc), întreaga prestație fiind 
foarte bine apreciată de juriul concursului compus din cinci 

distinși specialiști în dome-
niu, dar și de publicul avi-
zat, aflat în număr mare.

Pe parcursul manifes-
tării, Corul brăilean a mai 
fost invitat să concerteze și 
în alte locații unde a primit, 
permanent, aprecieri și apla-
uze din partea audienței. 
Astfel, pe 24 august, pe 
lângă participarea la festivi-
tatea de deschidere oficială 
a festivalului, Corul a fost 

invitat să concerteze în parcul central al orașului Ohrid, pentru 
ca în ziua următoare să susțină un recital de muzică sacră în 
Biserica Sf. Chiril și Metodie, iar pe 27 august un microrecital în 
cadrul concertului folcloric programat de organizatori.

Luni, 28 august, în Diamond Hall din Hotelul „Gorica” 
Ohrid a avut loc festivitatea în cadrul căreia au fost acordate 
diferite premii și altor ansambluri participante, marele trofeu 
fiind înmânat Corului de Cameră „Felix Nowowiejski” al Aca-
demiei de Muzică din Bydgoszcz, Polonia...”
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De asemenea, menționăm participarea profesorilor Mar-
cica și Ștefan Lupu – în calitate de dirijori ai Corului Mixt 
Orfeus al Liceului de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila, la faza 
zonală a Olimpiadei Naționale Corale pentru licee, desfășurată 
la Tulcea (30 martie 2017). În acest cadru, președintele juriu-
lui, conf. univ. Ioan Golcea, a înmânat celor doi profesori câte 
o DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ, în semn de apreciere a 
activității susținute în domeniul mișcării corale.

La urmă – dar nu în ultimul rând – Corul Mixt TRISON 
a participat horsconcours la cea de-a cincea ediție a Festivalului-
concurs județean de Muzică Corală Ludovic Paceag de la Tulcea 
(12 noiembrie 2017). Rezultate: aplauze și o DIPLOMĂ DE 
EXCELENȚĂ!...

În anul 2018, principalul proiect în defășurare al Coru-
lui Mixt TRISON este participarea la Festivalul-concurs 
Internațional Coral de la Karpenisi-Grecia (30 iunie-3 iulie), 
manifestare organizată de Asociația Corală „Antonio Vivaldi” 
din localitate (v. repertoriul).

Compilație alcătuită de Prof. Ștefan Lupu

Povestea „Armoniei“ continuă
2002 – 2017. S-au împlinit 15 ani  de când Corala ARMO-

NIA împleteşte muzica şi bucuria de a cânta, cu prezenţa sa la 
cele mai diverse evenimente care au avut loc în România sau în 
afara ei. Demonstrând că oglinda sufletului se vede cel mai bine 
prin muzică. Trăind în armonia muzicii şi încercând să comu-
nice intercultural.

Cum s-a ajuns la ARMONIA? După ce s-au încercat vreo 
patruzeci şi ceva de variante. Şi uite aşa, anagramat, ARMO-
NIA înseamnă ROMÂNIA.

Au fost la început vreo 15, apoi 20, apoi 25, apoi 35, 40... 
de iubitori de muzică, doritori să cânte în ARMONIA. Au 
intrat unii, au ieşit alţii, cei din urmă putând ei, la rândul lor, să 
formeze un cor.

Ce se vede privind în urmă cu 15 ani? Se vede în primul 
rând muzică. Se văd oameni care iubesc muzica. O sincroni-
zare de sentimente. Petrecând atâţia ani împreună  au deve-
nit muzică. Au devenit mai frumoși, mai buni, mai toleranţi și 
înţelegători. Au devenit un simbol și, fără exagerare, ambasado-
rii de suflet ai Maramureșului. Și nu numai!

Alături de ei, am avut și eu momentele mele de reflexie și 
bucurie. Am simţit mai profund că muzica este o latură esenţi-
ală a vieţii. Întrebându-mă mereu: cum ar fi viața fără muzică? 
Cum ar fi lumea fără sunete? Fără linii melodice? Cum i-ar sta 
pădurii fără ciripitul păsărilor sau naturii fără susurul izvoare-
lor? Cum s-ar simţi omul fără armonia sunetelor?

Corala ARMONIA este o dovadă vie că dacă ar dispă-
rea toată muzica de pe toate formatele, dacă ar dispărea toate 
instrumentele muzicale și orice lucru care ar putea crea muzică, 
muzica tot ar exista, tot ar supraviețui. Pentru că oamenii aceș-
tia, cu vârste cuprinse între 15 și 72 de ani, de profesii diferite 
și de credinţe diferite, ar începe să cânte.
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De 15 ani, ei sunt recunoscători muzicii. Și muzica le e 
recunoscătoare. Fiecare în parte își trăiește visul frumos. De 15 
ani, la fiecare concert dau ce e mai bun din ei. Comunică cu 
publicul.  Interactiv și plini de viață. Vibrează la auzul aplauze-
lor. Sunt incredibil de frumoși. Demonstrând de fiecare dată că 
muzica se face cu sufletul.

După atâţia ani de convieţuire cu ARMONIA am ajuns la 
convingerea că muzica formează cel mai plăcut fundal al gân-
durilor, al sentimentelor și trăirilor unui om.Care, de la naștere, 
până la călătoria printre stele, are coarda sufletului în armonie 
cu struna muzicii!

Exagerez, oare, spunând că muzica e de multe ori poarta 
raiului? Cred că nu. De asta se și spune că “muzica îmblânzește 
sufletul”. Nu poţi fi mânios pe muzică. Plângi, râzi, ești melan-
colic, ai sentimente de vinovăţie, te doare capul, vrei să uiţi, ești 
trist,  ţi-e dor? Toate la un loc au ecou în muzică. În ea găsești 
ceva care să te liniștească. Contraziceţi-mă cu argumente de 
luat în seamă!

Să ne bucurăm de muzică, să-i respectăm pe cei care o fac 
sau o interpretează. A trăi prin și pentru muzică înseamnă să 
conștientizezi pasiunea ce arde în tine. 

Într-o lume plină de convulsii, muzica și credinţa îţi dau 
liniștea de care ai nevoie. Iar credința și muzica seamănă cu o 
rădăcină pe care cresc tulpinile, florile, fructele faptelor bune.

Doamne, ce bine e şi cât de uşor este să te sprijini pe 
credinţă. Şi pe muzică! La 15 ani de la înfiinţare, e bine să 
rememorăm povestea ARMONIEI. Începută în “Meridianele 
ARMONIEI”, volumul I, apărut în anul 2011. Atunci când se 
împlinea un deceniu de cântec cu ARMONIA.

O poveste frumoasă, despre oameni, muzică, pasiune și 
dăruire. Completată filă cu filă cu fiecare concert sau ieșire 
muzicală. De la ideea de început, la ceea ce înseamnă după 15 
ani. Fie că este vorba de muzica sacră, prelucrări folclorice sau 
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de colinde. De la muzică sacră, colinde sau prelucrări folclorice, 
la arii din opere, ce evoluţie! Au fost primii care au susţinut 
concerte pascale. Şi concerte pascale-şcoală. Aducând mai apro-
ape muzica de spirit şi credinţă, pe înţelesul copiilor şi tinerilor.

Apoi au vrut mai mult. Au simţit că pot să preia din creaţia 
cultă cele mai frumoase coruri, care înglobează şi şcoli de 
muzică, dar să li se potrivească  şi ca interpretare.

2003. A fost anul când au pornit spre Suedia. Unde au 
spart orice tip de bariere. Şi de cultură şi de mentalităţi. Să nu 
uităm că Suedia are una dintre cele mai importante mişcări 
corale din lume. Dar suedezii au lăcrimat atunci când au ascul-
tat prelucrările folclorice româneşti cântate de ARMONIA.

2005. A urmat Brazilia. Iar dacă un preot catolic îţi spune 
în faţa a 1000 de catolici “cine cântă ca voi se roagă de două 
ori” şi mulţimea cântă “Amigos para siempre”, deja ai atins un 
vârf înalt de trăire.

2007.  Anul în care au mers în cea mai spirituală ţară. În 
Israel, pe tărâmurile sfinte. A fost şi istorie şi turism. Au vibrat 
la un nivel la care nu vede şi simte toată lumea.

2009. A venit etapa următoare. Cea de-a patra. În care 
şi-au propus întâlnirea cu o civilizaţie spirituală exotică. Trebuia 
să fie China. Acolo au mers din nou să interfereze, să vadă ce 
se întâmplă. Şi când au murmurat cântec în “Oraşul Interzis” 
sau la “Templul cerului” n-au mai simţit că există bariere. Deal-
tfel, la un anumit nivel, între civilizaţii nici nu există bariere. 
Acolo, într-o civilizaţie de mii de ani, a apărut mulţumirea care 
îţi aduce linişte. Îţi înalţi brațele spre cer, într-o rugă astrală, și 
te încarci de cântec. Și frumusețea lui.

2011. Peste tot pe unde au concertat, starea de spirit şi 
bucuria de a cânta au avut rezonanţă. În drumul acesta mereu 
ascendent, şi-au propus ca atunci când ARMONIA va împlini 
10 ani de existenţă, să aducă un omagiu folclorului, sursa care îi 
face să se simtă cel mai bine.
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Aşa a apărut Festivalul Internaţional Coral “Liviu Borlan”. 
Cu argumentul că sunt mulţi compozitori care au prelucrat fol-
clor, dar ca Liviu Borlan nu sunt mulţi. Iar el este al nostru.

Pe Liviu Borlan şi creaţia sa îl cinstesc de şapte  ani înco-
ace. Iar din 2003, de la primul concert, n-au obosit să cânte. 
Au adunat, an de an, alte şi alte concerte, cel puţin 25 pe an. 
Au dat viaţă unui maraton al ARMONIEI, pe care nu multe 
coruri pot să-l susţină. Fiindcă nu e uşor şi nici la îndemâna 
oricui să ai 25 sau mult mai multe concerte într-un an. De 
multe ori câte două într-o zi. Chiar trei, atunci când agenda 
este supraîncărcată.

2016. Este anul în care ARMONIA a intrat în competiţia 
internaţională. Au fost două evenimente muzicale la care a par-
ticipat.  Grecia şi Jocurile Mondiale Corale, care au loc din doi 
în doi ani.

Un parcurs extraordinar al Coralei ARMONIA din Baia 
Mare, care s-a întors de la World Choir Games, Sochi (Rusia), 
2016 cu Medalia de Argint. Strălucitoare și meritată, dacă ne 
gândim că la ediția 2016 a World Choir Games s-au înscris 
283 de formaţii corale, reprezentând 76 de naţiuni. Dornice 
să arate secvențe din patrimoniul cultural al planetei, toate 
alcătuind o paletă impresionantă de culoare, muzică și dans.  
O experiență internațională într-o competiție cu mii de 
participanți, care nu se uită ușor. Argint la categoria Folclor 
a capella, Secțiunea OPEN, într-o competiție acerbă. Nunta 
țărănească (T. Jarda); Floare bănățeană (Ghe. Goian), solist 
Aurel Bolbos; Sârba pe loc (Gh. Danga); Brâu amestecat (P. 
Vlăiculescu) au ajuns nu doar la sufletul publicului spectator, ci 
au întrunit și aprecierile juriului. În Bolshoy Ice Dome, în care 
încap 12.000 de participanţi, reprezentând 76 de naţiuni și 283 
de formaţii corale.

2002 – 2017. În toţi aceşti ani, între ARMONIA şi cei din 
jur  a existat firul acela invizibil care a legat-o mereu de publi-
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cul său. Iar apropierea de oameni i-a amplificat vibraţiile. Asta 
se vede în reacţia celor care îi ascultă muzica. De orice fel şi pe 
orice scenă. În orice loc de pe această planetă.

Aşa cum spunea şi Alexandru Nicolici, omul cel fără de 
odihnă atunci când este vorba despre ARMONIA sau despre 
muzică, succesul este atunci când reuşeşti să aduni la un loc 
aurul sufletesc, iar lumea în jur să se bucure. Pentru că ARMO-
NIA nu vrea altceva decât să cânte. Şi să se bucure.

Dar nu este acesta cel mai mare succes? De 15 ani, ARMO-
NIA se bucură cântând! Au înţeles că indiferent de genul de 
muzică, dacă vibrezi, ajungi să te bucuri, dacă nu, interpre-
tezi ceva şi atât. Au vrut să vadă cum se trăieşte în palatul lui 
Haendel, şi au văzut. Cum se trăieşte în castelul lui Mozart, 
şi au văzut. Cum e în casa lui Liviu Borlan. Şi au purces spre 
Sanislău.

Au avut curaj să deschidă uşile  şi să se plimbe prin came-
rele mari, imperiale, ale muzicii. Au vrut să arate lumii că 
muzica are o singură formă. Şi asta o dau cei care cântă.

Au fost privilegiaţi pentru locurile pe care le-au văzut şi 
unde au cântat. Din Baia Mare, în Maramureş. Din Maramureş 
în România. De aici, în Europa. Apoi în America Latină, în 
Asia sau în Orientul Mijlociu. În Grecia lui Aristotel, sau la 
World Choral Games la Sochi, în Rusia. Au umplut spaţiile cu 
muzica şi glasurile lor. Au fost primiţi cu bucurie pretutindeni. 
Li s-au deschis nebănuite zone ale spiritului.

Cu fiecare pas al evoluţiei sale, ARMONIA a încercat şi 
a şi reuşit să pună într-un creuzet, păstrat cu grijă,  acest dia-
mant care este muzica. Făcută prin înţelegere, prin toleranţă, 
prin comunicare interculturală.

Au noroc că ştiu cânta... Şi am noroc că mi-am dat întâl-
nire cu ARMONIA încă de la primul concert. Pe care-l 
susţinea acum mai bine de 15 ani. De atunci, i-am fost şi mi-a 
fost aproape. Eu scriind despre iubirea lor  pentru muzică, ei 

umplându-mi sufletul cu muzică.
Am spus-o în cele două volume “Meridianele ARMO-

NIEI”, o repet şi acum: bucuria mea este cu atât mai mare când 
ştiu că există muzică. Şi oameni care ştiu să cânte. Şi le place să 
cânte!

Bucurie că există ARMONIA. Şi repertoriul său. Cu fie-
care an îmbogăţit şi diversificat, într-o lume în care asistăm şi la 
un fel de mixare a muzicii, la mistificarea textelor, ajungându-se 
adesea la falsificarea semnificaţiei iniţiale a mesajului. 

În această lume, ARMONIA a învăţat să respecte textul 
muzical şi tradiţia. Asta urmăreşte şi Festivalul Internaţional 
Coral “Liviu Borlan”. Şi uite aşa, primăvară sau vară, toamnă 
sau iarnă, s-au adunat anii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15. 

Din prima clipă când ne-am întâlnit, am simţit că vom 
parcurge împreună timpul, la braţ cu muzica. Venită de departe, 
traversând secolele şi ajungând la noi.

Cum au trecut anii! Cum s-au adunat amintirile! Cum s-au 
înmulţit cântecele! Ce frumoase sunt împlinirile ARMONIEI! 
Născută din iubirea de oameni. Din plăcerea de a cânta. Din  
dorinţa de a transmite şi altora nestematele muzicii corale şi 
folclorului românesc. Din drag de România!

De 15 ani trăim împreună momente extraordinare. Desco-
perind locuri şi oameni, umplându-ne sufletul cu frumos, 
bucurându-i pe cei care i-au ascultat repertoriul. Împrăştiind în 
jur lumină, frumuseţe şi iubire.

După 15 ani, priveşti în urmă şi-ţi place ce vezi. Realizări 
şi bucurii împlinite. Ale unor oameni care cântă şi rezonează 
extraordinar cu alte culturi, cu alte credinţe. Cu ei înşişi. 
Cântând mai întâi pentru ei. Apoi pentru ceilalţi. Trecând 
graniţa Maramureşului. Colindând prin România, apoi mai 
departe, prin Europa, apoi tot mai departe… prin lume. Întor-
cându-se mereu la muzică. Şi mereu acasă!
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“Meridianele ARMONIEI”, I şi II! Ce poem frumos 
închinat muzicii, ARMONIEI, oamenilor şi locurilor întâlnite 
în periplul lor prin lume. Cele mai importante secvenţe, con-
semnate cu grijă, pentru a sta mărturie timpului ce va să vină.

În 15 ani s-au adunat atâtea momente care merită consem-
nate şi scrise. Fiindcă Meridianele ARMONIEI s-au înmulţit. 
La fel şi amintirile şi lucrurile frumoase care s-au întâmplat.

Şi care nu trebuie pierdute, ci tezaurizate pentru 
viitor.  “Meridianele ARMONIEI”, 2011 şi “Meridianele 
ARMONIEI” -15 - un  martor fidel al unui drum care a 
început acum 15 ani şi care continuă din drag de oameni şi de 
cântec.

Cum puteam să reluăm povestea decât aducând în actu-
alitate gândul cel dintâi despre ARMONIA, al celor care o 
alcătuiau la un deceniu de la înfiinţare. Consolidat în timpul 
care s-a scurs. 

Angela BĂLĂNESCU: „Drumul spre succes este tot-
deauna în construcţie !”

Aurel BOLBOS: „Văd în ARMONIA o formaţie corală 
reprezentativă pentru România!”

Nicoleta COVACI: „ARMONIA înseamnă acel univers 
paralel cu viaţa mea!”

Nicu COVACI: “ARMONIA reprezintă o a doua familie!”
Adriana CROITORU: „ARMONIA - cel mai frumos 

cadou de ziua mea!”
Adriana DIACONU: „Nota 10 pentru tot ceea ce înseamnă 

ARMONIA!”
Diana DORCA: „ARMONIA e dragoste de oameni!”
Ana DUNCA: „ ARMONIA e soarele meu sonor!”
Paul GHERGHEL: “Muzica este una din pasiunile mele!”
Paula GHERGHEL: “ARMONIA este un nume construit 

cu dăruire și pasiune!”
Adrian IERCOȘAN: “Fiecare dintre noi reprezentăm o 

părticică din această  mare și frumoasă familie!”
Călin IEUDEAN: „ARMONIA este în sufletele noastre!”
Loredana IEUDEAN: „ARMONIA înseamnă tot ceea ce 

am visat!”
Alexandra JURJE: „Pentru mine ARMONIA reprezintă 

cea de-a doua casă!”
Ionuţ JURJE: „Nu contează doar să cânţi, ci și dragostea cu 

care oferi omului cântecul!”
Sandu LAZĂR: „ARMONIA va fi printre cele mai bune 

coruri din Europa!”
Mariana MACARIE: „Cântul vine din rai, este armonie!”
Lucia MELCEA: “Povestea ARMONIEI a fost, este și va 

rămâne unică!”
Ioana MICLEA: „ARMONIA mi-a oferit posibilitatea de 

a-mi dezvolta  cultura muzicală!”
Alexandra NICOLICI: „Ani de ARMONIE prin muzică!”
Alexandru NICOLICI: „ARMONIA este în fiecare con-

cert!”
Dorina NICOLICI: „ARMONIA există pentru a reînvia 

înţelegerea și cultura prin muzică!”
Raluca ONEA: ”Am șansa de a face parte dintr-un colectiv 

în care se cântă de plăcere!”
Viorica PANICZ: „Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi 

creat muzica!”
Gheorghe RÂMBU: „ARMONIA este locul în care îmi 

îndeplinesc dorinţa de a cânta!”
Emanuela SĂLĂJEAN: “ARMONIA înseamnă iubire sin-

ceră pentru cântec și oameni!”
Silvia SINDREȘTEAN: “Muzica este calea care unește 

sufletele!”
Gheorghe SINDREȘTEAN:“Sunt mândru că fac parte 

din acest grup de oameni minunaţi!”
Maria STRATONE: „ARMONIA este un loc de bucurie 
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și recreere!”
Mircea STUPAR: „Am adus balsam de liniște lăuntrică 

multor suflete!”
Simona STUPAR: “Pentru mine, cântecul este o artă, care 

dezvoltă sufletul!”
Gheorghe SUCIU: „Sincer să fiu, nici n-am realizat cum 

trec anii!”
Ileana TIBIL: ”ARMONIA este un loc de bucurie și emo-

ţii, duse uneori până la lacrimi!”
Ioana UŢĂ: „Intrarea în ARMONIA a fost o împlinire a 

visului din copilărie!”
Vasile VLAȘIN: „ARMONIA este satisfacţie și experi-

enţă!”
Mihaela BOB ZĂICEANU, dirijoarea ARMONIEI:
“În anul 2003, când am intrat în ARMONIA, la invitaţia 

colegului meu de catedră, domnul Vasile Cupșe, eram profe-
soară de Canto la Liceul de Artă  Baia Mare de 6 ani. Îmi 
terminasem masteratul în interpretare vocală la Academia de 
muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și deși aveam numeroase 
concerte în ţară și străinătate ca soprană solo,  aveam dorinţa de 
a-mi umple un gol sufletesc, lăsat de turneele de concerte avute 
alături de coralele „Cantores Amicitiae”- dirijor prof. dr. Nico-
lae Gîscă (mi-a fost și profesor de Dirijat și ansamblu coral la 
Conservatorul ieșean) și „Animus” – dirijor Valeriu Gâdei (care 
îmi fusese, alături de maestrul Anton Bișoc, maestru coordo-
nator al corului operei ieșene, instituţie în care am activat între 
anii 1993-1997).

În scurt timp am devenit solistă a Coralei ARMONIA și 
am participat la turneul de concerte din Suedia. După acest 
turneu, ARMONIA a devenit pentru mine o a doua familie 
și un mediu în și pentru care mă străduiesc să mă perfecţionez 
continuu, atât ca membră a coralei, solistă și, ulterior, ca dirijor 
(postură în care am ajuns fără să-mi propun acest lucru căci, 

deși am făcut studii de specialitate, am fost și sunt în continu-
are preocupată de arta vocală).

Din momentul în care am devenit dirijor al acestei for-
maţii, am încercat exclusiv prin alegerea repertoriului și prin 
muncă asiduă  pe direcţii tehnice și stilistice, împreună cu ini-
moșii membri ai Coralei, care  îmi sunt prieteni apropiaţi și cu 
care mă consult continuu, să ridic nivelul calitativ al proiectelor 
pe care ni le propunem, sau pe care trebuie să le onorăm, sco-
pul final fiind transmiterea unui mesaj artistic de calitate către 
auditoriu, care să fie  și  accesibil, dar  și educativ.

De când sunt membră a Coralei ARMONIA am avut 
mari satisfacţii și bucurii, mi-am făcut mulţi prieteni, am vizitat 
multe locuri binecuvântate ale pământului, am trăit momente 
unice, m-am rugat, am râs, am plâns, am avut ocazia să cânt pe 
scene și în locuri deosebite și am încercat, prin modestul meu 
aport la activitatea coralei, să fiu recunoscătoare lui Dumne-
zeu pentru tot ce trăiesc și mi se întâmplă în această minunată 
familie, al cărei suflet și motor organizatoric este, fără îndoială, 
Sașa Nicolici.

Îmi doresc din tot sufletul ca proiectele de viitor să plaseze 
Corala ARMONIA pe un nivel interpretativ superior; iar apoi 
ca plăcerea de a cânta și de a oferi ascultătorilor lucrări muzi-
cale deosebite să rămână crezul membrilor coralei...”

***

Au trecut anii, împlinirile s-au înmulţit, membrii coralei 
s-au mai schimbat și ei, dar bucuriile muzicii au rămas și au 
crescut în fiecare an. Munca a dat rod și mai bogat. Timpul și-a 
văzut de drumul lui. La fel și Corala ARMONIA.

Și eu, martorul ei fidel. Consemnând momentele princi-
pale, cu convingerea că lucrurile frumoase nu trebuie să intre 
în uitare.
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Nimic nu este mai minunat decât să vezi, adunate la un loc, 
cântecul, muzica și frumusețea umană. Fiecare dintre membrii 
ARMONIEI înţelegând că dacă vrei să vezi departe, trebuie să 
urci foarte sus.

Dacă au reușit? Eu zic că da. Publicul spune la fel. Să 
vedem ce spune, în 2017, Alexandru Nicolici, directorul execu-
tiv al Asociaţiei “Prietenii Armoniei”.

Sașa alARMONIEI. Omul de care se leagă drumul celor 
15 ani parcurși împreună. Pentru care nu există nu se poate.

În opinia sa, totul ţine de voinţă și de idei. Există o zicală, 
din care sigur Sașa s-a inspirat: Nu banii aduc nefericirea, ci 
lipsa ideilor.

“Anii au trecut ca gândul și ca vântul și pentru ARMONIA 
și pentru Festivalul „Liviu Borlan” și pentru noi, dragă Viorica. 
Dar muzica ne dă aripi să... zburăm și să visăm. Așa cum ţi-am 
declarat de atâtea ori, ARMONIAeste un punct într-o con-
tinuitate, și acest punct trebuia cristalizat. Toate dezvoltările 
armonice ale cântului sunt într-o continuitate...ARMONIA 
s-a născut aproape sub presiune. 

Hai să facem! Și s-a făcut. Dacă privim în urmă, se pare 
că am învăţat să facem, astfel încât să existe stabilitate și să fie 
reflectată și realitatea.

Când am concretizat numele coralei, aveam deja în cap 
cele cinci etape, cea de-a cincea însemnând organizarea la Baia 
Mare a Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan”. Etapele 
au ars și în 2011,  aveam toate condiţiile de suport pentru fes-
tival, care era necesar și trebuia să depășească ARMONIA ca 
manifestare. Am gândit o strategie care să ne asigure un start 
bun și dezvoltare ulterioară.

Noi am devenit ARMONIA nu ca să primim apreciere, 
ci ca să facem ceva. Și am făcut. Cât de bine? Spune publicul. 
Sunt bune și diplomele, dar când vezi că în 15 ani numeri peste 
400 de concerte, în cele mai diverse locuri și cu repertorii dife-

rite, asta spune ceva. Este o carte de vizită bună. Ce înseamnă 
competiţia? Să participi sau să câștigi? Majoritatea festivalurilor 
nu sunt competiţii. Autentificarea valorii prin diplome poate e 
interesantă pentru unii, pentru noi, abia de acum a început. În 
2015 am participat la Orăștie la un festival de muzică sacră. 
Ne-am întors acasă cu Locul I. În 2016 au fost alte câteva 
momente semnificative pentru evoluţia ARMONIEI: Grecia, 
Sochi, România. Alte premii, alte recompense pentru evoluţia 
coralei. În afara fenomenului muzical produs de ARMONIA, 
ne gândim la mult perfecţionism, cred. Pretenţiile noastre sunt 
destul de mari. Am adunat 15 ani, cunoaștem mișcarea corală 
din România și pe cea europeană, știm care este nivelul, așa 
că putem intra în competiţie și cu alţii. Până acum competiţia 
a fost cu noi. Lista repertoriului a crescut în fiecare an, pen-
tru că e în creștere apetitul coriștilor de a învăţa, de a produce 
sonorităţi noi. Publicul este divers și repertoriul trebuie adecvat 
genului de public căruia i te adresezi. Plafonarea și blazarea în 
interpretare trebuie ocolite. Iar ARMONIA vrea să transmită, 
cântă pentru public. Se bucură când cântă. ARMONIA e un 
nume frumos. Deși mai sunt și alte formaţii cu același nume, 
noi nu ne asemănăm cu nimeni. Suntem noi. Spiritul locului 
este diferit, trăirile sunt altele, chiar și repertoriul. Fiecare cor e 
ca o fiinţă vie, care se deosebește de celelalte. 

Corala ARMONIA o vezi pe scenă. Dar ea este formată 
din oameni. Aici este frumuseţea. Să vezi cum lucrează pentru 
o idee acești oameni. Câtă spontaneitate! Avem grijă ca acest 
spontan să se permanentizeze. Un cor are nevoie de susţinere 
tehnică, de sală, de dirijor, de șefi de partidă, care să știe ce au 
de făcut, asta din punct de vedere artistic. Dar avem nevoie și de 
finanţări și de oameni care știu să facă proiecte, să facă prezen-
tări, să obţină sponsorizări. Aceste activităţi sunt profesioniste. 
Dacă nu le înţelegi, mereu vei merge cu frâna trasă. Mai avem 
nevoie de oameni pregătiţi, pas cu pas, ca să asigure continuita-
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tea Asociaţiei „Prietenii Armoniei”. Aici lucrăm. Și asta trebuie 
să marcheze 15 ani de ARMONIA. Tot timpul am avut tineri, 
care au simţit că în ARMONIA e locul lor. Ca într-o familie. 
E frumos să vezi cât de bine lucrează unul de 70 de ani cu altul 
de 17 ani. Cât de bine lucrează împreună”. 

La spusele lui Sașa eu aș adăuga că toţi oamenii simt 
nevoia de armonie. Mulţi simţim chiar armonia, când o întâl-
nim în stare pură. Ne dorim un univers încărcat cu armonii … 
Câţi dintre noi le putem culege? Simţi, auzi, sau compara? Sau 
să le unim unele cu altele, ca din două armonii suprapuse să 
iasă un sunet nou, plăcut auzului și firii! Și să fii convins că o să 
placă celor care ascultă, văd sau simt.

ARMONIA asta face. De aceea se poate spune că este din-
colo de vârstă. Dincolo de experienţa de viaţă, de mentalităţi. 
Aceste lucruri dau valoare ARMONIEI. 

Aprecierile și mulţumirile publicului s-au revărsat, an de 
an, peste ARMONIA. Fiindcă, an de an, primăvară, sau vară, 
toamnă, sau iarnă, în zile de sărbătoare sau de bucurie a sufletu-
lui, ARMONIA  a fost mereu prezentă printre oameni. Cântând 
pentru bucuria lor. Cu determinare și sensibilitate. Cu credinţă 
și autenticitate.

În toţi acești ani, structura lor spirituală s-a sculptat deja pe 
armătura imponderabilă a portativului. Sufletele li s-au cristali-
zat într-o oglindă a cântecului.

În oglinda ARMONIEI.
  

Viorica PÂRJA

Premiul special pentru „Vlăstarele 
Oraştiei“ la Festivalul de la Bydgoszcz

În perioada 29 iunie – 4 iulie 2017, s-a desfășurat la Byd-
goszcz (Polonia) cea de a 40-a ediţie a Festivalului Muzi-
cal Internaţional pentru copii și tineret “Bydgoszcz Musical 
Impressions”. România a fost reprezentată de Corul de copii 
“Vlăstarele Orăștiei” care, în cei 21 de ani de activitate, a cucerit 
41 de trofee și distincţii internaţionale, fiind, sub acest aspect, 
unul dintre cele mai performante ansambluri artistice de gen 
din ţară. De altfel, profesorul Petru-Androne Eli de la Școala 
Gimnazială “Dr. Aurel Vlad” din Orăștie, jud. Hunedoara a și 
fost decorat (în luna aprilie a acestui an) de către președintele 
României, Klaus Iohannis, cu Ordinul “Meritul Cultural” în 
grad de “Cavaler”.

Festivalul de la Bydgoszcz   a reunit în final 16 formaţii 
muzicale și coregrafice din 11 ţări. Programul foarte încărcat al 
celor cinci zile, cât a durat evenimentul, a cuprins atât evoluţii 
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libere cât și una de 30 de minute în faţa juriului, un program 
zilnic de ateliere de lucru, întâlniri între participanţi sub diverse 
forme, totul având ca scop schimbul cultural și cunoașterea 
reciprocă a tinerilor cântăreţi sau dansatori. Având ca organiza-
tor tradiţional Palatul Tineretului din Bydgoszcz – o instituţie 
foarte bine organizată și dotată, cu un personal competent – 
festivalul s-a bucurat de patronajul ministerelor Culturii și cel 
al Educaţiei, al autorităţilor locale și voievodatului Kujawska-
Pomorska (a cărui capitală este chiar orașul Bydgoszcz), cu 
sprijinul partenerilor mediatici și organizatorici.

Spectacolul de gală oferit publicului în ultima seară a reu-
nit toţi participanţii, fiecare prezentând o parte din programul 
pregătit pentru festival. A fost o paradă a cântecului și dansu-
lui deosebit de savurată de cei peste 800 de spectatori care au 
umplut până la refuz tribuna de la Artego Arena – un fel de 
sală polivalentă. La finalul celor două ore de adevărată magie, a 
urmat și înmânarea distincţiilor. Conform cutumei festivalului, 
nu s-au făcut ierarhizări valorice, acest lucru fiind suplinit de 
selecţia făcută încă din luna martie de organizatori, care au ana-
lizat materialele trimise, înregistrările audio/video și palmaresul. 
Astfel, au fost acordate fiecărei formaţii câte un premiu special 

din partea unei instituţii sau organizaţii. “Vlăstarele Orăștiei” 
au primit Premiul Special chiar din partea Palatului Tineretului 
din Bydgoszcz. De altfel, formaţia a fost și  cireașa de pe tort  a 
galei, ea fiind cea care “a spus ultimul cuvânt”, încheind spec-
tacolul ansamblurilor participante cu un fragment din tabloul 
folcloric “Cununa grâului”, creat de Petru Androne Eli în urmă 
cu doi ani când a obţinut Medalia de Argint la Grand Prix of 
Nations de la Magdeburg.

Iar dacă a fost prezent acolo și steagul României, fie arbo-
rat fie în cele două frumoase coregrafii pregătite de gazde, acest 
lucru se datorează minunatului cor de copii “Vlăstarele Orăș-
tiei”, dirijat de maestrul Petru-Androne Eli, formaţia făcând 
deplasarea pe cont propriu, cu bani din buzunarul fiecărui par-
ticipant și cu sprijinul câtorva sponsori, fără niciun sprijin din 
partea autorităţilor.

 
Florin Drăghiciu



Dirijori şi formaţii la ceas aniversar
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150 de ani de tradiţie muzicală neîntre-
ruptă a „Corului românesc“ de la Orăştie

În diferite împrejurări, orice formaţie prezentată drept 
Corul de la Orăștie, este privită cu multă apreciere și respect 
în spaţiul cultural românesc. Prin sintagma Corul de la Orăș-
tie, nu trebuie să înţelegem o formaţie corală în particular, un 
cor anume, ci o întreagă tradiţie și activitate corală, un fenomen 
aparte care particularizează Orăștia pe harta culturală a Româ-
niei. Expresia Corul de la Orăștie, a fost promovată în monogra-
fiile municipiului, cu ocazia lansării a volumului omonim, de 
către prof. Ion Iliescu în 1968, cu ocazia aniversării centenaru-
lui (1868-1968). 

Analiza tuturor datelor, care au rămas până astăzi,  ne 
reliefează o activitate de lungă durată a Corului de la Orăștie. 

„Reuniunea de cântări” din Orăştie, la un spectacol din 1905,  
dirijor Ioan Branga

Înfiinţarea corului german „Liedertafel” în 1863 și a corului 
românesc în 1868 de către învăţătorul Ioan Bena, tatăl muzicia-
nului Augustin Bena, confirmă preocupări serioase în domeniul 
muzical, pe plan local. Documentul istoric ce atestă întemeierea 
corului românesc în 1868 este Protocolu Despre șiedinţele comite-
tului parochialu și școlaru greco-orientalu în Orascia începutu din 
anulu Domnu 1865 - , manuscris, ședinţa din data de 28 iulie 
1868, filele 52-53. Primii ani de existenţă a corului românesc 
au fost marcaţi de o puternică instabilitate a formaţiei și de o 
activitate modestă. 

Venirea învăţătorului Ioan Branga, elevul muzicianu-
lui Gheorge Dima, la Orăștie, în 1883, a dus la reorganizarea 
temeinică a formaţiei și la afirmarea corului, îndeosebi prin 
concertul susţinut cu ocazia Adunărilor Generale a ASTREI 
în 1884 la Orăștie, prilej la care corul bisericesc, cu un efec-
tiv lărgit prin prezenţa unor sași și a unor maghiari, a avut un 
rol reprezentativ al tuturor comunităţilor din Orăștie. În ultimii 
ani ai secolului XIX, constatăm prezenţa unui cor mixt al ora-
șului, care a fost constituit ca „Reuniune de cântări” în 1896 și 
un cor bărbătesc al bisericii ortodoxe, formaţie cu o prestanţă 
modestă. Până la constituirea reuniunii găsim adesea informaţii 
confuze despre activitatea corală desfășurată în Orăștie.

După 1902, „Reuniunea de cântări” a activat în biserică, 
înlocuind corul bărbătesc, iar pentru câţiva ani avem atestată 
prezenţa reuniunii ca formaţie liturgică și laică. Frumoasele per-
formanţe obţinute pe plan local au stimulat participarea ansam-
blului la Festivalul organizat la București în cadrul Jubileului 
Regal din anul 1906. Ioan Branga a primit personal „Diploma 
de laudă” și „Medalia de Aur”, iar formaţie a fost distinsă cu 
„Diploma de Onoare” și „Medalia de Aur”. 

După revenirea de la București, constatăm continuarea con-
certelor laice a „Reuniunii de cântări” și o atenţie sporită acor-
dată repertoriului religios. După concertul desfășurat în 1911 
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cu ocazia inaugurării sălii de spectacole a Hotelului Central din 
Orăștie, înv. Ioan Branga s-a retras de la conducerea reuniunii 
și s-a dedicat doar corului bisericesc. Istoria locală a cunoscut 
o etapă interesantă, prin înfiinţarea corului Reuniunii Meseria-
șilor, printr-o activitate bogată a corului bisericesc ortodox și a 
corului „Liedertafel”. Cu ocazia Adunării Generale a ASTREI 
desfășurată la Orăștie, în 1913, a fost angajat Aurel Medrea 
pentru a dirija „Reuniunea de cântări” doar la acest eveniment. 

După 1920, „Reuniunea de cântări” nu a mai avut o acti-
vitate deosebită, peisajul coral fiind dominat de corul „Reuni-
unii meseriașilor”, corul bisericesc ortodox, corul „Liedertafel” 
și corurile școlare. În urma înfiinţării Liceului „Aurel Vlaicu” 
putem constata o bogată diversificare muzicală, prin apariţia 
unor coruri și orchestre școlare. Aportul profesorilor de muzică 
ce au activat aici: Gheorghe Pârvu (1919-1924) și Nicolae Pra-
ţia (1925-1947) este de netăgăduit, aceștia fiind cadre didactice 
ce au întreprins nenumărate turnee cu ansamblul vocal-instru-

Corul „Armonia” la sfinţirea pietrei de temelie a catedralei ortodoxe 
din Orăştie, 1936, dirijor Nicolae Praţia

mental școlar și cu corul bisericesc. Putem aminti organizarea 
multor concerte comune ale corurilor și orchestrelor școlare cu 
formaţia „Reuniunii meseriașilor”, dirijată mulţi ani de către 
prof. Valeriu Bora. 

Prin intermediul preotului Ioan Ienea, protopopul greco-
catolic al Orăștiei și al prof. Valeriu Bora au fost înfiinţate corul 
„Gloria” al parohiei greco-catolice și corul „Unirea”. În 1928 a 
fost pusă în scenă opereta La șezătoare, de Tiberiu Brediceanu, 
o premieră absolută, posibilă prin aportul prof. Savel Horceag, 
coordonatorul muzicii militare din localitate.  

Dintre toţi dirijorii, prof. Nicolae Praţia este personalitatea 
pe care o putem remarca în mod evident. Elev al muzicianului 
Timotei Popovici, Nicolae Praţia este primul compozitor ates-
tat al Orăștiei. Publicarea cântecului de stea Trei Crai, în colec-
ţia lui Timotei Popovici marchează un nou episod în procesul 
de afirmare naţională a Corului de la Orăștie. Dintre meritele 
deosebite ale prof. Nicolae Praţia amintim: acordarea nume-

Ansamblul operetei „Ana Lugojana” 1960-1961, dirijor Ioan Popa
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lui „Armonia” corului bisericii „Adormirea Maicii Domnului” 
în 1926, înfiinţarea corului mixt de liceeni „Maica Domnu-
lui” și îndrumarea muzicală oferită multor elevi care au devenit 
peste ani importante personalităţi în mediul cultural și teologic 
românesc. Prin intermediul dirijorilor care au activat în această 
etapă a Corului de la Orăștie, orașul Paliei a fost vizitat de către 
importante personalităţi ale muzicii românești: Gheorge Dima, 
Timotei Popovici, Ioan Vidu și Tiberiu Brediceanu. 

Instaurarea regimului comunist a adus schimbări semni-
ficative în toate ramurile societăţii românești. Corurile biseri-
cești au fost desfiinţate pentru o perioadă scurtă în prima parte 
a anului 1948, formaţia „Armonia” fiind reactivată la catedrala 
nou construită din Orăștie, în iulie-august 1948 sub îndruma-
rea prof. Ion Brătescu. Corul a avut activitate neîntreruptă de 
atunci, însă a păstrat numele de „Armonia” pentru puţini ani. 
Putem aminti în ordine cronologică contribuţia adusă la corul 
catedralei de dirijorii: Aurel Subescu, Ioan Macarie, din nou 
prof. Ion Brătescu, Ioan Macarie Jr., Ioan Gârliște, Ion Apostol, 
Cornel Rusu, prof. Ioan Popa și Doru Părău

Corul Casei de Cultură din Orăştie, dirijor prof. Ioan Popa  
şi compozitorul D.D. Botez, 11 mai 1973

În cazul parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Orăștie 
II, situaţia a fost mai dificilă, corul fiind desfiinţat, iar activi-
tatea a fost reluată doar între 1952-1955 prin intermediul lui 
Ioan Macarie. A urmat o nouă perioadă de suspendare a for-
maţiei, iar activitatea a fost reluată fără întrerupere în preajma 
anilor 1964-1965 prin implicarea lui Ion Apostol, fiind reluat 
numele de drept „Armonia”. După plecarea lui Ion Apostol în 
preajma anului 1980, corul a fost dirijat de Doru Părău iar mai 
apoi de cântăreţul Ioan Lucaciu. Din octombrie 1987 corul 
„Armonia” a fost dirijat de prof. Ioan Popa, fapt care a dus într-
un timp scurt la o evoluţie deosebită a formaţiei. Tot în peri-
oada anilor 1980 avem atestat corul preoţilor Protopopiatului 
Ortodox Orăștie, dirijat de preotul Avram Petric, protopopul 
locului.

Pe de altă parte, constatăm o activitate deosebită în cadrul 
Casei de Cultură, a corului și a orchestrei semisimfonice orga-
nizate aici în anii 1948-1951 de prof. Ion Brătescu. Din 1951 
până în 1987, cu mici intermitenţe, Corul Casei de Cultură 
și orchestra au fost instruite de prof. Ioan Popa. Ansamblul a 
obţinut numeroase distincţii la diferite competiţii regionale și 

Cor de elevi dirijat de prof. Ioan Popa, 1958,  
Premiul I pe regiunea Hunedoara.
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naţionale. Dintre momentele importante ale ansamblului preci-
zăm punerea în scenă a operetei Crai nou, de Ciprian Porum-
bescu în 1957 (regia Ilie Micu) și a operetei Ana Lugojana, de 
Filaret Barbu în 1960-1961. Putem aminti unele reprezentaţii 
ale operetei Ana Lugojana în care rolurile de solist au fost inter-
pretate de artiștii lirici: Lia Hubic și Cornel Fănăţeanu, din 
cadrul Operei Române din Cluj.

În 1961, ansamblul a participat cu opereta la cel de-al VI-
lea concurs al formaţiilor de amatori. Corul și orchestra au 
fost promovate în etapa naţională, obţinând Premiul I la eta-
pele premergătoare. În vederea prezentării la faza naţională, 
colectivul orăștian, prin intermediul prof. Ioan Popa, a primit 
valoroase îndrumări din partea autorului operetei, compozito-
rul Filaret Barbu și din partea regizorului Viorel Gomboșiu. La 
etapa naţională, ansamblul a fost distins cu Premiul II, iar Pre-
miul I nu a fost acordat, moment consemnat în toate monogra-
fiile locale drept punctul culminant al Corului de la Orăștie.

Corul „Arhanghelii” din Orăştie la Festivalul  
„Corul Timotei Popovici – la Ceas Aniversar” organizat în catedrala 
mitropolitană din Sibiu,  însoţitor pr. drd. Călin Mihuţ, 5 iunie 2017, 

dirijor dr. Ioan-Marius Popa.

Dintre toate premiile cucerite amintim: Premiul I la nivel 
naţional la cel de-al X-lea concurs al formaţiilor artistice de 
amatori la data de 27 martie 1971 și obţinerea Medaliei de Aur 
pentru Corul Casei de Cultură și a Premiului I ca dirijor, la 
faza naţională a concursului formaţiilor artistice de amatori 
organizat în Sibiu, la data de 13 iulie 1974. În urma pensionării 
prof. Ioan Popa, în 1987, formaţia s-a desfiinţat de la sine.

Între anii 1950-1960 au fost organizate coruri școlare 
de către profesorii Ștefan Răduţ, Ion Brătescu și Ioan Popa. 
Prin intermediul prof. I. Popa, corul Școlii Medii-Agricole și 
orchestra Casei de Cultură au prezentat opereta La seceriș, de 
T. Brediceanu între anii 1951-1954. În anul școlar 1953-1954 
cele două formaţii au pus în scenă Crai Nou, de C. Porumbescu, 
oferind spectacole cu aceasta în Orăștie, Deva, Simeria, Hune-
doara, Sebeș și Alba-Iulia. După 1967 rezultatele remarcabile 
au fost obţinute doar de prof. I. Popa, care a activat mai întâi 
la Liceul „Aurel Vlaicu”, iar în ultimii ani până la pensionare 
(1979-1987) la Școala Generală Nr. 1. 

Asemenea etapei anterioare, prin intermediul prof. Ioan 
Popa, Orăștia s-a bucurat de aprecierea și desele vizite ale unor 
personalităţi muzicale: Filaret Barbu, Mircea Neagu, Radu 
Paladi, Gheorghe Dumitresc, D.D. Stancu, Marius Cuteanu, 
Dumitru Jompan, Vasile Pop-Băleni și mai ales Dumitru D. 
Botez. Formaţia și dirijorul ei au primit aprecieri din partea 
altor compozitori precum Nicolae Kirculescu, Gheorghe Șoima, 
Ioan D. Chirescu și Constantin Arvinte. Au mai fost înfiinţate 
formaţii corale și în cadrul întreprinderilor din localitate, având 
ca dirijori pe prof. Ion Brătescu, prof. Ștefan Răduţ, Francisc 
Rojnavschi și prof. Ioan Popa. 

În primii ani după 1989, observăm o tendinţă de diversi-
ficare a activităţii corale bisericești prin reorganizarea corului 
catedralei, dirijor Doru Părău iar mai apoi prof. Nicolae Haţe-
gan; a corului „Armonia”, dirijor prof. Ioan Popa; înfiinţarea 
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unui cor în cadrul parohiei ortodoxe „Sf. Ierarh Nicolae” prin 
intermediul lui Tudorică Muntean, iar mai apoi dirijat prin 
bunăvoinţa cântăreţilor bisericești de aici și reapariţia în spaţiul 
public a corului comunităţii evanghelice săsești „Liedertafel”, 
dirijor Werner Tudose. Corul catedralei, deși a fost o formaţie 
care a avut o activitate constantă în perioada comunistă, nu a 
reușit să depășească limitele unei formaţii bisericești. 

Formaţia „Armonia” a parohiei ortodoxe Orăștie II a avut 
o evoluţie remarcabilă după 1989. Corul „Armonia” a ofe-
rit răspunsuri liturgice în diferite localităţi ale judeţelor Alba 
și Hunedoara. Organizarea Concertului Ecumenic Internaţio-
nal în iulie 1991 la Orăștie, participarea la Festivalul „Cu noi 
este Dumnezeu” și la Concertul Ecumenic Pascal (manifestare 
iniţită de prof. Ioan Popa și organizată între anii 1992-2007) 
au reprezentat pentru corala „Armonia” momente de puternică 
afirmare pe planul muzicii sacre. 

Preocuparea deosebită a prof. Ioan Popa, pentru muzica 
sacră a determinat înfiinţarea a încă două formaţii în asculta-
rea parohiei Orăștie II. În 1996 a fost înfiinţat corul de copii 
„Vlăstarele Orăștiei”, dirijor prof. Petru-Androne Eli, iar în 
1997 grupul cameral „Maica Domnului”, dirijor Dan-Marius 
Șfarţ. Grupul „Maica Domnului” a fost mutat la începutul anu-
lui 1998 la catedrală, unde Dan-Marius Șfarţ și preotul Ionel 
Dumbravă au înfiinţat corul „Arhanghelii”, o formaţie cu un 
parcurs deosebit, pe durata a doi ani. 

În primii ani ai perioadei post-decembriste, formaţia 
„Armonia” a dominat peisajul coral al Orăștiei. Principalele 
manifestări culturale ale orașului au beneficiat de prezenţa 
concertistică a ansamblului, care a oferit nenumărate recitaluri 
la evenimentele semnificative ale urbei. La data de 15 august 
1998 prof. Ioan Popa s-a retras de la conducerea „Armoniei. 
Din noiembrie 1998 până în septembrie 2014, formaţia a fost 
dirijată de înv. Petru Boloţ. Sub îndrumarea învăţătorului Petru 

Boloţ, a participat în perioada 2001-2004 la numeroase festi-
valuri organizate în Banat, precum și la diferite pelerinaje și 
excursii organizate în ţară. După 2005, constatăm o scădere 
vizibilă a calităţii formaţiei. La câteva luni după decesul înv. 
Petru Boloţ, în decembrie 2014, corul „Armonia” a fost preluat 
de Nicolae Stanc, în prima parte a anului 2015.

Corul „Vlăstarele Orăştiei”, dirijat de peste 20 de ani de 
prof. Petru-Androne Eli este formaţia cea mai performană 
a oraşului Paliei, care a reuşit să ducă renumele Corului de la 
Orăştie peste graniţe, în numeroase ţări ale Europei şi în China. 
Activitatea formaţiei este impresionantă, fără a mai adăuga 
premiile obţinute la Festivalul de muzică sacră „Cu noi este 
Dumnezeu” şi diferitele distincţii obţinute la olimpiadele corale 
la nivel naţional. Dintre numeroasele prezenţe peste hotare ale 
corului, punctăm momentele de referinţă: obţinerea Diplomei 
de Argint la Olimpiada Corală Mondială la Bremenn în 2004; 
obţinerea Medaliei de Argint la categoria Folclor şi a Meda-
liei de Bronz ediţia Campionatului Mondial de la Graz, 2011; 
selectarea celor cinci elevi în cuprinsul Corului Mondial al Păcii 
în China, 2012; obţinerea Medaliei de Argint la Grand Prix of 
Nations, Magdeburg (Germania), 2015 şi participarea la World 
Choir Peace în 2016. 

Alături de locaţiile amintite, corul „Vlăstarele Orăștiei” a 
avut o prestanţă deosebită și la celelalte competiţii, unde a obţi-
nut Diplome de Argint, Bronz sau diferite distincţii onorifice, 
amintind participările la Zwickau, Praga, Viena, Roma, Som-
bor, Riva del Garda, Șumen și Riga. În momentul de faţă, prin 
rezultatele obţinute și prin studiul muzical intens desfășurat sub 
atenta îndrumare a dirijorului prof. Petru-Androne Eli, corul 
„Vlăstarele Orăștiei” a devenit un veritabil ambasador al între-
gii culturi și muzici românești peste hotare, fiind o emblemă a 
orașului Paliei și unul dintre cele mai performante coruri de la 
noi din ţară.
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În ceea ce privește celelate coruri bisericești, lucrurile stau 
mult mai simplu. Corul vechi al catedralei și corul „Liedertafel” 
au cunoscut după anii 2000-2001 un regres considerabil. Reve-
nirea lui Dan-Marius Șfarţ în cadrul catedralei și reactivarea 
formaţiei „Arhanghelii” în 2004 a dinamizat preocuparea corală 
a parohiei. Cu „Arhanghelii” au fost realizate frumoase proiecte 
pe plan local între anii 2005-2007, momentul culminant fiind 
reprezentat de recitalul oferit în direct Postului Public de Tele-
viziune TVR Cultural, la București, în decembrie 2006. 

Retragerea domnului Doru Părău din fruntea corului vechi 
și fuziunea cu „Arhanghelii” în toamna anului 2009 a însem-
nat o reînnoire a formaţiei, însă pentru puţin timp. Pentru 
corul „Arhanghelii” situaţia s-a schimbat radical prin venirea 
ca dirijor a tânărului Ioan-Marius Popa în vara anului 2012. 
Amintim participarea corului la festivalurile de la Caransebeș 
(2014-2017), Zalău (2014), Lugoj (2015), Posta (2015), Făr-
cașa (2015); obţinerea a trei Medalii de Bronz la festivalul „Petr 
Eben”, Praga 2014 (secţiunea cor mixt mare) și „Bratislava 
Cantat II”, în 2015 (secţiunile muzică sacră și muzică orto-
doxă). În 2016, formaţia a participat la festivalul coral interna-
ţional  (necompetiţional) organizat la Sliedrecht, Olanda, unde 
a fost distinsă cu o Diplomă de Onoare, iar în 2017 la Festivalul 
Internaţional „Te-Deum Laudamus” organizat la Vârșeţ (Ser-
bia), ansamblul fiind distins cu Diploma de Excelenţă.

În plan liturgic, prin îmbogăţirea repertoriului cu piese 
adecvate, corul a susţinut răspunsurile specifice la numeroase 
liturghii arhierești. Sub îndrumarea actualului dirijor, corul a dat 
răspunsuri liturgice duminicale la bisericile românești din Brno 
(Cehia) în 2014 și Viena în 2015, precum și la catedrala mitro-
politană din Iași la data de 6 noiembrie 2016. Prin participa-
rea la ultimele cinci ediţii ale festivalului, organizat în catedrala 
municipiului, corul a obţinut patru Premii I, două Premii de 
Excelenţă (2014 și 2016) și Premiul ASTRA Rediviva (2015). 

Mai putem aduce în atenţie, corul reorganizat de drd. Nar-
cis Terchet, din decembrie 2015, în ascultarea parohiei orto-
doxe Orăștie III și corul parohiei greco-catolice, dirijat astăzi 
de doamna Liliana Cristea. În mediul muzical-teologic apari-
ţia grupului „Anastasis”a dus la o bună repoziţionare a muzicii 
sacre ortodoxe după 2001. La începutul anului 2010, „Anasta-
sis” nu a mai funcţionat, fiind înfiinţat grupul „Epifania” la ini-
ţiativa tinerilor teologi Alexandru Oltean și Ioan-Marius Popa. 

Grupul „Epifania” a oferit răspunsuri la liturghii arhierești 
săvârșite în diferite eprahii ortodoxe; a obţinut de două ori Pre-
miul II la festivalul „Cu noi este Dumnezeu” (2012 și 2013) și 
a fost distins cu Premiul II, la concursul naţional „Lumină lină” 
organizat la Deva în 2013. Grupul a oferit diferite concerte 
la evenimente semnificative ale Orăștiei, a susţinut concerte 
de colinde în localităţi ale judeţelor Alba, Arad, Hunedoara 
și Mureș, cel mai important recital fiind susţinut la Reședinţa 
Casei Regale din Săvârșin în 2010. În 2017, grupul  a  parti-
cipat la Festivalul „Timotei Popovici” de la Marga și a punctat 
prima prezenţă la o manifestare internaţională: Festivalul „Te 
Deum Laudamus”, la Vârșeţ – Serbia. 

Putem considera însă că, rodul maturizării Corului de la 
Orăștie este vizibil prin desfășurarea Festivalului Naţional de 
Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu”. Organizarea și con-
stanta desfășurare a manifestării nu ar fi fost posibilă fără iniţi-
ativa și efortul profesorului Ioan Popa. Festivalul reprezintă cu 
siguranţă maturizarea preocupării corale din Orăștie. 

Juriul a fost un mijloc prin care Orăștia a fost vizitată de 
distinse personalităţi muzicale contemporane. Amintim din 
1990 până în momentul actual, prezenţa în juriu, ca președinţi, 
a distinșilor: prof.univ.dr. Petre Crăciun, prof.univ.dr. Constan-
tin Rîpă, prof.univ.dr. Ovidiu Giulvezan, pr.prof.univ.dr.Vasile 
Stanciu și pr.prof.univ.dr. Vasile Grăjdian. În prezent, nive-
lul calitativ exigent al organizării festivalului este menţinut de 
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pr.drd. Călin Mihuţ, protopopul ortodox al Orăștiei.
Municipiul Orăștie a fost cândva un vestit centru cultu-

ral prin organizarea unor evenimente deosebite și prezenţa a 
numeroase personalităţi. Cercetarea noastră ne îndreptăţește 
să afirmăm că prin acţiunile și rezultatele sale, prin dirijorii săi 
deosebiţi și prin organizarea de 28 de ani a Festivalului Naţi-
onal de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu”, Corul de la 
Orăștie, este un veritabil monument de cultură și spiritualitate 
al românilor.

 
Dr. Ioan-Marius POPA

Corul mixt „Armonia“ al Parohiei 
Timișoara-Mehala – 130 de existență
dirijor preot dr. Radu BOGDAN

În Duminica a patra după Învierea Domnului, pe data de 
7 mai 2017, Corul mixt Armonia al Parohiei Timișoara-Mehala 
a sărbătorit împlinirea a 130 de ani de existență. Cu această 
ocazie, în biserica cu hramul Înălțarea Domnului Timișoara-
Mehala, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către un sobor de 
preoți, în cadrul căreia, după o frumoasă și veche tradiție a 
corurilor din Zona Banatului, s-a binecuvântat noul steag al 
corului sărbătorit.

După Dumnezeiasca Liturghie, biserica parohiei a găzduit 
cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului coral Cântecele Învierii. 
În cadrul festivalului au susținut recitaluri, specifice perioa-
dei pascale, șase formații corale: Corul Osana al Ligii Tinerilor 
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Creștini Ortodocși din România – Lugoj, Corul Sf. M. Mc. 
Gheorghe al Parohiei Ghiroda Veche, Corul Filocalia al Cole-
giului Național Coriolan Brediceanu – Lugoj, Corul Apostolia 
al Parohiei Timișoara Viile Fabric, Corul Bărbătesc al Parohiei 
Giroc și Corul Armonia al Parohiei Timișoara-Mehala.

Ediția din acest an al Festivalului coral Cântecele Învie-
rii a fost organizată de Arhiepiscopia Timișoarei și Parohia 
Timișoara-Mehala.

Corul mixt Armonia al Parohiei Timișoara-Mehala
la Festivalul coral de colinde Cântecelele Betleemului.

De asemenea, în perioada colindelor, Corul mixt Armonia 
a participat și la Festivalul coral de colinde Cântecele Betleemului, 
ajuns la a XIII-a ediție, organizat de către Parohia Timișoara-
Zona Dacia, în incinta bisericii parohiale. Timp de două zile, 
9-10 decembrie 2017, evenimentul a întrunit în acest an 14 
coruri și grupuri vocale.

O sută de ani de cântec coral  
la Finteușu Mare

Spre sfârșitul Primului Război Mondial, când încă soarta 
românilor din Transilvania  era nesigură, când visul milenar al 
românilor, unitatea de neam și teritoriu, nu era înfăptuit, dar era 
așteptat cu multă nădejde și cu credința că se va înfăptui odată 
cu sfârșitul războiului, când încă mulți români chioreni cădeau 
pe câmpul de bătaie sau erau luați prinzonieri, când durerile 
și necazurile erau pretutindeni, un grup de trei intelectuali din 
sat, preotul Valer Dragoș, învățătorii Gavril Bogdan, directorul 
școlii și Nistor Dragoș au meritul de a aduna bărbații care n-au 
fost mobilizați pe front și să pună bazele unui cor.

Sunt adunați cu mare greu aproximativ 30 de bărbați și 
încep repetițiile sub îndrumarea tânărului învățător Nistor 
Dragoș și în scurt timp reușesc să pună la punct un reperto-
riu de cântece patriotrice, cu care la 1 decembrie 1918 s-au 
deplasat la Șomcuta Mare, reședința districtului Chioar, unde 
mii de chioreni s-au adunat ca să afle hotărârea Marii Adunări 



290 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 291Dirijori şi formaţii la ceas aniversar

Naționale de la Alba Iulia. Atunci când a sosit marea veste a 
Unirii celei Mari, în acel entuziasm de mare satisfacție patrio-
tică din piepturile finteușenilor au răsunat cântecele neamului,” 
Pe-al nostru steag”, „Deșteaptă-te romane”, „Hora Unirii”. Afir-
măm cu tărie că actul de naștere a corului din Finteușu Mare 
este ziua de 1 Decembrie 1918, tocmai în măreața zi a neamu-
lui românesc. Corul se va numi „Corul Plugarrilor din Finteușu 
Mare” și va activa sub deviza „Ne-am unit inimile gândurile 
și glasurile pentru a proslăvi prin cântec Neamul Românesc 
și pe Bunul Dumnezeu”. Cu un repertoriu alcătuit din cânte-
cele „Românul” de Ciprian Porumbescu, „Dorul Ardealului” de 
Aurel Popovici, „Resunetul Ardealului” de Ion Vidu, „Marșul 
lui Tudor” de Aurel Popovici, „Pui de lei” de Ionel Brătianu, 
„Cisla” de Ciprian Porumbescu, „Ceasul rău” de Izidor Voro-
bchievici participă la concursurile judetene ocupînd locul II în 
anii 1922,1923,1924,1925, locul I pe judet și premiul de 1500 
lei în 1931 și locul III în 1936.

În arhiva corului se păstrează prima fotografie realizată în 
1934 în fața șurii lui Vârvaș Vasile a Ghenii.

La orizont apar zvonuri tot mai neliniștitoare, războiul 
cuprinde întreaga Europă, o parte din bărbații corului sunt 
încorporați  și duși pe front, mulți rămânând să-și doarmă 
somnul de veci în stepele ruse sau în munții Tatra, partea nord-
vestică a pământului transilvan este cedat Ungariei Hortiste, 
atrocitățile și samavolniciile împotriva populației românești 
sunt de nesuportat, corurile își încetează activitatea, dar corul 
din Finteuș face exceptie retragânduși activitate în biserică loc 
în care autoritățile hiortiste n-au putut interveni cu duruitate. 
La sfârșitul războiului în 20 decembrie 1944 Nistor Dragoș 
trece în eternitate la numai 54 de ani, Finteușul Mare și Chioa-
rul pierd pe unul din cei mai dotați și devotați învățători care 
timp de 26 de ani a condus corul din Finteuș si în bune peri-
oade corul din Șomcuta Mare.
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În 1945 pe catedra rămasă vacantă vine învățătorul Ghe-
orghe Pop, absolvent de școală normală în 1944 în refugiu la 
Timișoara, unde și-a hrănit sufletul la vestita mișcare corală 
bănățeană îndrăgostindu-se de nemuritoarele creații corale 
compuse de Ion Vidu, transformă corul bărbătesc în cor mixt 
și pune în repertoriu piesele „Răsunet de la Crișana”, „Negruța”, 
„Din șezătoare”, „La fântână” de Augustin Bena. Datorită 
calităților deosebite pe care le-a avut Gheorghe Pop este pro-
movat în calitate de director de școli la Vălenii Șomcutei, la 
Buciumi, sau în funcțiui de răspundere la nivelul raionului 
Șomcuta Mare, pregătește un dirijor adjunct pe Roman Sado-
veanu cu care va conduce în paralel corul pănă in 1970. Din 
manifestările la care a participat corul sub îndrumarea lui Ghe-
orghe Pop amintesc , Concertul de la inaugurarea Căminului 
Cultural Vasile Lucaciu din Baia Mare în 7 februarie 1947, 
participarea la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților 
de la București, auguast 1953, participarea la faza națională 

a concursului coral din 1967, în 1968 are loc prima filmare a 
corului în cadrul emisiunii Vetre Folclorice „Țara Chioarului”. 
Din 1970 la conducerea corului rămâne doar Roman Sado-
veanu care se retrage din motive de boală în 1973 de cor ocu-
pându-se învățătorul Valeriu Coteți.

Din 22 august 1976 la conducerea corului vine prof. Valen-
tin Băințan, și începe una din cele mai fecunde activități corale 
pe care le poate avea un cor de amantori din mediu rural. Se 
încep repetiții serioase câte trei pe săptămână, se abordează un 
repertoriu variat, și pretențios,  cu diverse conținutruri, se reme-
morează vechile cântece patriotice, alcătuindu-se un reperto-
priu cu care puteai urca pe ori ce scenă și la ori ce manifestare.

Despre participările corului la manifestări și concursuri 
corale în perioada  de dirijorat a prof. Baințan care a durat până 
îm noiembrie 2003 amintesc, paticiparea la marile festivaluri 
corale „Ciprian Porumbescu” de la Suceava, „D.G. Kiriac” de la 
Pitești, „Ioan Vidu” de la Lugoj. la care corul a obtinut premiile 
I, participarea la toate edițiile Festivalului Național „Cântarea 
României” la care a obțbinut locurile I și titlul de laureat, cu 
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exceptia primei editii unde a obținut premiul II. Participarea la 
Festivalurile de muzică sacră de la Orăștie și Mănăstirea Brân-
coveanu, la marile spectacole realizate de 1 decdembrie la Alba 
Iulia. Participarea în 1979 la Festivalul Coral Internațional de la 
Miedzyzdroje din Polonia, realizarea schimburilor culturale cu 
coruri din Polonia, Ungaria, Ucraina, Italia, Elveția, Republica 
Moldova; cu coruri de prestigiu din Romania, Vox Maris din 
Constanta, Armonia din Brăila, Corul Regionalei C.F.R.din 
București, Corul Preludiu a Societății „Tinerimea Română” 
din București. S-au realizat întâlniri cu mari personalități din 
România, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, Sânzâiana Pop, 
Petre Prelipceanu, Mircea Sântimbreanu, Ioan Alexandru, Con-
stantin Arvinte, Mircea Neagu, Liviu Borlan, Horea Mocu-
lescu, George Vancu, Ioan Chioreanu, înalte personalități din 
conducerea statului, Ioan Coman, Petru Enache, Victor Surdu. 
Trebuie amintită deosebita colabprare cu Societatea Cultural 
Patriotică „Avram Iancu”, dar in mod deosebit cu Universitatea 
de Vest din Timișoara colaborare care persistă pînă astăzi, corul 

participînd la evenimente organizate de prestigioasa instituție 
de învățământ superior iar membrii ai corpului profesoral 
timișorean participând la sărbătorile finteușenilor.

După anul 2000 starea de sănătate a dirijorului Băințan s-a 
deteriorat foarte mult fiind nevoit să renunțe la activitatea  diri-
jorală căruia i-a dedicat 50 de ani din viață, iar în 30 noiembrie 
2003 la împlinirea a 85 de ani de activitatea Corului din Finte-
usu Mare a fost sărbătorit și prof. Valentin Băințan pentru cei 
50 de ani de activitate drijorală din care 27 la Finteușu Mare. 

Corul este preluat de prof. Andrei Dragoș care conti-
nua prodigioasa activitate a profesorului Băințan. Se lansează 
proiectul Cântec din sufletul neamului, concert coral în patru 
părți cântece patriotice, prelucrări din folclor, muzică religi-
oasă și colinde, proiect cu care corul a reprezentat arta corală 
romanească în Franța, Spania, Italia, Elveția, Austria, Cehia,  
susținând concerte în diverse comunități de români din 
diaspora. Corul susține concertre pe întrreg teritoriul României, 
la Iași, Putna, Bistrița, Focșani, Piatra Neamt, București, Cra-
iova, Turnu Severin, Târgu Jiu, Turceni Urdari și Stramba Jiu, 
Voislova și Marga din Caraș Severin, Timișoara, Arad, Oradea, 
Satu Mare, Cluj Napoca, Zalău, Alba Iulia, Baia Mare, Tașca 
și Vaduri jud. Neamț...Evoluează în diferite spectacole pro-
movate de televiziunile naționale. Anual organizează Festiva-
lul Coral Interjudețean Valentin Băințan care în 2018 va fi la 
editia a IX-a. Corul are în palmares Diploma „Honoris Cauza” 
a Universității de Vest din Timișoara  ca semn a considerației 
pentru întreaga operă dedicată spiritului națiunii daco-romane, 
întru înveșmântarea gloriei istorice a poporului nostru în 
strălucirea muzicii, Trofeul „Zece pentru Romînmia” pentru 
promovarea dragostei de neam și țară prin vechiul cântec patri-
otic, Diplomă de excelență oferită de Uniunea Muzicienilor 
Interpreți din România pentru promovarea culturii prin cântec. 

Am ajuns cu bunăvoința Bunului Dumnezeu în anul  
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Centenar al unității de credință și neam, an în care împlinim o 
sută de ani de promovare a dragostei de neam, țară și de Bunul 
Dumnezeu prin cântec, manifestare centenară care va avea loc 
în 8-9 septembrie 2018 la Finteusu Mare unde-i așteptăm cu 
plăcere pe toți iubitorii de muzică corală.

Prof. Andrei Dragoș
Dirijorul Corului Barbatesc din Finteusu Mare

Corul de Cameră „Caedonia“ din Sibiu  
la ceas aniversar – 50 de ani

Corul de Cameră „Caedonia” reprezintă emblema muzicii 
corale a Sibiului, de 50 de ani. Înființat în anul 1968, la inițiativa 
câtorva absolvenţi, tineri şi plini de avânt, ai Conservatorului 
de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Corul “Caedonia” 
a adunat împreună iubitori ai muzicii corale, impunându-se pe 
scenele muzicale din țară și din străinătate.

Profesorul Florin Soare a preluat conducerea Corului 
“Caedonia” în anul 1980. Este absolvent al Conservatorului 
de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, iar din anul 1997 
este vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România. 

Deşi aniversează 50 de ani de la înfiinţare, corul rămâne 
tânăr prin schimbul de generaţii care se produce sistematic, 
rămânând permanent un nucleu de perpetuare a repertoriului 
şi a spiritului artistic ce dăinuie în fibra fiecărui corist. În tot 
acest timp, corul a funcţionat neîncetat, identificând mereu 
resurse pentru a se menține în viața culturală a Sibiului, la nivel 
național și chiar internațional, prin turneele întreprinse. Profe-
sorul Florin Soare este cel care a menţinut ştacheta ridicată, 
prin profesionalismul, abnegaţia şi devotamentul pe care le-a 
dovedit, ridicând calitatea corului la cele mai înalte cote.

„Caedonia” îşi datorează existenţa pasiunii unor tineri de 
toate vârstele şi plăcerii lor de a cânta împreună, crede dirijorul 
corului. Pasiunea trebuie să stea la baza practicii cântului vocal, 
această practică venind tocmai din Grecia antică, unde choros se 
referea la un grup de cântăreţi care participa la reprezentaţiile 
teatrului antic grecesc, iar muzica era considerată ştiinţă! În 
zilele noastre, a participa la o activitate corală este, în primul 
rând, expresia unei aspiraţii individuale de manifestare artistică. 
Fiecare membru al corului, în parte, aspiră la acest tip de  
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manifestare artistică întru apropierea de frumos, de cultură. 
Anii de trudă, devotamentul dirijorului și al coriştilor, dragostea 
faţă de muzică, dar şi recunoaşterile şi premiile naţionale şi 
internaţionale primite de-a lungul timpului, plasează Corul de 
Cameră Caedonia pe un loc onorabil în mediul cultural sibian. 
Emblema Caedonia dăinuieşte de 50 de ani în mediul cultural 
sibian, naţional, dar şi internaţional, la loc de cinste.

Componenţa corului a fost şi este cât se poate de variată. 
Toate categoriile profesionale sunt întâlnite aici: studenţi, elevi, 
cadre didactice, asistenţi sociali, medici, psihopedagogi, ingin-
eri, preoţi, economiști, electricieni, pensionari şi altele. Indife-
rent de profesia lor, e greu de spus dacă membrii coralei sunt 
profesionişti sau amatori pentru că adevărul este undeva la 
mijlocul distanţei dintre cei doi termeni, poate sensibil mai 
aproape de primul. Un lucru este însă cert, cu toţii sunt iubitori 
ai muzicii corale, iar acest fapt indubitabil îi ţine împreună şi le 
oferă putere de muncă şi satisfacţii artistice.

Prin fiecare piesă interpretată, parte a unui repertoriu greu, 
pretenţios şi diferit stilistic, Corul „Caedonia” încununează 

50 de ani în slujba artei veritabile, omagiind astfel, în cel mai 
frumos mod posibil, pe toţi cei care și-au adus contribuția la 
existenţa cu succes a Caedoniei. Aduncând în faţa publicului 
creaţii din repertoriul renascentist, baroc, clasic, romantic, dar şi 
contemporan, prelucrări folclorice, lucrări religioase, promovând 
valorile muzicale universale şi naţionale, Corul „Caedonia” i-a 
încântat pe melomani la concursuri şi festivaluri naţionale şi 
internaţionale.

Deşi nu mai este la prima tinereţe, energia spirituală a diri-
jorului Florin Soare păstrează o tinereţe pe care cei mai mulţi 
oameni de aceeaşi vârstă probabil că au pierdut-o demult. 
Prospeţimea sufletească a profesorului este evidentă prin 
interpretările pe care reuşeşte să le imprime corului, prin felul 
în care pătrunde în miezul expresiei partiturilor abordate. Nu 
de puţine ori a fost nevoit să reia repertoriul de la început, prin 
schimbarea generaţiilor de corişti; „profesorul Florin Soare este 
un Sisif ce ridică bolovanul muzicii, îl ţine cât poate la altitudini 
mari, pentru a-l ridica apoi din nou”, sunt cuvintele rostite cu 
ocazia unui concert aniversar, de către Ion Onuc Nemeş, mem-
bru al corului, într-o încercare de definire a activităţii Corului 
„Caedonia” pe altarul muzicii. Dăruirea vine din ambele părţi, 



300 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 301Dirijori şi formaţii la ceas aniversar

atât membrii corului, cât şi dirijorul uzează de spiritul de sacri-
ficiu fără de care actul creaţiei parcă nu ar exista.

Repertoriul corului cuprinde lucrări a capella din literatura 
muzicală universală preclasică, renascentistă, clasică, romantică, 
contemporană dar și din literatura corală românească, prelucrări 
folclorice, repertoriu contemporan, laic și religios. Corul a abor-
dat și lucrări vocal-simfonice, precum: „Missa in Do major” 
de Ludwig van Beethoven, „Requiem” și „Missa in Do major” 
de Wolfgang Amadeus Mozart, „Requiem” de Gabriel Faure, 
„Missa super osculetur me” de Orlando di Lassus sau „Gloria” 
de Antonio Vivaldi. 

După revoluţia din 1989, Corul de Cameră „Caedonia” a 
purtat renumele ţării noastre peste hotare, transmiţând audito-
riului sentimentul de identitate naţională şi respect pentru val-
orile româneşti. Începând cu anul 1993, a întreprins o serie de 
turnee în Austria, Franţa, Germania şi Statele Unite ale Ameri-
cii. În primii ani de libertate de după regimul comunist, corul 
a devenit membru onorific al Karntner Sängerbund din Austria 

şi membru deplin al Asociaţiei Naţionale Corale din România, 
dirijorul Florin Soare fiind vicepreşedinte al ANCR. În decem-
brie 2007 și 2008, Corul de Cameră „Caedonia” a efectuat 
două turnee pe coasta de Est și cea de Vest a Statelor Unite 
ale Americii, impărtășind bucuria colindelor și a tradiţiilor 
strămoșești precum și onoarea pe care a avut-o Sibiul de a fi 
desemnat Capitală Culturală Europeană 2007. La invitaţia 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America, „Caedonia” a 
concertat in Washington D.C., New York City, Youngstown, 
Detroit, Chicago, Los Angeles, San Francisco și Las Vegas. În 
octombrie 2010, membrii corului pun bazele pentru înființarea 
Asociației Corul de Cameră Caedonia, dobândind astfel per-
sonalitate juridică.

Un alt moment - demn de a fi amintit - din existența coru-
lui “Caedonia” este lansarea, în 6 noiembrie 2015, a Monografiei 
Corului de Cameră Caedonia din Sibiu, scrisă de o membră a 
corului, sub îndrumarea profesorilor Constantin Rîpă și Florin 
Soare. Această carte surprinde aspectele esențiale din existența 
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corului, concertele, turneele întreprinse, membrii pe care corul 
i-a avut de la înființare până în prezent, repertoriul abordat, un 
interviu amplu cu dirijorul corului, prof. Florin Soare.

În anul 2018, la ceas aniversar, Corul de Cameră “Caedo-
nia” își propune o serie de manifestări artistice care să marcheze 
cei 50 de ani de activitate neîntreruptă: concerte susținute 
împreună cu diverse formații corale prietene, din țară și străi-
nătate, reeditarea Monografiei Corului de Cameră Caedonia din 
Sibiu, întâlniri cu membrii corului de altădată, dar și alte mani-
festări culturale menite să ofere momente de neuitat iubitorilor 
muzicii corale.

Corul „Preludiu“ – 45 ani
Fiecare Festival are un ”vibe” al lui, aduce o stare, transmite 

o emoţie. Parcă mai mult ca în cele 26 de ediţii trecute, Festi-
valul Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, care are loc în 
fiecare lună mai la București, s-a întrecut pe sine cu atmosfera 
creată. Am retrăit bucuria zilelor pline de concerte din studen-
ţie când alergam de la o sală de concert la alta pentru a asculta 
TOT. Ediţia din acest an a festivalului a adus publicului un 
spectru larg de creatori, limbaje și combinaţii de timbre dintre 
cele mai diverse, muzică românească mai veche și mai nouă. 

Pentru iubitorii muzicii corale, directorul artistic, compozi-
torul Dan Dediu, a făcut posibilă întâlnirea devenită tradiţie cu 
corul de cameră Preludiu. Întâmplător sau nu, concertul a avut 
loc pe 24 mai la Sala ”George Enescu” a Universităţii Naţionale 
de Muzică din București, în aceeași zi în care dirijorul coru-
lui, maestrul Voicu Enăchescu își serbează ziua de naștere. Un 
alt prilej de sărbătoare pentru corul Preludiu este și următoarea 
mare aniversare care va avea loc la 1 noiembrie, la împlinirea a 
45 de ani de la primul concert. 

Ansamblul se află la un nivel calitativ excelent, poate cel 
mai înalt din ultimii săi ani, iar flexibilitatea cu care abordează 
lucrări diferite ca stil este deosebită. Una dintre structurile care 
avantajează foarte bine formaţia s-a dovedit a fi, încă o dată, 
suita corală – dovadă au fost și ropotele de aplauze la lucrările 
Între pasări a Feliciei Donceanu (lucrare compusă pe versuri de 
Mihai Eminescu) sau Poveste dintr-un sat de Grigore Cud-
albu. Ultima a fost, poate, una dintre cele mai de succes lucrări 
ale serii. 

Publicul a fost cucerit de contrastele de nuanţe, versu-
rile surprinzătoare și, per ansamblu, ideea principală a întregii 
povești, zugrăvirea, cu umor, a unui adevărat tablou de familie 
autentic românească. Publicul, extrem de numeros, aș îndrăzni 
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să spun chiar că sala era plină, s-a bucurat din plin odată cu 
fiecare lucrare. Ideea maestrului Voicu Enăchescu de a aduce 
în lumină și alte două ”baghete” dirijorale s-a dovedit a avea 
mare succes, a animat și cred că a și adus un plus de imagine 
corului Preludiu. Mă îndoiesc că ar putea cineva să disocieze 
imaginea ansamblului de imaginea maestrului Enăchescu, dar 
faptul că oferă coriștilor și alte metode de lucru ori alte stiluri 
de dirijat cred că aduce o notă de prospeţime nu numai ore-
lor de studiu dar și vieţii de concert. Cele două prime audiţii 
absolute din concert au fost dirijate de doi interpreţi din cor: 
lucrarea Stimmungsbild (pe versuri de Rainer Maria Rilke) 
compusă de tânărul muzician Lucian Beschiu a fost dirijată de 
Cristina Arghir iar lucrarea Vecernie compusă de Livia Teodo-
rescu Ciocănea a fost dirijată de baritonul Andrei Stănculescu, 
ambii făcând parte din cor. Cele două lucrări au fost cântate în 
primă audiţie absolută, dând, astfel, o mare libertate în alegeri 
celor doi tineri dirijori. 

Ansamblul l-a avut ca invitat pe baritonul Șerban Vasile 
în postura de solist în lucrarea Liviei Teodorescu Ciocănea și 
pe compozitorul Grigore Cudalbu ca dirijor al propriei lucrări, 
suita Poveste dintr-un sat. Deosebit de versatil, ansamblul s-a 
adaptat perfect la o totală schimbare de stare necesară interpre-
tării Axionului lui Dan Dediu, lucrare diferită ca stil de majo-
ritatea celor din repertoriul acestui concert; nu a făcut decât să 
întregească un traseu coerent dar riguros conceput de dirijo-
rul Voicu Enăchescu. Acesta a cuprins lucrările Apa de Adrian 
Pop (pe versuri de Christian Morgenstern), Spring in winter de 
John Woolrich (pe versuri de Christopher Smart), Rondeau de 
Dan Buciu (pe versuri de Charles d’Orleans) și Necunoscuta 
de Yuri Falik. 

Concertul nu a avut bis, ci, mai potrivit ocaziei, o sală 
întreagă care a cântat ”mulţi ani trăiască” maestrului Enăchescu 
și un scurt film proiectat pe ecranul amplasat pe scenă –chiar 

când mă întrebam cum de o fi rămas uitat acolo – cu cele mai 
frumoase imagini din cei 45 de ani de activitate concertistică a 
corului, totul pus la cale de ”familia” Preludiu. 

Un spectacol poate neobișnuit într-un festival ca Săptă-
mâna Internaţională a Muzicii Noi dar pentru că acest concert 
s-a aflat sub ”pălăria” lui Gulliver, așa cum spune și directorul 
artistic, el înfruntă realitatea și deschide lumea posibilului, a 
posibilităţilor – aș adăuga eu. 

Andra APOSTU
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Corul „Preludiu“ – 45 de ani de muzică 

Aproape jumătate de deceniu de muzică, zeci de ani, sute 
de luni, mii de săptămâni și sute de mii de ore de studiu. Așa 
s-ar traduce experienţa artistică a ansamblului coral cameral 
Preludiu, în prea puţine cuvinte. În spatele dar și în faţa acestui 
lăudabil ansamblu se află maestrul Voicu Enăchescu, un diri-
jor iubit și iubitor de artă. Corul Preludiu și-a serbat ziua pe 
1 noiembrie 2017 pe scena Ateneul Român din București cu 
un program divers care a cuprins lucrările cele mai îndrăgite 
de artiști și de public de-a lungul întregii cariere muzicale a 
ansamblului. E lesne de înţeles că puţini sunt interpreţii care 
au rămas în formaţie de-a lungul anilor dar, de pildă, soprana 
Gabriela Mădincă tocmai a sărbătorit 40 de ani alături de cor. 
Altfel, mulţi muzicieni de valoare au trecut prin sala de repeti-
ţii a corului Preludiu de la Tinerimea Română și cei mai mulţi 
dintre ei au fost prezenţi și în sala Ateneului în seara de 1 
noiembrie.

Ceea ce m-a fascinat dintotdeauna la concertele corului 
Preludiu a fost relaţia extraordinară dintre dirijor și ansamblu. 
Ochi în ochi și toţi într-un suflet, între artiștii corului și Voicu 
Enăchescu se creează un soi de magnetism și o comunicare 
aproape codată pentru ceilalţi încât ai senzaţia că împreună 
se află într-un glob de cristal și orice s-ar întâmpla în exterior 
nimic nu poate întrerupe această energie. Și am observat acest 
lucru nu doar la artiștii cu state vechi în cor dar și la cei mai 
noi, cei mai tineri; toţi se supun parcă acestei vrăji muzicale pe 
care omul din faţa lor o creează cu gesturi dirijorale dintre cele 
mai discrete și mai rafinate, brodând un adevărat filigran muzi-
cal, indiferent de genul abordat.

Unul dintre punctele forte ale ansamblului este modul de 
abordare și interpretare a repertoriului coral de muzică româ-

nească. Din dragostea maestrului Voicu Enăchescu pentru arta 
autohtonă, creaţiile românești din toate perioadele au fost con-
stant prezente în mapa de lucru a muzicienilor din Preludiu 
– de la Chindia lui Alexandru Pașcanu până la Trei cântece 
românești de Dan Buciu ori savuroasa Cine e morarul de Dan 
Dediu. Programul concertului a fost unul echilibrat, realizat în 
proporţii egale din lucrări ale compozitorilor internaţionali – 
madrigale încântătoare de secol XVI aparţinând lui Giovanni 
Gastoldi sau lui Guillaume Costeley – și lucrări de compozi-
tori români – bijuteria muzicală pe versuri eminesciene Floare 
albastră de Vasile Spătărelu ori În apus de soare de Doru Con-
stantiniu.

Pe baritonul Marius Nine l-am regăsit în, probabil, cea mai 
bună formă vocală a lui de până acum, realizând un solo deo-
sebit în lucrarea Floare albastră. Soliștii serii au fost și soprana 
Irina Ionescu dar și coriștii-instrumentiști tenorii Paul Turcu, 
Tudor Tănase și soprana Raluca Stoica (Mariposa de F. Dave-
laar). Plăcerea cu care acești artiști se adaptează cu o versati-
litate stilistică încântătoare oricărui repertoriu demonstrează o 
mare dragoste pentru muzica corală și un profesionalism aparte.

Din punct de vedere tehnic, ansamblul se poate lăuda fără 
lipsă de modestie cu o sumă considerabilă de calităţi. Respira-
ţia individuală atât de necesară în lucrări precum Arioso de J.S. 
Bach, frazările bine gândite, pronunţia extrem de precisă – mai 
cu seamă că lucrările au fost cântate în cel puţin patru limbi 
diferite, să nu mai vorbim de italiana și franceza veche pentru 
madrigalurile de început.

La finalul concertului, după un emoţionant colaj video 
pregătit de coriști pentru maestrul Voicu Enăchescu, acesta 
i-a invitat pe scenă pe toţi cei care au fost vreodată membri ai 
ansamblului. Scena s-a umplut nu doar cu oameni ci și cu emo-
ţie, prieteni vechi s-au revăzut și dragostea de scenă a animat 
din nou sufletele tuturor. Cu această formaţie extinsă – peste 
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50 de persoane – maestrul Voicu Enăchescu a decis să ofere 
publicului două dintre lucrările „de tradiţie” ale corului, Sârba 
pe loc de Gh. Danga și Cântec Napoletan de P.I. Ceaikovski 
iar energia care s-a creat este greu de descris în cuvinte. Un 
concert la Ateneul Român, cea mai prestigioasă sală de con-
certe din România s-a transformat într-o întâlnire informală 
plină de emoţie, totul sub umbrela personalităţii atât de speciale 
a lui Voicu Enăchescu.

Așteptăm cu interes și următoarele concerte, cel mai proba-
bil întâlnirile tradiţionale de Crăciun pe care corul Preludiu le 
oferă publicului în fiecare an și le dorim, atât ansamblului cât 
și maestrului Voicu Enăchescu, viaţă lungă și plină de bucurii 
muzicale. 

Andra APOSTU

Dirijorul VOICU ENĂCHESCU și Corul 
de cameră „PRELUDIU“ al Centrului 
Național de Artă „Tinerimea Română” 

Deasupra tuturor instrumentelor muzicale descoperite, 
inventate și construite de om este vocea umană, un miracol 
îndrăgit și acceptat pretutindeni care a fermecat și continuă să 
încânte lumea; realitatea deja dovedită i-a dat tânărului Voicu 
Enăchescu (născut în 24 mai 1943) – prin anii ‘70 – un imbold 
care avea să le schimbe viața atât muzicianului Enăchescu, dar 
mai ales generațiilor de membrii selectați de acesta inițial din 
rândurile ansamblului coral al Universității București și dintre 
cursanții Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, astăzi Univer-
sitatea Națională de Muzică București. Primul concert susținut 
de noua formație s-a desfășurat în 1 noiembrie 1972, la Casa 
de Cultură a Studenților bucureșteni. 

Cântăreții primei generații a coralei PRELUDIU erau 
considerați artiști amatori, însă cu cât entuziasm au partici-
pat la alcătuirea și omogenizarea acelui grup?! De atunci s-au 
perindat poate încă nouă generații ce au dobândit, cu anii, sta-
tutul de profesioniști, au studiat împreună câteva sute de piese 
destinate genului, au aprofundat tehnici vocale și o atât de 
necesară istorie a muzicii, precum și acea parte a artei în vir-
tutea căreia poți traduce în sunete sentimentele transmise de 
creatori prin notația muzicală: estetica. O parcurgere cronolo-
gică mai detaliată ori mai sumară a celor 45 de ani împliniți de 
PRELUDIU la 1 noiembrie 2017 relevă un fapt: însuși diri-
jorul Voicu Enăchescu este creator și constructor. Domnia sa 
dăruiește publicului bucuria sonorităților celeste prin interme-
diul unui instrument muzical complex, iar celor din corul PRE-
LUDIU o familie și o școală de care unii dintre coriști nu ar fi 
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avut parte niciodata. Întraga uniune de evenimente și simțiri 
este susținută de momentele devenite tradiții: 

- înregistrările de radio și televiziune - peste 400 - la 
care adăugăm și discul ”Electrecord” dar și CD-urile conținând 
colinde și cântece de Craciun, muzica bizantină din peisajul 
cultural românesc, lucrările maeștrilor artei corale românești;  

- participări la toate edițiile Festivalului Internațional 
”George Enescu” de după 1989 și – în aceeași perioadă - la 
concertele Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi;  

- participări la Festivalurile de muzică religioasă din 
România, la Noapțile Muzeelor și la Festivalul și Concursul 
”Ionel Perlea” - Slobozia, la Festivalurile „Dumitru Georgescu 
Kiriac” - Pitești, „Augustin Bena” – Cluj, „Ioan D.Chirescu” 
– Cernavodă, „Ion Vidu” – Lugoj, „George Dima” – Brașov, 
„Timotei Popovici” – Sibiu, „Iacob Mureșanu” - Blaj, „Gavriil 
Musicescu” – Iași, Vacanțele Muzicale de la Piatra Neamț, etc;

- invitații la Festivalurile Internaționale de gen (Praga, 
Białystok, Pardubice, Nitra, Heidelberg, Landau, Balingen, 
Baku, Budapesta, Tallin, Ruse, Sofia Barcelona, Tbilisi, Celje, 
Moscova, Berlin, Hajnóvka, Düsseldorf, Atena, Nafplio, Autun, 
Paris, Bonn, Chișinău, Roma, Vatican, Stokholm, Cracovia, 
etc); la Beijing, maestrului Voicu Enăchescu i-au fost înmânate 
Medalia de Aur și Premiul pentru cel mai bun dirijor; 

- turnee de concerte a cappella sau cu diverse acompani-
amente, desfășurate cu săli arhipline; un exemplu este concer-
tul de la sediul Organizației Națiunilor Unite din New – York, 
apoi seria de concerte din Gyula – Ungaria, Lippstadt (Biserica 
Sf.Elisabeta), Brilon (Biserica Sf.Mihail) și Stuttgart (Rohr) 
– Germania, Oss (Lievekamp Theater) – Olanda, Sempach 
(Biserica Sf.Stefan), Lucerna (Schweizerhof ) și Zürich (Gross-
münster) – Elveția;  

- Galele Tinerimea Română;
- concertele de Craciun; în seara de 16 decembrie 2014, 

corul de cameră PRELUDIU a fost protagonist al unui eveni-
ment - susținut la Sala „Mihail Jora” a Radiodifuziunii Române 
– pe a cărui înregistrare Radio România Muzical a transmis-
o în eter, în 21 decembrie, spre milioanele de ascultători din 
Europa conform proiectului ce a reunit 12 programe preluate 
și retransmise în rețeaua Uniunii Europene de Radio; proiectul 
a prevăzut doar concertele de colinde autentice, interpretate în 
spirit tradițional;

- concertele aniversare ale corului PRELUDIU, precum 
și sărbătorirea sau comemorarea evenimentelor dedicate date-
lor importante din existența personalităților și a instituțiilor ce 
reprezintă muzica și cultura românească și universală; 

- stagiunile Asociației Naționale Corale din România 
(exemplu stagiunea „Paul Constantinescu”).

Ansamblul PRELUDIU face parte din Asociația Națională 
Corală din Romania; dirijorul Voicu Enăchescu se află la 
conducerea acestei organizații încă din anul 1998. 

Seara de 1 noiembrie 2017… În sala mare a Ateneului 
Român s-a desfășurat unul dintre acele spectacole care rămân 
în memoria noastră; la 45 de ani împliniți, sonoritatea corului 
de cameră PRELUDIU a concurat confortul ambiental, dar și 
delicatețea, eleganța sonorităților renașterii, armonii create de 
compozitorii secolelor XVI și XVII precum Giovanni Gas-
toldi, Guillome Costeley, Antonio Scandelli. Ansamblul, a 
cărei însușire este în esență perpetua evoluție pe tărâmul cân-
tului coral, a adaugat programului aniversar crânpeie ale feno-
menului viu numit arta sunetelor, fenomen care în secolele 
XVIII, XIX, XX și XXI a explodat printr-o înflorire a melo-
diei greu de cuprins de educația omenească: Johann Sebastian 
Bach, Franz Schubert, Antonin Dvořak, Georges Bizet, Piotr 
Ilici Ceaikovski, Emilio Murillo… și Alexandru Pașcanu, Vasile 
Spătărelu, Doru Constantiniu, Dan Buciu, George Danga, Dan 
Dediu (soliști Irina Ionescu și Marius Nine). O noblețe a emi-
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siei vocale, arcuri asimetrice ale frazării conduse spre vârfuri 
apoi pliate discret, timbralități nuanțate aidoma răsăriturilor de 
soare ce par a izvorî din ape netrezite din firul legendei…, dar 
și timpi vivanți, veseli, cu straturi umoristice și satirice, toate au 
fost expuse în evenimentul din întâi noiembrie cu acea forță 
a expresiei pe care ansamblul PRELUDIU și dirijorul Voicu 
Enăchescu o îndreaptă spre noi. Cum e posibil? Însuși maestrul 
mărturisește: Când ne aflam în fața publicului, încercăm să fim 
sinceri cu noi înşine şi cu cei care ne ascultă.

Și reușita este întotdeauna deplină la Ateneu, în biserici, în 
teatre, oriunde…

                     
Adriana Rogovschi

O afectuoasă reverență în fața frumoșilor “anonimi” ai Pre-
ludiului din toate generațiile, dimpreună cu o caldă recunoștință 
din suflet maestrului Voicu Enăchescu, ctitorul acestei insule de 
aleasă spiritualitate într-un ocean al zgomotelor de tot felul!

La mulți ani!
Octavian Știreanu

1.11.2017
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Portret Irina Odăgescu-Ţuţuianu 

Luni 9 octombrie 2017, a avut 
loc un recital în organizarea Uniu-
nii Compozitorilor și Muzicologilor 
din România și a Muzeului Naţi-
onal George Enescu, moment de 
celebrare și evocare a creaţiei com-
pozitoarei Irina Odăgescu Ţuţu-
ianu, printr-un program de lucrări 
semnate de acesta, cât și prin luări 
cuvânt pline de emoţie și admiraţie, 
care au fost, pe rând, cele ale com-
pozitorului prof. univ dr. D.O.C 
Dan Buciu, ale prof. univ, Adrian 
Iorgulescu președintele Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologi-
lor din România, la care s-a alăturat alocuţiunea compozitoa-
rei sărbătorite pentru întreaga sa viaţă de creaţie și de activitate 
didactică academică la relativ recentei împliniri a vârstei de 8o 
de ani. 

Născută la București în 1937 și manifestându-și de timpu-
riu vocaţia pentru muzică, Irina Odagescu Ţuţuianu a progresat 
în viaţă și în cunoașterea aprofundată și analitică a fabulozităţii 
universurilor partiturilor marilor creaţii și a artei acestora deve-
nind în egală măsură un nume impresionant și de referinţă în 
componistica românească din toate timpurile. 

Interpretarea corului Acustic, dirijat de Daniel Jinga, s-a 
ridicat la înălţimea capodoperei care este piesa Tatăl Nostru de 
Irina Odăgescu Ţuţuianu. Avem aici o muzică scrisă în stil ora-
torial, nu cameral, și cu atât mai puţin ecleziastic. Eu am mai 
auzit acest Tatăl Nostru cu Corul Madrigal condus de Marin 
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Constantin, și reaudierea lui mi-a activat și acum motivaţia 
că mă aflu în prezenţa unei creaţii autentice în expresia sa, ca 
emoţie și sentiment. 

Scherzo-Toccata a fost redată de pianistul Andrei Tănă-
sescu. Impetuos și alert pe claviatură, el a realizat aici o acţiune 
completă de îmbinare a tradiţiilor instrumentale italiene și ger-
mane preclasice dar și cu accente din pianistica lui Prokofiev 
și Bartók, așa cum cere această partitură de artă modernă. În 
manieră perfect echilibrată de interpretare, Andrei Tănăsescu a 
convins. Prin construcţie și prin elansare, Scherzo-Toccata de 
Irina Odăgescu Ţuţuianu este o realizare de excelentă eficienţă 
sonoră și de tratare măiastră a materiei de tip expresiv. 

Continnum Y Interpretat de soprana Bianca Manoleanu și 
de pianistul Roman Manoleanu este o litanie, o vocaliză pasi-
onală, presărată cu suspine și cu un refren în engleză, și acesta 
este Continuă și Nu te opri, un semnal reluat ca o clamare, ca o 
proclamare, ca un strigăt adresat sieși dar și în rezonanţa cosmică 
a singularităţiii noastre. Eu am văzut aici - prin autovizualiza-
rea mecanismului genetic al fiinţei - spirala ADN și segmentul 
denumit Y, determinant pentru destinul ereditar al individualită-
ţilor din specia umană și, prin extensie, a fiecărui organism din 
filiaţia tuturor speciilor din elementul viu. Continuă, Nu te opri 
este motivaţia, este crezul structural și dintotodeauna al instinc-
tului vital al Umanităţii demne de-al său mesaj și astfel al deter-
minărilor sale esenţiale. Bianca Manoleanu are talent muzical și 
dramatic deopotrivă și s-a dovedit în măsură să ilustreze con-
ţinutul și expresia acestei partituri complexe. La pian, Roman 
Manoleanu a contribuit cu înţelegere și elocvenţă în conturarea 
rolului de partener interesant și inspirat al părţii vocale. 

Lamento ne arată că Irina Odăgescu Ţuţuianu a adus ceva 
nou pe terenul instrumentaţiei. Aici partitura este conturată 
cu solo-uri în alternanţe de flaut și de flaut bas, manevrate de 
același instrumentist care în recitalul pe care îl comentez acum 

a fost Ionuţ Ștefănescu. El este un virtuoz deseori solicitat la 
recitaluri și concerte în ţară și peste hotare, fiind în același timp 
șeful partidei de flaut de la Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
George Enescu din București. Muzical, Lamento este una din-
tre lucrările camerale cele mai bune și cele mai reușite scrise de 
Irina Odăgescu Ţuţuianu. Materialul sonor figurează ca întrun 
univers paralel, în care nu sunt lacrimi și nici efuziuni melo-
dramatice, ci un fior tragic narativ prin care putem fi uimiţi de 
vitalitatea și de puterea creatoare a acestei compozitoare. 

Sonata pentru vioară și pian a beneficiat de aportul tande-
mului Viniciu și Mioara Moroianu, interpreţi cu personalitate 
și, artistic, de o nobilă existenţă. Ascultându-i, am remarcat fan-
tezia, buna invenţie, capacitatea de a îngloba în ţesăturile sonore 
atât sensibilitatea lor, cât și viziunea cuprinsă în partitură. Irina 
Odăgescu Ţuţuianu a creeat în acestă compoziţie o adevărată 
paradigmă a unor imagini cerebrale și emoţionale stimulate 
extraordinar, o lecţie de estetică dictată de cel mai fin spirit latin. 

Miracol este o arie mare pe suportul literar din poemul 
omonim de Șt. O Iosif. Compoziţional avem aici liniile mul-
tispaţiale ale unui moment de frumuseţi și splendori terestre 
cu celebrarea Soarelui. Suprana Bianca Manoleanu și pianistul 
Remus Manoleanu au realizat ireproșabil starea de poem și de 
adorare și de impetuozitate cu o fervoare perfect indentificabilă 
în suflu și în portanţa ideatică a peisajului incifrat în versuri și 
pus în sens sacramental de muzică.

Melos pentru violă solo a fost interpretat de Marian Movi-
leanu, un muzician de un cert profesionalism, component al 
Orchestrei Simfonice a Filarmonicii George Enescu din Bucu-
rești. Tonul său este catifelat și confesiv, cald și afectuos. Ceea 
ce este însă de revelat este siguranţa trăsăturilor sale de arcuș, 
fiind știut că la violă și în general, la instrumentele cu coarde, 
arcușul este cel care produce și modulează vibraţia. Irina Odă-
gescu Ţuţuianu ne-a dăruit o muzică de o prestanţă notabilă. 
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Ca un cuvânt de dicţionar, melos este asociat cu melodia. Aici 
însă avem ceva cu totul deosebit. Este o muzică a prozodiei 
vorbirii în limba română. Viola, prin registrul său, se pretează 
cel mai bine acestui specific al muzicii vorbirii. Irina Odăgescu 
Ţuţuianu a surprins audienţa cu simbolistica acestui realmente 
alter ego al muzicii și cu noutatea acestei prezenţe sonore fără 
precedent.

Muzica pentru două piane și percuţie de Irina Odăgescu 
Ţuţuianu ia avut ca interpreţi pe Andrei Tănăsescu și Adriana 
Maier la pian și pe Alexandru Matei și Sorin Neculai la instru-
mentele de percuţie. A fost o atmosferă magică, a unor fan-
tasme faste și a unor lumi de sensuri și de înţelesuri într-un 
caleidoscop cu forme și cu policromii care a făcut ca dozările 
și vigorile expresive ale diferitelor timbralităţi să fie persona-
lizate. Acestui opus al Irinei OdăgescuŢuţuianu îi sunt preg-
nante varietatea și bogăţia expresivităţii aduse la o scara unor 
capitole de epopee. Și este explicabil, cum a spus Confucius, că 
o imagine valorează cât 10.000 de cuvinte.

În încheierea recitalului, am ascultat în versiune audio 
partea I din poemul coregrafic Cântec înalt, în interpretarea 
Orchestrei Naţionale Radio, dirijor Paul Popescu, avându-i ca 
soliști la melodicul fierăstrău pe Ioan Maxim și Lucian Maxim. 
Cântec înalt este o muzică a aspiraţiilor, a atingerii de asimp-
tote, de prefigurare a apoteozelor iubirii, ale succesului inte-
ligent și inteligibil, ale explorărilor din spaţiul cosmic sau ale 
împlinirilor de suflet, de inimă și de îndăruire. Există aici un 
sentiment, o vibraţie în magnificenţă, o jerbă de lumini a per-
fecţiunii fiinţei umane în capacitatea sa unică în Univers de a 
se citi pe sine însăși. Irina Odăgescu Ţuţuianu este o simfonistă 
cu un mare angajament. Și prin această lucrare vădește somptu-
ozitate și spaţialitate, fiind plină de luciri ca mantiile oamenilor 
de spirit intreţesute cu diamantele stelare.

Mircea Ștefănescu

„Punți peste timp” 
Recital Mioara și Viniciu Moroianu, Sinaia, Vila „Luminiș”, 
sâmbătă, 19 septembrie, 2015 

Orice interpretare reprezintă în principiu, proiecția în timp 
a actului creației. Ea trimite direct ori indirect,  nu doar către 
opera de artă ci și spre omul- autor, cu bucuriile și supărările 
sale, cu iubirile, cu vremurile sale, cu tot ceea ce-l înconjoară...
Această senzație sporește și mai mult atunci când interpreta-
rea se realizează nu într-un spațiu special creat (sala de concert, 
de exemplu) ci într-un spațiu non-convențional,  un muzeu 
de pildă, într-o casă memorială, etc. Atunci „vezi” mai bine 
decât oriunde altundeva, omul, îi cunoști familia și prietenii, îi 
înțelegi munca, gândurile și idealurile.  Dar și mai mult, această 
senzație sporește când, un întreg program țese între autorii 
prezenți și cei absenți o canava,   stabilește  tainice legături, 
legături ce recompun o lume de mult apusă, o lume pe care nu 
o vom mai cunoaște niciodată, o lume pentru care arta era mai 
degrabă plăcere decât competiție și era slujită cu ardoare, fără 
să te slujești de ea, ca să-l parafrazăm pe marele Enescu. Aces-
tea au fost gândurile și sentimentele, ca și principala impresie 
pe care am încercat-o după acest minunat recital trăit odată cu 
interpreții, dar și cu autorii lucrărilor,  la Vila „Luminiș”, casa 
de suflet a lui Enescu, într-o frumoasă zi de început de toamnă.

 Construcția însăși a programului este un argument în acest 
sens, izvor de stranii simetrii: prima parte, pian solo, Enescu – 
Silvestri, autorul lui Oedipe – dirijorul premierei românești, par-
tea a doua, vioară – pian, Bogdan Moroianu – Irina Odăgescu, 
colegi la clasa de compoziție a maestrului Alfred Mendelssohn 
dar și colegi la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor. 

[...]
Dacă în prima parte pianul era singur, în a II-a parte 
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el acompaniază vioara, întregul rezultând din contopirea 
realităților sonore, dar și a trăsăturilor temperamentale ale celor 
doi interpreți. Bucuria de a cânta, de a face muzică împreună, 
înțelegerea unuia sau altuia, par suficiente pentru un melanj 
fericit. Aceste lucruri capătă semnificații subtile  atunci când 
partenerii fac parte din aceeași familie, părinți și copii, frați sau 
soți. O anumită drăgălășenie, rezultatul unei iubiri de înaltă 
esență, aureolează actul interpretativ. Este și cazul nostru, unde 
armonia execuției nu este doar rezultatul numitorului comun al 
personalității muzicienilor, ci și a unei vieți de zi cu zi, împre-
ună. Și totuși...

Prima lucrare cântată împreună de soții Moroianu este 
Sonata pentru vioară și pian op. 9 de Bogdan Moroianu. Unchi 
al lui Viniciu, Bogdan Moroianu a fost nu numai compozitor 
și muzicolog, ci și un reputat medic, profesor la Facultatea de 
Medicină din București. Mare admirator a lui C. Franck (de 
altfel ecouri din canonul ultimei părți al celebrei Sonate în la 
major se regăsesc și aici), autorul propune o lucrare solidă de 
sorginte post romantică,  în care gustul pentru limpezimea 
construcției și economia mijloacelor folosite sunt tot atâtea tră-
sături definitorii.  Intuind acest lucru, pianistul nu se lasă vră-
jit de vioara solistă, conducând-o din umbră într-un echilibru 
perfect al sonorităților, fără a știrbi în vreun fel din strălucirea 
acesteia.

Cu totul altfel stau lucrurile în piesa următoare unde, 
copleșit de farmecul viorii, pianul „uită” rolul său de catalizator 
al întregului, lăsând-o pe aceasta să savureze libertățile pe care 
partitura i le oferă. Și are ce savura...Scrisă în tinerețe la nici 
27 de ani, Sonata pentru vioară și pian de Irina Odăgescu, face 
proba unei mature vitalități ieșite din comun. Modernă, atât 
sub aspectul formei (sunt doar 2 părți în loc de 3 sau 4 cum 
se obișnuiește) cât și a mijloacelor folosite (o anume edulco-
lare tematică, o anume insinuare a acțiunilor  dezvoltatorii, la 

granița între poem și 
sonată), lucrarea 
cultivă o melodici-
tate extrem de rafi-
nată (autoarea fiind 
unul dintre cei mai 
străluciți melodiști 
români) mai ales 
la nivelul figurației. 
Tocmai în intona-
rea acestei figurații, 
ca o idee infinită de 
tip wagnerian, stă 
marele merit al vio-
lonistei care print-
o intersecție a parlando-rubato-ului cu giusto, printr-o dozare 
extrem de mobilă a sunetului, printr-o trăsătură insinuantă 
de arcuș pune în evidență melodia de esență modală a acestei 
lucrări, pe cât de vitală pe atât de lirică.

Acest minunat recital de sfârșit de vară a împletit armo-
nios, ca într-un buchet al unui vin vechi, noblețea trecutului 
atât de perfect, cu tăria și aroma prezentului, semănând multă 
bucurie în sufletele auditorilor. 

Prof. univ. dr. Andrei Tănăsescu
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Dumitru Jompan – 80

Mărturisesc faptul că mă ono-
rează rugămintea inițiatorilor acestui 
volum omagial – Dumitru Jompan 
80 de ani de viață, de a așterne și eu 
câteva gânduri.

Am  afirmat în mai multe rân-
duri că deși m-am născut și louiesc în 
București, dat fiind că mi-am petre-
cut ani de zile din copilărie la Tin-
cova, mă simt bănățeancă prin adopție. Din luna aprilie ăână la 
sfârșitul lui octombrie, împreună cu mama, îl însoțeam pe tata, 
care făcea prospecțiuni geologice în zonă.

Am locuit întreaga perioadă în casa parohială, locul unde se 
născuse Timotei Popovici în 1870. Dacă rețin corect, în dreptul 
casei era un nuc imens, sub a cărui coroană, la umbră, se strân-
geau duminica dupa amiază instrumentiștii și dansatorii satului 
în costume popuklare.

Atunci am început să îndrăgesc muzica bănățeană. Îmi 
amintesc ce impresie puternică a avut asupra mea trompeta 
aceea specifică zonei.

Nu conștientizam importanța momentului pe care-l trăiam, 
acela de a locui și a mă juca în casa marelui Timotei Popovici. 
Nu vreau să intru în detalii dar se pare că atunci la Tincova a 
început să se creioneze pasiunea mea pentru muzică. 

Am activat nouă ani în corul de copii Radio, dirijat de 
regretații Ion Vanica și Elena Vicică, iar după aceea am fost 
coristă profesionistă în corul ”Preludiu” aproape trei dece-
nii, formație condusă și astăzi de maestrul Voicu Enăchescu, 
președintele Asociației Naționale Corale din România. În 2018 
se împlinesc douăzeci de ani de când îndeplinesc funcția de 

secretar general al A.N.C.R. În această calitate, evident, am 
avut ocazia de a cunoaște foarte multe formații corale din țară 
și din străinătate precum și dirijorii acestora.

Ei bine, cei din zona Ardeal-Banat îmi vorbeau extraordinar 
despre calitățile de pedagog și dirijor ale maestrului Jompan, pe 
care nu-l cunoscusem personal. Momentul de întâlnire a avut 
loc în anul 2002 la Festivalul de Tineret organizat la Gyula în 
Ungaria, când maestrul Jompan dirija corul de băieți ”Antonio 
Sequens” al Seminarului Teologic din Caransebeș. Formația a 
sunat impecabil, prof.univ.dr. Dumitru Jompan, dovedind și cu 
acest prilej că este un adevărat maestru în domeniul cântului 
coral, căruia i-a dedicat întreaga viață.

Reuniunea corală sus amintită a avut loc pentru a aniversa 
cei 10 ani ai formației ”Pro Musica” din localitatea ungară, diri-
jată de prof.Gh.Fluieraș.

Am mediatizat la acea vreme,  în Buletinul Informativ al 
A.N.C.R., evenimentul amintit, iar în 2007 am fost invitată 
la Ediția a XXV-a a Festivalului Internațional al Corurilor de 
Copii și Tineret ”Timotei Popovici”, desfășurat la Caransebeș, 
sub organizarea Episcopiei din localitate în colaborare cu pri-
măria și Casa de Cultură ”George Suru”. Juriul manifestării 
a fost alcătuit din P.S.Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, 
președinte de onoare, prof. univ. dr. Dan Voiculescu, compozi-
tor, președinte, Ioan Marcel Vela, primar, prof. univ. dr. Irina 
Odăgescu Țuțuianu, compozitor, Nicolae Bica, dirijor Brașov 
și muzicologii Constantin Catrina, Ovidiu Giulvezan, Damian 
Vulpe și Constantin Tufan Stan.

Imnul festivalului, melodie care a marcat începerea fiecărei 
zile, a fost cunoscutul cântec pentru copii ”Infloresc grădinile” 
pe versurile lui St.O.Iosif și muzica lui Timotei Popovici. Era 
cu adevărat emoționantă audiția corurilor reunite interpretând 
această îndrăgită melodie.

Revenind la personalitatea maestrului Dumitru Jompan mă 
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simt obligată să amintesc și numărul impresionant de lucrări 
ale acestuia, dedicate creației compozitorului Timotei Popovici 
ca și spiritul de organizator de excepție al festivalurilor de copii 
și tineret de care s-a ocupat cu minuțiozitate, contribuind astfel 
la ridicarea nivelului spiritual al iubitorilor muzicii corale din 
întreg Banatul.

De altfel, o simplă căutare pe Google a numelui maestrului 
Jompan, va evidenția un număr impresionant de lucrări apă-
rute sub semnătura acestui mare iubitor de muzică, prof.univ.dr. 
Dumitru Jompan.

Nu pot să închei aceste rânduri, la acest ceas aniversaR,  
fără a aminti fructuoasa colaborare și rolul major avut de dis-
tinsa doamna învățător Lia Jompan în toate realizările maestru-
lui.

Amândorura, întreaga mea admirație pentru rezultatele 
unei munci atât de nobile puse în slujba culturii.

12 mai 2018
ALINA PÂRVULESCU

Secretar General al A.N.C.R.

Dumitru Jompan – contemporanul  
cu aură legendară

În ultima decadă a lui 2017 
(după îndoliatul omagiu adus 
regelui Mihai, trecut în acele 
zile la Domnul), comunitatea 
din Marga a aniversat 115 ani 
de la instituirea coralei locale – 
potrivit atestării documentare –,  
păstorite, în ultimele decenii, 
de un devotat fiu al satului, muzicianul-cărturar – profesor, 
dirijor, gânditor și poet – Dumitru Jompan.

Coborâtor dintr-un tărâm de poveste, Valea Bistrei, unde a 
lăsat o pilduitoare moștenire culturală generaţiilor prezente și 
viitoare (ctitorirea unor instituţii corale cărășene, între care se 
detașează vestitul festival din comuna Marga, mărturie pentru 
veșnică și luminoasă aducere-aminte, ce a dobândit, în dece-
nii, o adevărată aură legendară), Dumitru Jompan a devenit, el 
însuși, o personalitate providenţială a locului. Valorificarea și 
promovarea moștenirii muzicale lăsate, testament peste veacuri, 
de Timotei Popovici, s-a constituit într-una din temele predi-
lecte ale maestrului. La Lugoj, nimeni nu-l mai pomenește și 
cinstește astăzi, din păcate, pe autorul primului dicționar muzical 
din istoria muzicii românești, Timotei Popovici, fostul învățător 
de la Școala Confesională Ortodoxă, unde a fost coleg cu Ioan 
Vidu. Compozitorul bănățean (născut la Tincova) a poposit la 
Lugoj, ca dascăl, în anul școlar 1895-1896, fiind unul din mem-
brii comitetului organizator al mărețelor serbări dedicate afilierii 
Banatului la ASTRA. În 1940 au răsunat, la Lugoj, armoniile 
divine din Avram Iancu, regele munţilor, poem coral-instrumen-
tal pentru soprană, tenor, fluier, semnal de tulnic și cor mixt.



326 Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 29-30 327Dirijori şi formaţii la ceas aniversar

Pe Dumitru Jompan l-am cunoscut relativ târziu, în 2003, 
când, cu o curiozitate adolescentină, maestrul, auzind că un 
mai tânăr confrate, trăitor la Lugoj, „îndrăznise” să se aventu-
reze în mirifica și încă nu îndeajuns desţelenită istorie muzicală 
a Banatului, își manifestase dorinţa de a mă cunoaște. Dăru-
indu-i volumul meu de debut (Rapsodia din Belinţ), între noi 
s-a înfiripat, aproape instantaneu, o profundă și trainică pri-
etenie, bazată pe împărtășirea acelorași valori. Harnic și acri-
bios cercetător al bibliotecilor și arhivelor regionale și naţionale, 
deopotrivă generos (mi-a oferit, sub impulsul unui rar altruism, 
numeroase fișe adunate cu sârg de-a lungul anilor, preţioase 
surse biobibliografice – cele consacrate contactului lui George 
Enescu cu spaţiul bănăţean mi-au facilitat elaborarea volume-
lor dedicate Orfeului moldav: George Enescu în Banat și George 
Enescu. Consonanțe bănățene), autor extrem de prolific, cu com-
plexe și, uneori, surprinzătoare teme propuse unui larg spectru 
de cititori (învăţăcei, specialiști, public larg cultivat), D. Jompan 
s-a dedicat plenar restituirii trecutului cultural al localităţii care 
l-a adoptat, Caransebeș, vechi leagăn al spiritualității românești 
bănăţene, care l-a cinstit cu cuvenite onoruri. 

Răsplătind încrederea conferită (la catedra de muzică a 
Facultăţii Teologice din Caransebeș, aflată sub oblăduirea Uni-
versităţii „Eftimie Murgu” din Reșiţa, charismaticul dascăl, 
unicul cărășean membru al Uniunii Compozitorilor și Muzico-
logilor din România – selectul for al muzicienilor români pro-
fesioniști – a promovat toate treptele universitare, iar Primăria 
i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare), D. Jompan a zămis-
lit, cu arta unui miniaturist japonez, adevărate fresce ale gene-
zei, rostuirii și devenirii cântului vocal românesc în Banatul 
de munte. (În paranteză fie spus, la retragerea mea din corala 
„Vidu”, după 36 de ani de activitate neîntreruptă și după ela-
borarea mai multor volume dedicate corului și patronului său 
spiritual, nemuritorul Ioan Vidu, nu am fost cinstit nici măcar 

cu un simplu „mulțumesc” – aidoma altor colegi, profesioniști 
de cursă lungă, care au slujit cu devotament Lugojul muzical 
vreme de decenii.)

O altă dimensiune a impresionantei cariere a venerabi-
lului cărturar și pedagog (aria preocupărilor sale profesio-
nale cuprinde, pe același plan axiologic, istoriografia muzicală, 
lexicografia, folcloristica, etnomuzicologia, bizantinologia) o 
reprezintă creaţia corală. Dumitru Jompan s-a inspirat, cu 
consecvență, din filonul ancestral al cântului psaltic bănă-
ţean (cântarea de strană, în varianta bănăţeană, a constituit o 
perpetuă și incitantă temă de cercetare, interpretare și valori-
ficare în creaţia sa muzicologică și componistică), dar şi din 
melosul de sorginte populară – folclor orășenesc și ţărănesc.

Un gând frumos și luminos adresat octogenarului maes-
tru cărășean, tuturor truditorilor pe altarul culturii – neștiuți, 
modești, harnici, demni și onești. 

Constantin-Tufan STAN
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Am 75 de primăveri...

De-aș fi obligat să 
răspund la întrebare, mă 
tem că n-aș fi în stare. 
Așadar: cine a venit mai 
întâi, cântecul sau el? 
Dificultatea este provo-
cată de faptul că au apă-
rut pe lume cam odată! 
Voicu Enăchescu este el 
însuși un cântec. S-a năs-
cut în unduirea imnului bisericesc vremuind trăiri de cetate 
domnească, în auzul îngerilor ce vesteau o bucurie de zile mari. 
Ivirea pe lume a abia sosit în casă de preot se producea pe când 
înspre răsărit băteau tunurile, cu praf de pușcă din belșug, nimi-
citor și cohorte de pușcași mitraliori trimiși în cer. În mijloc de 
veac, cel mai scurt din istorie prin grozăviile de care s-a dove-
dit în stare, viața își cerea dreptul de mers înainte. Icoanele de 
biserică se priveau din apa în așteptare a aghiazmatarului unde 
pruncul proaspăt ivit își clătea pașii deciși să pornească la drum. 
I s-a dăruit, toiag de drum lung, cântecul rostit zi de zi în fața 
catapeteasmei de un slujiitor al Domnului. Tatăl său. Logo-
dit din naștere cu dansul notelor pe portativ tighelit cu metal 
scump, împotrivit coroziunii și proprietar de nuanțe cromatice 
neobișnuite, Făt Frumos din leagăn a descifrat încet și metodic, 
perseverent, cam tot ce se ascundea în seifurile muzicii. A deve-
nit el însuși o cheie de sol cu infinită căutare. 

Îl știu de-o viață și pot afirma cu mâna pe inimă că a rămas 
același. Subțirel de fel, nu mare de stat dar îndeajuns pentru 
a-și purta privirea în depărtare, dincolo de orice frontieră artifi-
cială între stările alotropice ale muzicii făcute să pună în valoare  

glasul omenesc  și să ne înmoaie sufletul chiar în clipe ame-
nințate de întristare. Maestrul Voicu Enăchescu are de amar de 
ani rezervat fotoliul voievodal din cabina unui vehicul de mare 
rafinament predestinat să se grăbească încet. Topește distanțele 
dintre el și noi prin alchimia încredințată celor aleși. Când urcă 
pe scenă echipa sa de tineri-fete și băieți-adorabili la înfățișare 
și miruiți cu harul vorbirii prin vrăjirea notelor, ritual repetat cu 
sfioșenie și eleganță aparte, te pregătește pentru întâlnirea cu el. 
Aduce aproape momentul când Maestrul se va desprinde din 
intimitatea cortinei pentru a-și ocupa locul la pupitru, în fața 
publicului și a coralei asimilată în cultura română sub nume 
ușor încifrat: PRELUDIU. La ce pregătitor? La descătușarea 
de glasuri, unul și unul, la despriderea cu eleganță din Pomul 
Vieții a merelor de aur-precum cele din natala sa vâlcioară-
Voinești-născute în fel și chip:mitologie folclorică, imnuri de 
sărbătoare creștină, repertoriu sacru. Crăciunul n-ar intra în 
casele noastre atât de luminos și potolit fără arcuirile în văzduh 
ale vocilor juxtapuse după reguli celeste sub bagheta sa. Și lacri-
mile s-ar simți străine pe obrazul nostru dogorât de emoție fără 
inegalabila rostire a Preludiului, nobiliară și perenă prezență 
în corala românească și a lumii întregi. Nici cetina bradului de 
acasă n-ar fi atât de verde fără mângâierea duioasă a rostirilor 
propulsate de junii cu stea în frunte ținuți sub ascultare și miri-
fic îndemn de Maestru. 

N-am să încetez a-i mulțumi personal domnului Enă-
chescu pentru gestul de a veni în satul meu din sudul românesc 
pentru a ornamenta cu ghirlande de argint-chiar asta sunt gla-
surile fermecate chemate să-i asculte bagheta dirijorală. Acum 
doi ani, Cartojanii mei de Vlașca împlineau oarece vârstă. Tre-
cuseră 480 de ani de la consemnareaacestui nume în hrisoavele 
domnești. Actul semnat și sigilatde Radu Paisie era dat chiar 
în Târgoviștea dragă sie și nouă tuturor. M-a ascultat, a urcat 
în autocar cu formația Preludiu in integrum și a provocat un 
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eveniment unicat în viața sătenilor de pe Dâmbovnic. A fost 
evenimentul prin trăire sufletească în fața ușilor împărătești 
ale altarului. Cândva demult, foarte demult, semnatarul aces-
tor rânduri primea în același loc vegheat de Pantocrator botezul 
venirii pe lume. 

Și tot vorbim de vârste. Maestrul Voicu Enăchescu 
împlinește o vărstă. În tinerețea mea, un cântăreț celebru la 
vremea sa ne încânta auzul cu cântecul la modă. Am douăzeci 
de primăveri/Cine-i ca mine?/Nu dau niciuna dacă-mi ceri/
Că sunt puține... Maestrul are, e drept, ceva în plus. Oricum, 
nu se vede. Atunci, de ce n-am încerca împreună: Am 75 de 
primăveri/Cine-i ca mine?/Nu dau niciuna dacă ceri/Că sunt 
puține... Recunosc, plagiat curat. Dar cine să se supere pentru 
atâta lucru?

La mulți ani iubite Maestre! Și dă-ne voie să te aplaudăm 
în continuare, prea câștigați definitiv și irevocabil fiind de glasul 
diafan al Preludiului, ce-l aduceți în fața și în inimile noastre!

Udroiu Neagu

Bucuria Muzicii

Sentimentul de confort psihic, de bucurie este adânc 
implantat în genele umane, homo sapiens având permanent 
dorinţa de a se simţi confortabil, de a se bucura. Sigur că acest 
lucru se întâmplă pe scale diferite și nuanţate; pot fi bucurii 
„animalice“ (bei mult, mănânci mult), superficiale (ne simţim 
bine într-un club), consistente (te bucuri de realizări perso-
nale speciale) sau supreme (ești în prezenţa celor mai dragi și 
apropiaţi ţie, bucuria de a intra în contact cu marea artă, reve-
laţia Divinităţii, bucuria... muzicii!). Din păcate, viaţa nu ne 
oferă numai bucurii; multe necazuri, poate chiar momente tra-
gice ne marchează existenţa care poate fi tot mai întunecată și 
mai apăsătoare. Existenţa fiecăruia este, de regulă, o sumă, mai 
„fericită“ sau mai puţin „fericită“ (poate chiar „nefericită“) între 
acești poli, aș spune antinomici, ai existenţei noastre. 

Bucuria muzicii se află plasată în aproape toţi locuitorii 
planetei Terra; și aici scala este nuanţată întrucât muzica poate 
fi simplu fundal de divertisment, un companion agreabil, un 
ingredient vital în existenţa spirituală, un culoar pentru atinge-
rea Divinităţii, însăși coloana vertebrală a existenţei unui om, o 
profesie de credinţă. 

Vorbind de dirijorul de cor Voicu Enăchescu, cred că se 
poate afirma faptul că distinsul muzician român se identifică 
cu muzica, neputând știi dacă Voicu Enăchescu este… muzica 
sau muzica este… Voicu Enăchescu! Arareori se produce o sin-
teză sinonimă cu perfecţiunea între arta muzicală și cel care o 
slujește, așa cum se întâmplă cu acela care a fondat și conduce 
de peste 45 de ani corul „Preludiu“ (ansamblu muzical nu mai 
puţin faimos decât mentorul său muzical).

Secretul acestui muzician, care atinge a 75-a bornă a vie-
ţii sale – unul singur; BUCURIA MUZICII! Întreaga sa  
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existenţă, Voicu Enăchescu și-a dedicat-o artei muzicale, de 
care s-a bucurat în fiecare clipa, făcând absolut totul (de la 
repetiţiile de rutină până la marile concerte) cu un prea plin 
sufletesc care s-a resfrânt permanent asupra fiecărei prestaţii 
muzicale pe care a produs-o. Interpretările sale muzicale au ară-
tat întotdeauna modul pătrunzător în care dirijorul Preludiului 
a accesat intimitatea fiecărei lucrări muzicale abordate, pe care 
nu numai că a înţeles-o (evident, prin filtrul propriei sensibili-
tăţi artistice) dar a și redat-o cu o neostoită bucurie, împărtă-
șind propriile trăiri muzicale cu corul său și cu cei din public. 
El crează acea rară comuniune a acestor trei actori participanţi 
la actul de restituire a stărilor emoţionale pe care compozitorul 
unei anumite lucrări le-a consemnat în reci semne muzicale pe 
hârtie, devenite însă căldura plăcută a bucuriei de a dezgropa 
din această mină a partiturii vibraţia unică, personificând toate 
elementele participante: creator, interpret, receptor.

Urmărind evoluţia în timp a maestrului cu origini dâmbo-
viţene (dar nu de pe cheiul gârlei bucureștene, ci din vecină-
tatea vechii capitale a Ţării Românești, Târgoviște, mai precis 
din Brănești) am putea marca, încercând să facem puţină isto-
rie, cele trei momente cheie din traseul existenţei sale biolo-
gice și artistice: în jurul vârstei de 25 de ani, tânărul muzician, 
având deja o experienţă muzicală anterioară bogată (în calitate 
de corist al Corului de Copii Radio, student – Conservatorul 
din București și dirijor adjunct și apoi principal al Corului Uni-
versităţii bucureștene), se pregătește pentru a demara marele 
proiect al vieţii sale: înfiinţarea corului propriu, „instrumentul“ 
său muzical, în care își va plasa întreg talentul și avântul juvenil 
debordant. Momentul doi, 50 de ani de viaţă, găsește un diri-
jor stăpân pe meseria sa temeinic însușită, o intuiţie muzicală 
dublată de o expertiză muzicală pe măsură și un cor (Preludiu) 
aflat în elita coralisticii naţionale și internaţionale, cu o istorie 
(deja) la acea vreme de douăzeci de ani!

Și iată-ne și la a treia răscruce, acolo unde corul Preludiu, 
dus pe treptele superioare ale interpretării muzicale, la cei peste 
45 de ani de existenţă, se află pus în mâna sigură a unui adevă-
rat maestru al artei corale românești, dirijorul Voicu Enăchescu, 
devenit un model de referinţă pentru întreaga mișcare autoh-
tonă (și nu numai!). Numeroasele sale turnee cu corul Prelu-
diu, master class-urile în multe ţări și continente, concertele cu 
alte formaţii cunoscute din străinătate (spre exemplu, cel din 
2010, de la Cracovia, cu Corul Radiodifiziunii poloneze) l-au 
lansat și în calitate de personalitate distinctă pe plan internaţi-
onal. Voicu Enăchescu, în concertele sale, prezintă acum faţeta 
maturităţii depline: o simplificare și minimalizare a gesticii în 
favoarea transmiterii mesajului artistic, către cor și public, prin 
culoare spiritualizate care dau interpretărilor sale nebănuite 
densităţi muzicale. Stăpân absolut pe arta sa de interpret, Voicu 
Enăchescu ne prezintă faţeta sa serioasă, mascată până acum de 
latura sa glumeaţă, adesea prezentă atât în viaţa de zi cu zi, cât 
și sub o formă tonică, în muzica pe care a produs-o. Sigur, iro-
nia, bucuria nevinovată de a glumi (ascunzând însă o mare căl-
dură sufletească și un spirit generos) nu a dispărut! Ea rămâne 
ascunsă, încifrată sub o aparenţă de seriozitate care ascunde, 
atunci când este cazul, bucuria de… a face muzică.

Și  pentru a încheia în stilul „Voicu Enăchescu“, i-aș face o 
urare: să citească, la a patra răscruce, articolul omagial care, cu 
siguranţă va fi scris atunci (peste 25 de ani!). Și mi-aș permite 
să adaug: aș dori ca semnatarul acelui articol să fie același cu cel 
care semnează prezentele gânduri!! După aceea, mai vedem noi! 

Dan Buciu
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Nicolae Raicu – 50 de ani de activitate Col. (rez.) ION PELEARCĂ
Un reputat dirijor și compozitor pe marea scenă a 

muzicii militare din cea de-a doua jumătate a  
sec. XX și primele decenii ale veacului nostru

A văzut lumina zilei și razele bine-
făcătoare ale soarelui în comuna Boţești 
din jud. Argeș, la 19 mai 1932, în casa 
ţăranilor gospodari Ion și Elisabeta Pele-
arcă – creștini-ortodocși din tată în fiu. 
A urmat primele clase primare în satul 
natal. Dovedind din anii copilăriei o reală 
chemare pentru studiul artei sonore, în 
anul 1945 a devenit elev al Școlii Mili-
tare de Muzică din București, instituţie în 
cadrul căreia a făcut parte din ansamblul coral dirijat de maeș-
trii Sabin Drăgoi și Constantin A. Ionescu, formaţie care cânta 
în mod regulat la slujbele religioase oficiate în biserica de pe 
strada Izvor, iar de sărbătorile Crăciunului din anul 1946 a sus-
ţinut un mare concert religios de colinde la Ateneul Român din 
capitală, manifestare muzicală transmisă direct de postul naţio-
nal de radio, unanim apreciată de publicul ascultător și presa de 
specialitate.

În anul 1955 a absolvit cursurile Școlii Militare de Muzică 
din București, obţinănd gradul de locotenent-dirijor de muzică 
militară. Aici a beneficiat de îndrumarea maeștrilor George 
Breazul, Marţian Negrea, Viorel Cosma, Constantin A. Ionescu, 
Anastasie Danu, Dumitru Hofman, Ion Totan, Dan Petrescu 
și Pavel Tornea pentru studiul dificilului intrument, oboiul, iar 
pianului cu solistul Corneliu Gheorghiu. Ulterior a urmat cur-
surile fără frecvenţă ale Facultăţii de Compoziţie-Muzicologie, 
Profesori de Muzică, din cadrul Conservatorului din București 
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– în prezent Universitatea Naţională de Muzică, printre profe-
sorii săi aflându-se personalităţi ale creaţiei și pedagogiei muzi-
cale de renume naţional și european: Victor Iusceanu și Dragoș 
Alexandrescu, Ion Dumitrescu și Alexandru Pașcanu, Myriam 
Marbe, George Bălan, Viorel Cosma, Marin Constantin, Con-
stantin Romașcanu și Ion Marian, Emilia Comișel și Vasile 
Dinu, Aurel Stroe, Anatol Vieru, Tiberiu Olah ș.a. Examenul 
de absolvire a avut loc în vara anului 1972.

A îndeplinit importante funcţii în domeniul muzicii mili-
tare: dirijor-șef de fanfară la Timișoara, Lugoj, Academia Mili-
tară din București, unde a predat teoria muzicii, istoria muzicii, 
orchestraţie, ansamblu, fanfară și orchestră. A fost în același 
timp director de studii muzicale la Școala Militară de Muzică, 
șef al serviciului de control și îndrumare a muzicilor militare 
din cadrul Inspectoratului General al Muzicii Militare. În 1978 
a absolvit și Facultatea de Ziaristică de la Academia “Ștefan 
Gheorghiu”, care i-a creat condiţii pentru a fi redactor și redac-
tor-șef adjunct la Revista “Viaţa militară” și la Revista “Indru-
mătorul cultural șî artistic din armată”.

Din punct de vedere muzical, a organizat și condus în cali-
tate de dirijor numeroase orchestre și coruri ostășești.

În paralel cu ampla activitate de dirijor, distinsul muzician 
s-a afirmat constant, încă din timpul studiilor muzicale, din 
peste șapte decenii, și în domeniul creaţiei muzicale. A abordat, 
în primul rând, lucrări instrumentale camerale și pentru fan-
fară, după care s-a afirmat și în alte genuri mai ample, printre 
care cel pentru orchestră, pentru formaţii de muzică ușoară și 
de muzică corală, genuri în care a realizat un număr important 
de lucrări, pe voci egale și mixte – destinate, în primul rând 
militarilor, între care a trăit și creat timp de peste patru dece-
nii, apoi copiilor, tinerilor, etc. Pe ansamblu, creaţia sa muzi-
cală cuprinde peste 300 de lucrări și abordează două principale 
direcţii: muzică instrumentală (simfonică, pentru orchestră de 

cameră, fanfară (preponderent)); muzică vocală (corală în cea 
mai mare parte); camerală. La acestea se mai adaugă două 
lucrări vocal-simfonice: două cantate cu caracter patriotic. A 
realizat de asemenea un număr însemnat de orchestraţii, aran-
jamente și transpuneri instrumentale pentru orchestră și fanfară 
și a unor jocuri populare pentru copii și bărbaţi (în mare parte) 
și mixt. Un capitol important în opera sa îl reprezintă cânte-
cele destinate copiilor, începând cu grădiniţa, apoi cu școala și 
adolescenţa, însumând peste 30 de lucrări de o mare diversitae 
tematică și stil muzical. Concepute pentru două-trei voci egale, 
cu melodii agreabile, ușor de reţinut, cu un ambitus potrivit 
vocilor copiilor, multe dintre acestea făcând parte din reper-
toriul multor formaţii școlare și studenţești, apreciate de diri-
jori și profesori de muzică. Multe dintre aceste lucrări au fost 
imprimate la Radio și Televiziune de către renumiţii dirijori ai 
genului precum: Ion Vanica, Jean Lupu, Constantin Popescu, 
Valentin Măraru ș.a. 

Cântecele scrise pentru corurile bărbătești reprezintă partea 
cea mai importantă a creaţiei muzicale a compozitorului Ion 
Pelearcă, fapt datorat legăturii sale directe cu armata și activita-
tea didactică. 

Un set important de lucrări corale bărbătești îl constitue 
cel realizat pentru formaţii corale cu posibilităţi superioare 
de interpretare și care au ocupat un loc de elită în ansamblul 
muzicii corale românești: Ansamblul “Doina” al Armatei, Ansam-
blul “Ciocârlia” al Ministerului de Interne, Corul Şcolii Militare de 
Muzică, alte formaţii ale elevilor de la licee și școli militare sau de la 
Case ale Armatei, realizate a cappella sau cu acompaniament orches-
tral. Unele dintre aceste piese sau bucurat de succese incontes-
tabile în cadrul unor manifestări muzicale de referinţă: Cântare 
partiei;Te apăr și te cănt, patria mea; Oastea lui Iancu; Noi 
moștenim acest pământ; Chemarea lui Tudor; Anotimpurile 
patriei; Tricolorul la Carei; Trompetele din mai etc. 
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Creaţia pentru cor mixt a apărut în preocupările compo-
zitorului prin anii 1975-1976. Primele lucrări de acest gen au 
fost scrise la solicitarea unor dirijori și în vederea participării la 
diferite concursuri de creaţie: Destin românesc; Cântaţi Marea 
Unire; Baladă pentru Argeș; Bunăvestire pentru floarea mărului; 
Toate drumurile duc pe versurile lui Lucian Blaga; Albumul cu șase 
madrigale pe versuri de Mihai Eminescu. 

Un alt capitol special al compozitorului Ion Pelearcă îl 
reprezintă muzica religioasă. Scrierea unor astfel de piese a fost 
consecinţa relaţiei pe care a avut-o, încă din anii copilăriei – 
inclusiv din perioada comunistă – cu anumite formaţii corale 
bisericești din judeţul Caraș-Severin, Topoloveni – jud. Argeș și 
de la Biserica “Sfântul Ilie” din Constanţa.Cele mai reprezen-
tative dintre aceste cântece religioase pentru copii au fost tipă-
rite în volumul Îngerașul meu cu binecuvântarea vrednicului 
de pomenire Patriarh Teoctist. În anii următori, 2014-2015, a 
primit din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, pentru lucrările muzicale ample Chinonic duminical. 

Cu câteva luni în urmă,  distinsul muzician a realizat un 
repertoriu religios și pentru militarii Armatei Române, piese 
care pot fi interpretate de către ansambluri și coruri cu acom-
paniament de fanfară. 

Prima lucrare pentru suflători cu tematica religioasă, 
„Poema Liturgică”, a fost distinsă cu premiul Uniunii Muzico-
logilor și Compozitorilor din România.

Aflându-ne în preajma aniversării zilei de naștere (19 mai  
2018) îi dorim reputatului muzician al muzicii militare - dirijor 
și compozitor, profesor și ziarist, cele mai călduroase felicitări, 
viaţă îndelungată, noi și frumoase împliniri pentru a desăvârși 
toate proiectele aflate pe agenda sa de lucru.

Apariţii editoriale
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O impresionantă evocare biografică - 
Adrian Pop:   

Dorin Pop – În oglinda amintirii
Prof. univ. dr. Mariana Popescu

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea renumitu-
lui dirijor și pedagog  Dorin Pop, fiul acestuia Adrian Pop, la 
rândul său un ilustru muzician, i-a adus un emoţionant omagiu, 
dedicându-i o impresionantă monografie, publicată la Editura 
Muzicală Grafoart. 

Este un lucru mai rar întâlnit, ca fiul să fie analistul activi-
tăţii părintelui său. Autorul evită să numească volumul - mono-
grafie, subintitulându-l sugestiv “evocări biografice”, definindu-l 
cu modestie:  “o aducere – aminte  făcută prin prisma unui ochi 
și a unei conștiinţe hrănite cu afecţiune”.  Și într-adevăr, din 
fiecare pagină transpare căldura fiului care “a iscodit istoria” în 
căutarea  urmelor risipite în drumul acelei vieţi”. 

Și așa cum spune autorul că “amintirea este o oglindă cu 
multe ape”, volumul reconstituie 
traseul formării și devenirii unui 
Maestru care s-a impus în arta și 
pedagogia corală românească. 

Realizarea volumului a însem-
nat o intensă muncă de cercetare  
şi prezentare cu profesionalism 
a unei vieţi închinate muzicii, 
privită în raport cu peisajul muzi-
cal naţional şi în acelaşi timp, în 
raport cu evoluţia şcolii muzicale 
clujene care  a dat ţării  o pleiadă 
de muzicieni de marcă.  

Adrian Pop urmăreşte întregul parcurs al formării Mae-
strului, pornind de la:  Familia şi locurile natale, Copilăria, 
Adolescenţa,  Studiile de la Cluj, Timişoara, Bucureşti, Războiul 
şi răsturnarea întocmirilor. Urmează  anii de carieră propriu –
zisă: Aşezarea în matcă - Conservatorul de Muzică din Cluj, 
Corul Filialei Uniunii Compozitorilor, Corul Conservatorului 
şi genul vocal-simfonic, Capella Transylvanica, întruchiparea 
unui vis statornic, Corul Filarmonicii. 

Ultima perioadă din viaţa muzicianului se regăseşte în 
capitolele:  Împliniri târzii, Ultimii ani,  Epilog. 

În Portret de memorie, Adrian Pop prezintă laturile ce 
au definit personalitatea muzicală a lui Dorin Pop: Profesorul 
şi Şcoala dirijorală. Ca profesor de muzică la Liceu, la Şcoala 
Normală, la Şcoala de muzică, iar din 1950 la Conservato-
rul clujean,   Dorin Pop “a fost extrem de dedicat elevilor şi 
studenţilor săi, şi ei au simţit asta. Era sever în ce priveşte disci-
plina şi cunoştinţele”. Mulţi dintre discipolii Maestrului au 
văzut în purtarea sa  “un mod special de a îmbina severitatea cu 
un mare simţ de corectitudine şi cu multă căldură umană”. 

Dorin Pop a fost un adevărat “şef de şcoală dirijorală”,  
aspect recunoscut  de mari personalităţi muzicale clujene: 
Liviu Comes, Tudor Jarda, Sigismund Toduţă. Dintre disci-
polii săi fac parte un mare număr de dirijori care s-au afirmat 
în instituţiile profesioniste sau în mişcarea corală de amatori: 
Ion Iancu, Doru Şerban, Emil Maxim, Florentin Mihăiescu, 
Constantin Rîpă, Doru Murgu, Remus Taşcău, Dorel Munte-
anu, Ion Săcălean, Cornel Groza, Avram Geoldeş, Gelu Fur-
dui, Zsolt Szilágyi, Ioan Chezan, Iosif Fiţ, Francisc Mureşan, 
Adrian Corojan, Mircea Buda, Doina Miclea, Ovidiu Boar, 
Magyiari Zitta, Székely Árpád, o serie de discipoli activând în 
străinătate: Corneliu Madru la Bilbao (Spania), Christian Thal, 
Gerzon Atila, Barla Ibolyia în Germania etc. 

Cei care “i-au  continuat opera corală în mod nemijlocit“   
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la pupitrul dirijoral şi la catedră au fost discipolii săi – dirijorii 
Florentin Mihăiescu şi Cornel Groza. 

Pentru dirijorul Dorin Pop, repetiţia însemna o muncă 
de laborator, “era locul în care pasiunea sa se împlinea cel mai 
puternic şi viu”.  

Şi aşa cum spune autorul, Corul Cappella Transylvanica  a 
fost pentru Dorin Pop “întruchiparea unui vis statornic”. Corala 
s-a impus pe plan naţional şi internaţional, încântând audito-
riul şi primind aprecierile marilor critici.

A pus bazele Corului Filarmonicii din Cluj, rămânând 
memorabile prestaţiile din concertele vocal-simfonice. “În 
concepţia lui Dorin Pop nu încăpea o diferenţiere fundamentală 
a modului de educare a unui cor,  fie că acesta  urma să se 
exprime neacompaniat sau însoţit de orchestră”. 

Fragmentele citate din interviurile Maestrului Dorin Pop 
vin în completearea imaginii unui dirijor  care şi-a urmat cu 
sfinţenie profesiunea de credinţă: “Mă aliniez în rândul ace-
lor artişti care cred că interpretul trebuie să slujească în pri-
mul rând opera de artă şi nu să o folosească  pe aceasta ca pe 
un pretext de a se cita pe sine. De aici se desprind anumite 
obiective artistice: fidelitatea faţă de partitură, naturaleţea, sim-
plitatea, autenticitatea şi sinceritatea,... Sunt un adversar al 
exagerărilor, al grandilocvenţei şi al sentimentalismului”.

Dorin Pop nu a şi-a putut îndeplini dorinţa de a realiza 
un curs de dirijat, dar aşa cum spune regretatul Avram Geoldiş 
în volumul Corul de cameră: “consumându-se pe viu, acest tra-
tat nescris se regăseşte în rezultatele permanente ale aparatului 
coral construit şi perfecţionat de Maestru, cu preţul a peste trei 
decenii de căutări”. 

Textele despre cântul coral, aparţinând lui Dorin Pop, 
chintesenţă a  unei experienţe şi pasiuni nemărginite pentru 
muzica corală, au fost  prezentate  în ultimul capitol al volu-
mului de către autor, din dorinţa  de a fi cunoscute spre a fi “de 

bun folos celor  ce s-au dăruit... cercului de vrajă  a celei mai 
nemijlocite omeneşti forme de comuniune muzicală: corul”.  

Familia  a constituit pentru Dorin Pop oaza de linişte şi 
în acelaşi timp punctul de sprijin în înfruntarea multidudini-
lor probleme la care viaţa l-a supus  Şi-a crescut şi educat cei 
doi copii, după aceleaşi norme care l-au călăuzit în permanenţă: 
cultul muncii şi modestia, lăsând  în urma sa o dinastie de 
muzicieni care îi poartă numele cu cinste: fiul – Adrian Pop 
(compozitor,  pedagog)  şi nepotul Matei Pop (dirijor, compo-
zitor). 

Volumul Dorin Pop – În oglinda amintirii, scris de Adrian 
Pop cu căldură, sinceritate şi rafinament,  aduce o contribuţie 
de mare preţ la completarea paletei culturii muzicale româneşti.
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ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” 
Cluj-Napoca 

________________ 
Miercuri, 20 decembrie 2017, ora 19 

Concert dedicat memoriei dirijorului 
 

DORIN POP 
100 de ani de la naștere 

Corul de cameră 

„CAPPELLA TRANSYLVANICA” 
dirijor 

CORNEL GROZA 
 
 
 

CORUL „AVE MUSICA” 
dirijor 

CIPRIAN PARA 
 
 
 
 
 

la pian 
CRISTINA MUREȘAN 

 
la orgă 

ERICH TÜRK 
 
 

prezintă 
ADRIAN POP 

 

în program lucări de 
 
Sigismund Toduță 
Tudor Jarda 
Vasile Herman 
Baldassare Donati 
Orazio Vecchi 
Claudio Monteverdi 
Luca Marenzio 
Carlo Gesualdo 
Adrian Pop 
Matei Pop 
Gheorghe Dima 
Béla Bartók 
Georg Friedrich Händel 
Wolfgang Amadeus Mozart 

______________________________________________________ 
 

Intrarea liberă 

 

Aniversări, comemorări, curgeri de timp măsurate în ceea ce 
socotim a fi „cifre rotunde”…  O sută de ani e poate cifra ce ne 
îndeamnă cel mai mult să ne oprim pentru a privi în urmă. Un secol – 
un tom din arhiva timpului, un răgaz la care o viață de om abia dacă 
poate năzui, cu care însă ne-am obișnuit să măsurăm istoria, 
încercând a-i înțelege calea și rostul. 

 

E cuvenit să ni-l amintim pe acela care a fost dirijorul și 
profesorul Dorin Pop acum, când se împlinesc o sută de ani de la 
nașterea sa; pentru momentele de strălucire pe care arta lui le-a 
prilejuit,  pentru zidirile cele trainice pe care mâna și priceperea lui 
le-au ridicat în cetatea muzicală a Clujului, și pentru firea lui cea 
bună.  

 

 
 1978 
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Dorin Pop 
(1917 - 1985) 

 

Dorin Pop, s-a născut în satul Geomal, Județul Alba, ca fiu al 
preotului ortodox Iosif Pop, și a crescut la Aiud, unde tatăl său fusese 
numit protopop. După absolvirea liceului a plecat la Cluj pentru a 
studia filosofia la Universitatea „Regele Ferdinand I” și muzica la 
Academia de Muzică și Artă Dramatică. A intrat astfel în climatul 
intelectual al unui mediu academic de elită: Dumitru D. Roșca, 
Lucian Blaga, Florian Ștefănescu-Goangă i-au fost profesori la 
filosofie,  Augustin Bena, Mihail Andreescu-Skeletti, Marțian Negrea 
l-au călăuzit pe tărâmul artei muzicale. Refugiul celor două instituții 
în perioada cedării Ardealului de nord (1940-1944) – una la Sibiu și 
cealaltă la Timișoara – l-au pus în situația de a alege; a ales muzica și 
a plecat la Timișoara, absolvind acolo secția pedagogică a Academiei 
de Muzică în 1941. 

După război a fost profesor de liceu la Cluj, iar în 1950 a fost 
cooptat în corpul didactic al Conservatorului clujean la disciplina 
Armonie. Pasiunea sa însă a fost dintotdeauna corul; la doar 16 ani 
conducea la Aiud corul bisericii unde slujea tatăl său. 

Recunoscându-i-se competența, i-a fost încredințată formarea 
în anul 1955 a unui cor mixt restrâns, patronat de Filiala Cluj a 
Uniunii Compozitorilor din România; astfel a luat naștere corul de 
cameră ce a devenit formația sa de suflet, plămada sonoră prețioasă 
pe care a șlefuit-o până la sfârșitul vieții. Acest cor de cameră, trecut 
din anul 1959 în portofoliul Conservatorului „Gheorghe Dima”, a 
primit în anul 1971 numele de «Cappella Transylvanica», nume onorat 
cu o binemeritată faimă ce continuă și astăzi sub conducerea 
dirijorului Cornel Groza, discipolul lui Dorin Pop. 

Din anul 1957 i s-au repartizat la Conservator disciplinele de 
Ansamblu cor și Dirijat coral. Timp de aproape 30 de ani a fost 
mentorul a tot atâtea promoții de absolvenți, dintre care unii au 
devenit la rândul lor respectați dirijori de cor. Dorin Pop este pe drept 
cuvânt considerat un șef de școală, a cărui influență a depășit cercul 
discipolilor direcți. În anul 1972 i s-a încredințat formarea și 
conducerea Corului Filarmonicii clujene, pe care l-a ridicat în uimitor 
de scurtă vreme la vârful valoric al ansamblurilor corale academice 
românești. 

S-a stins din viață în chip neașteptat în octombrie 1985, lăsând 
o moștenire artistică durabilă prin corurile sale, ce continuă a fi 
repere ale valorii, prin discipolii săi și prin amintirea afectuoasă ce i-o 
păstrează mai toți cei ce l-au cunoscut.   

1941 

1965 1984 

1968 1968 

1972 1978 1981 

1983 
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Dumitru Jompan, Coruri din Banat. 
Lexicon, vol. III, (S-Z), judeţele  
Caraş-Severin şi Timiş, Braşov, 

Editura Mecatrin, 2017

Un vechi proverb românesc 
afirmă că „omul sfinţește locul”, iar 
veridicitatea dictonului popular se 
arată din frecvenţa aproape rituală 
cu care acesta se repetă în expri-
marea socială. Sunt multe locurile 
și mulţi oamenii despre care putem 
realiza o astfel de formulă. Dacă pri-
vim istoric sau ne orientăm în con-
temporaneitate, vedem că înaintașii 
noștri au fost mari prin faptele lor 
și mulţi oameni din zilele noastre au 
sfinţit locurile existenţei lor.

La Marga, prin viaţa cultural-artistică ce a făcut ca fruntașa 
localitate bănăţeană să fie recunoscută naţional și internaţional, 
vedem împlinită cu prisosinţă ancestrala cugetare românească. 
Aici, oamenii, prin contribuţia lor, au făcut ca locul să fie sfin-
ţit mai ales prin cânt, iar cântecul, la rândul lui, i-a purificat pe 
oameni. În acest fel s-a împlinit KATHARSIS-ul la care ne 
îmbie arta.

Un reprezentant de cinste al comunei Marga, care a sfin-
ţit nu doar vatra satului ci și locurile multe prin care a umblat, 
este D-l prof. univ. dr. Dumitru Jompan. Contribuţiile Dom-
niei Sale sunt extrem de însemnate și se întind pe mai multe 
paliere. Nu este doar animator al vieţii corale prin dirijat, ci și 
compozitor, muzicolog, folclorist, etnolog, profesor universitar, 

formator de conștiinţe culturale, iubitor al gliei străbune, cinsti-
tor de memorie culturală, colecţionar de bunuri culturale și un 
redutabil mecena al culturii corale bănăţene și românești.

De altfel, prin amplitudinea exprimării, evenimentul care a 
adunat acum la Marga multă lume, 115 ani de activitate artistică 
a Coralei Morgana, este de departe un moment Dumitru Jom-
pan. Este evocare, este trecut și prezent, este ospeţie și cântare, 
știinţă și cultură, cercetare și rodire întru cuvânt. Și cine putea 
să îmbine totul într-o armonie culturală desăvârșită și să le rân-
duiască cu bagheta înţelepciunii mai bine ca Maestrul Jompan? 
Simpozion știinţific, dezvelire de placă comemorativă în cinstea 
dirijorilor care au activat la conducerea corului, concert aniversar 
de eolinde, oaspeţi aleși și multe alte bucurii pentru suflet.

În aceiași suită de evenimente sărbătorești se înscrie și pre-
zentarea ultimei cărţi a profesorului doctor Dumitru Jompan: 
Coruri din Banat. Lexicon, vol. III (S-Z). Judeţele Caraș-Severin 
și Timiș, apărută la editura Mecatrin din Brașov. Dintru început 
trebuie să mărturisim că este cea de-a 73-a carte din palmaresul 
autorului, lucru ce dovedește seriozitate, conștiinţă știinţifică și 
perseverenţă în ce au activat în localităţile din judeţele Caraș-
Severin și Timiș, literele de la S la Z, o lucrare ce întregește 
o activitate de mulţi ani, așa cum afirmă autorul în postfaţă, 
fiind coroana unei serii de volume ce cartografiază corurile ce 
și-au desfășurat activitatea în localităţile Banatului. Cartea este 
extrem de utilă nu numai pentru muzicologi, ci și pentru isto-
rici, monografiști și pentru toţi cei care doresc să cunoască în 
mod cuprinzător viaţa artistică a comunităţilor bănăţene. Seri-
ozitatea și utilitatea scriiturii se desprinde din aparatul infrapa-
ginal care cuprinde 803 note de subsol, din indicele onomastic 
și cel toponimic, din vastitatea și ineditul bibliografiei (arhive, 
periodice, cărţi și studii). Informaţia scrisă este adăugită de ilus-
traţii diverse; coperte de cărţi, fotografii ale corurilor, chipuri de 
dirijori profesioniști și ţărani.
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Deși la o primă vedere neavizată pare monoton și anost să 
derulezi pe pagină date concrete despre un anumit tip de acti-
vitate ce s-a petrecut în diferite locuri dintr-o regiune, cei care 
cunosc valoarea unui dicţionar înţeleg ce muncă și ce nivel a 
trebuit să aibă cercetarea Domnului Profesor Jompan și apreci-
ază la justa valoare cartea prezentată.

Un lucru trist ce trebuie semnalat este faptul că, deși trăim 
într-o lume a risipei, nu s-au găsit resurse pentru finanţarea 
acestei lucrări care, așa cum am arătat mai sus, încheie și arti-
culează o importantă cercetare ce s-a desfășurat episodic, prin 
volume, pe o perioadă de peste 15 ani. Mai direct spus, cartea 
a apărut prin grija și din jertfa familiei Jompan, fără sponsori și 
binefăcători. Trebuie să pomenim acum și pe distinsa Doamnă 
Lia Jompan, părtașă, prin implicare nemijlocită, prin aprobare 
și susţinere familială, la efortul intelectual al Maestrului Dumi-
tru Jompan.

Cinste Familiei Jompan, Domnei Lia și Domnului Profesor 
pentru viaţa lor de continuă luptă pe scena vieţii culturale din 
Marga, pentru jertfa de a lăsa în urmă lucruri perene cum sunt 
cărţile, pentru vizibilitatea muzical-artistică pe care au oferit-o 
lumii despre localitatea lor dragă și despre Banat.

În încheiere, cu plecăciune, cer iertare pentru neputinţe de 
a ajunge la fizic la Marga, așa cum am convenit iniţial, dar Vă 
asigur că sufletește, prin exprimarea acestor gânduri sincere, 
sunt totuși, aproape. Aproape de Familia Jompan și aproape de 
toţi invitaţii prezenţi la aniversarea celor 115 ani de activitate 
artistică a Coralei Margana.

Felicitări Onorate Domnule Profesor dr. Dumitru Jompan 
pentru cea de-a 73-a carte, sărut mâna Mama Lia și respect 
pentru cei prezenţi la festinul cultural și spiritual de la Marga. 
Dumnezeu să Vă sporească tuturor dragostea!

Daniel Aron Alic

PREFAŢA

Am primit cu multă bucurie 
lucrarea domnului Prof. Univ. Dr. 
Dumitru Jompan, de dicată ilustru-
lui preot profesor „Timotei Popovici 
(1870-1950)“. Aflată la cea de-a doua 
ediţie, monografia apare la Editura 
Andreiană a Mitropoliei Ardealului 
după 46 de ani.

Cea de-a șasea lucrare pe care 
Dumitru Jompan o dedică muzicia-
nului căruia Ba natul i-a dat viaţă, iar 
Ardealul (Brașovul și Sibiul) i-a oferit 
multiple posibilităţi de afirmare, spe-
răm să îi convingă pe cititori de anvergura omului și artistului 
care și-a câștigat un binemeritat loc în Pantheonul culturii româ-
nești, alături de George Brea zul. Constantin Brăiloiu, Sabin V. 
Drăgoi, Ion Vidu și muzicianul nepereche, George Enescu. 
Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a manifestat o mare 
admiraţie și simpa tie faţă de Timotei Popovici, observa: „A lăsat 
amintiri frumoase ca muzician și ca om. Orfeu vrăjea cu lira sa 
oameni și zei, animale și plante. Timotei Popovici a vrăjit multe 
generaţii de elevi, studenţi și credincioși. (...) Timotei Popovici ne-a 
învăţat să iubim muzica, muzica din popor, muzica divină, muzica 
însufleţitoare de sentimente nobile și de iubire de glie, de limbă și 
de neam, muzica din no“ („Telegraful Român“, nr. 41- 42/1991, 
pag. 2).

Muzica corală bisericească a părintelui Timotei Popovici îi 
bucură până astăzi pe credincioșii din lăcașurile de cult din ţară 
sau din afara graniţelor. Cu toate că a fost pre ot și profesor de 
teologie, Timotei Popovici a compus o seamă de piese muzi-
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cale laice, a prelucrat pentru cor, doine și cântece din folclorul 
românesc, precum: „La oglindă“, ..Radica“, ,,Toarce lele“ ș.a.m.d., 
care s-au bucurat de o largă circulaţie, fiind mult apre ciate atât 
de interpreţi, cât și de publicul din sălile de concert.

Filonul patriotic al lucrărilor sale a contribuit, în vreme și 
peste vreme, la educa rea dragostei de neam și ţară, mai ales a 
copiilor și tinerilor. Este suficient să amintim doar câteva titluri 
pentru a-i convinge pe cititori de veridicitatea acestei idei: 
,,Cântecul străinătăţii“, „Drum bun“, „Hora lui lancu“, „Marșul lui 
Iancu“, „O, ţara mea, o, Domnul meu“, „Patria“, ,, Vivat ţara mea“.

Celor mici și buni, puilor de români, celor mai pure și fru-
moase glasuri, le-a dăruit o parte din zămislirile sale. Puţini 
dintre conaţionalii noștri, care în fragedă pruncie au intonat 
cântecele: „Capra cu trei iezi“, Copilul și floarea“, „Măimăruţă 
rută“, ,,Înflo resc grădinile“, „Şcolarei și școlăriţe“ ș i ,  „Vine. vine 
primăvara“, îl cunosc pe autorul lor.

În cele 12 capitole ale monografiei, autorul a reușit să ne 
prezinte detaliat viaţa și multiplele preocupări muzicale ale 
lui Timotei Popovici în variatele domenii ale artei muzicale: 
didactica muzicală, dirijatul coral, etnomuzicologia, muzicolo-
gia, compozi ţia și critica muzicală.

Volumul se încheie cu „Indicele toponomastic“, ,,Catalogul 
general al creaţiei“, „Bibliografia“ și „Iconografia“, secţiuni com-
ponente ale ,,Anexei“, care îi conferă mo nografiei o evidentă 
valoare știinţifică.

Apreciem faptul că Prof. Univ. Dr. Dumitru Jompan și-a 
dedicat o bună parte din viaţă reconsiderării omului și artistului 
Timotei Popovici încă din vremea când ateismul bântuia ca o 
stafie printre români. Pentru dăruirea cu care a înţeles „să ser-
vească“ mu zica în cadrul învăţământului teologic, liceal și supe-
rior, din Episcopia Caransebeșului, la recomandarea noastră, 
vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist i-a acordat Prof. Univ. 
Dr. Dumitru Jompan, membru al Uniunii Compozitorilor și 

Muzicologilor din România, înalta distincţie ,,Crucea Patriar-
hală“ pentru mireni.

Binecuvântăm așadar apariţia acestei lucrări și sperăm ca ea 
să fie de mare folos cititorilor și iubitorilor muzicii părintelui 
profesor Timotei Popovici.

† Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului
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Lansare de carte  
“In memoriam Gheorghe Gomoiu”

“…nu pot trăi fără muzică”

PITEȘTI – Teatrul Davila, foyer 29 iunie 2017, orele 17

Am avut onoarea, bucuria și 
tristețea totodată de a participa la 
lansarea volumului omagial, dedi-
cat memoriei celui care a fost 
vicepreședintele Asociației Naționale 
Corale din România, profesorul și 
dirijorul GHEORGHE GOMOIU.

Evenimentul s-a desfășurat în 
foyerul Teatrului Alexandru Davilla 
din Pitești în ziua Sfinților Petru și 
Pavel (29 iunie 2017), înaintea înce-
perii celei de a 35-a ediții a Festivalu-
lui Coral Internațional “D.G. Kiriac”.

Inițiativa apariției acestui volum aparține doamnei profesor 
Elena Gomoiu, soția maestrului GHEORGHE GOMOIU, 
cea care i-a stat alături în toate demersurile sale, mai bine de 
cincizeci de ani.

Volumul a apărut cu sprijinul financiar  al Centrului Cul-
tural al Județului Argeș, coordonat de doamna Director Araxy 
Negoșanu, care în ultimele ediții ale Festivalului ”D.G. Kiriac” 
și în organizarea turneelor  corului “ARS NOVA”, avusese rolul 
de prezentator al repertoriului formației, momente în care, așa 
cum a mărturisit în amintirile personale cuprinse în volumul 
respectiv, comunica din priviri cu “unchiulețul” GOMOIU.

În cuvântul său, soția regretatului profesor și dirijor, a 

prezentat succint frământările și 
perfecționismul organizatorului 
edițiilor precedente ale Festivalu-
lui Internațional “D.G. Kiriac”, cel 
care se străduia ca fiecare ediție să 
fie mai bună decât cea din anul ante-
rior. De asemeniea, doamna profesor 
Gomoiu și-a exprimat mulțumirea și 
recunoștința față de toți cei care au 
răspuns apelului de a așterne pe hârtie 
gândurile lor despre regretatul GHE-
ORGHE GOMOIU.

În plus, doamna profesor Gomoiu 
a ținut să sublinieze ajutorul acordat de dl. conf. univ. dr. Ioan 
Golcea de la Universitatea Națională de Muzică din București 
în strângerea materialelor pentru acest volum.

Au mai luat cuvântul domnii Costin Alexandrescu și Moise 
Mitulescu, în calitate de foști prieteni și colaboratori ai celui 
plecat dintre noi spre o lume mai bună.

În final, a luat cuvântul și Președintele Asociației Naționale 
Corale din România, maestrul Voicu Enăchescu.Acesta a 
evidențiat atât legătura și prietenia sa de o viață cu regretatul 
dirijor GHEORGHE GOMOIU, cât și profesionalismul, seri-
ozitatea și extraordinara calitate de bun organizator cultural ale 
acestuia.

La finalul lansării s-au oferit cărți celor prezenți, după care 
a început Festivalul “D.G. Kiriac”, desfășurat cu speranța că de 
acolo de sus, muzicianul GHEOGHE GOMOIU ascultă și e 
mulțumit de cum și-a format continuatorii demersului său cul-
tural, care trebuie să dăinuie peste ani!

A consemnat, Alina Pârvulescu 
Secretar General A.N.C.R.
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Privire către regretatul  
Gheorghe Gomoiu

Profesorul și dirijorul Gheorghe  
Gomoiu a fost un remarcabil și neobo-
sit militant al culturii argeșene, a fost 
ca o inimă ce a bătut energic într-un 
organism muzical-educativ, adresându-
se și antrenând totodată generaţii de 
elevi, tineri și adulţi cu dragoste de 
muzică și dorinţă de emancipare.

Într-o lume în care ar trebui să 
avem mai multă grijă de tot ceea ce înseamnă tradiţia româ-
nească și valorile ei, Gheorghe Gomoiu poate prevăzând a 
preluat, a pregătit, a dezvoltat și apoi – din nefericire în 2016 
– ne-a lăsat un longeviv „Festival Internaţional de Muzică 
Corală” ce omagiază prin titulatură pe unul dintre marii ctitori 
ai culturii muzicale românești, D.G. Kiriac.

În România sunt câteva străvechi zone (vetre) ale cântu-
lui coral active până în zilele noastre... Lugoj, Iași, Baia Mare, 
Cluj-Napoca etc. Partea sudică a ţării are doar câteva asemenea 
zone printre care Curtea de Argeș și Pitești care, mai ales prin 
Festivalul Coral D.G. Kiriac, contribuie la ridicarea standarde-
lor culturale ale Munteniei.

L-am cunoscut pe prof. Gheorghe Gomoiu în 1998 în 
calitatea mea de realizator de emisiuni muzicale la Radio 
România; în dorinţa de a da ascultătorilor cât mai multe infor-
maţii am colaborat excelent cu domnia sa , mulţi ani, în inter-
viuri, corespondenţe telefonice, emisiuni. Permanente subiecte  
de discuţie erau: Festivalul Coral D.G. Kiriac – al cărui suflet 
artistic și organizatoric era – și corala piteșteană Ars Nova – 
formaţia sa de suflet pe care o dirija. I-am admirat tenacitatea  

cu care se implica până la finele acţiunilor sale, dar mai ales 
dorinţa firească de a face cunoscut pe plan naţional și chiar 
internaţional, Festivalul D.G. Kiriac, Corala Ars Nova și miș-
carea corală argeșeană. Profesorul Gheorghe Gomoiu a muncit 
mult, adunând în jurul său forţele necesare unor acţiuni cul-
turale de amploare și astfel, în ultimele zece ediţii, Festivalul 
Coral a înregistrat un real progres, diversificându-se... parti-
ciparea unor formaţii corale profesioniste de marcă. Au fost 
aduse corale studenţești din importante centre universitare din 
ţară: București, Iași, Cluj-Napoca, au venit și coruri școlare 
și nu în ultimul rând amintesc așteptatele concerte corale de 
muzică sacră, găzduite de istorica Mânăstire de la Curtea de 
Argeș. Corul Naţional de Cameră Madrigal, al cărui Director 
Artistic am fost între 2010-2012, a concertat și în această sfântă 
Biserică ca și la Teatrul „Al. Davila” din Pitești fiind invitat, și 
prezent, la mai multe ediţii. De fiecare dată, profesorul Gheor-
ghe Gomoiu și ceilalţi organizatori au fost gazde excelente.

Dl. Gheorghe Gomoiu avea o demnitate deloc ostentativă 
și o autoritate exprimată, de cele mai multe ori, cu eleganţă. Ca 
un bun român, pentru scopul său muzical, cultural și educativ 
și-a epuizat de multe ori, resursele.

Amintirea sa nu se va șterge usor! 
Prof. și dirijorul Gheorghe Gomoiu va rămâne multă 

vreme o figură emblematică a Argeșului muzical și cultural!

Liliana Pispiris 
febr. 2017

             



In memoriam
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In memoriam Stelian Olariu

Stelian Olariu, Maestrul Pentru orice iubitor al spectaco-
lelor de operă, dornic de a trăi satisfacţia performanţelor de 
interpretare, numele lui Stelian Olariu a fost un exemplu de 
dăruire în slujba artei muzical-scenice. Cine l-a cunoscut în 
stagiunile de operă, a avut mereu satisfacţia de a constata exem-
plara pregătire a fiecărui titlu, capacitatea de a vedea cum se 
realizează stiluri și cum se cultivă muzicalitatea fiecărei parti-
turi. Am simţit o mare tristeţe, în momentul în care am înţeles 
forţa destinului care ne-a despărţit de maestrul Stelian Olariu, 
nume de glorie al artei muzicale naţionale, a cărui existenţă s-a 
desfășurat sub o singură arcadă temporală; timp de jumătate de 
secol, maestru dirijor al coralei Operei Naţionale București. Nu 

ne consolează faptul că anii s-au adunat, incredibil de mulţi, 
până într-o seară de duminică, în care Maestrul s-a stins din 
viaţă la vârsta patriarhală de 88 de ani, din care 55 i-a dăruit 
muzicii corale, în slujba ONB. Pentru mulţi dintre noi, numele 
Stelian Olariu a devenit sinonim cu evenimentul muzical per-
petuu al spectacolelor lirice pe scena de operă. Evenimentele 
sunt cuprinse în desăvârșita manifestare a unei vocaţii de unică 
semnificaţie. Maestrul Stelian Olariu numea cu mândrie această 
activitate, reunind printr-o muncă fără preget valori umane și 
artistice: „Spectacolele mele!“. Vorbind cu marele artist despre 
marile sale realizări, ca înfăţișare și comportament apărea blând 
și cumpănit, răspunsurile sale erau clare, exacte și expresive. Tot 
latura umană dezvăluia, în căutătura ochilor săi sfredelitori, un 
avertisment care tăinuia asprime, o controlată exigenţă, o expe-
rienţă dincolo de care nu se poate trece. Colaboratorii săi știu 
aceasta. Blând și pretenţios, Stelian Olariu a cântărit mereu 
modul în care se impunea, se putea face ascultat de un om sau 
de mulţimea umană a unui cor de proporţii ample. Valorile 
artistice? Iată un domeniu fastidios, bogat în realizări extrem 
de diverse, trăite în lumea capodoperelor sau primelor audi-
ţii. În spectacolul liric, maestrul de cor este „omul din umbră“, 
observatorul care dă, din culise, indicaţii de frază, de intrare, 
de expresie cântăreţilor din corul aflat pe scenă. Înainte de fie-
care spectacol, există un șir de etape succesive, o muncă numită 
succint „repetiţii“, împreună cu cei pentru care este educatorul 
instrumentului viu cu care lucrează. Nu am avut niciodată pri-
lejul de a urmări drumul parcurs de Stelian Olariu de la iniţi-
erea studiului unui proiect interpretativ la încheierea lui, când 
corul participă cu succes deplin la fiecare performanţă reali-
zată. Memoria scrutează trecerea timpului – și peste o jumătate 
de veac înseamnă mult! Să ne reamintim cât de des am avut 
impresia că acest cor este... un solist cu mai multe glasuri, dar 
cu o singură inimă, o singură trăire. Corul cântă în spectacol 
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aflându-se mereu sub gestul dirijorului cu care a lucrat. Acest 
gest se imprimă în evoluţia sa și, ca spectator, am învăţat să mi-l 
imaginez. Deja de multe generaţii Stelian Olariu a fost marto-
rul istoriei corului Operei. La o întrebare pe care i-am pus-o, 
privitoare la marele număr de coriști cu care a lucrat, dacă pe 
toţi i-a ascultat și i-a ales, Maestrul mi-a răspuns simplu: „Pe 
toţi“. Stelian Olariu le-a fost profesor, corepetitor, formator și 
conducător, uneori părinte. Așa cum nicio seară de operă nu 
seamănă cu alta, nici creaţia lui Stelian Olariu nu a fost pândită 
de rutină. Arta sa rămâne un unicat în istoria muzicii noas-
tre. În seara aniversării celor 88 de ani, toamna trecută, artiș-
tii Operei Naţionale, soliști, corul, orchestra, directorul general 
Beatrice Rancea, publicul din sala de spectacol i-am dorit un 
drum luminat, spre bucuria noastră, spre admiraţia și preţuirea 
contemporanilor care, seară de seară, îl ovaţionează. A urmat 
însă ultima cădere de cortină, liniștea care ne face să regretăm 
despărţirea de acest mare Om și Artist al României. 

Grigore CONSTANTINESCU

Remember 

Un pianist pentru eternitate: Dinu Lipatti 
- 100 de ani de la naştere

Anul 2017 are o semnificaţie 
specială pentru lumea muzicală, 
prin aniversarea a 100 de ani de la 
naşterea lui Dinu Lipatti, consi-
derat cel mai mare pianist român,  
născut la Bucureşti, în 19 martie 
1917,  într-o familie de oameni 
cultivaţi, mari iubitori ai muzicii. 

Tatăl – Theodor Lipatti, 
diplomat de carieră, cânta la 
vioară, fiind colecţionar de viori 
(studiase vioara cu violonişti celebri: Robert Klenck, Carl Flesh 
şi Pablo Sarasate),  iar mama – Anna (născută – Racoviceanu), 
studiase pianul şi cânta la seratele organizate în cercurile intime.   

Theodor Lipatti, ar fi dorit ca fiul său să studieze vioara. 
Fotografia înfăţişându-l pe micul Dinu, cu o vioară în mână – 
primind “botezul artei” de la George Enescu, avea să rămână  
doar o amintire a copilăriei,  deoarece fiul său  avea să aleagă 
pianul de care a fost atras încă din primii ani ai vieţii, improvi-
zând  cu ușurinţă la pian, mama sa devenindu-i  prima profe-
soară de pian, la vârsta de 4 ani.  La 5 ani, avea deja un album 
cu piesele sale, notate de către profesorul Jospeh Paschill “după 
creaţia autorului”, intitulat Din compoziţiile micului Dinu. 

La vârsta de 7 ani,  educaţia sa muzicală avea să-i fie încre-
dinţată marelui compozitor și pedagog Mihail Jora  care avea 
să-l iniţieze, dându-i lecţii de pian, solfegiu, armonie. La vâr-
sta de 11 ani, este acceptat ca elev al renumitei profesoare 
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Florica Muzicescu care a fost impresionată de ușurinţa cu 
care Dinu reproducea orice idee muzicală. În perioada 1928 – 
1932,  urmează Conservatorul din București, având profesori 
de renume: Florica Muzicescu – pian, Mihail Jora – armonie, 
contrapunct, compoziţie, Dimitrie Dinicu și Mihail Andricu – 
muzică de cameră. Între 1934 – 1939,  studiază la École Normale 
de Musique din Paris,  cu Alfred Cortot și Yvonne Lefébure – 
pian, Paul Dukas și Nadia Boulanger, Igor Stravinski – compo-
ziţie, Charles Munch și Diran Alexanian – dirijat. 

George Enescu și Filip Lazăr i-au urmărit evoluţia, dându-
i în permanenţă îndrumări.

La vârsta de 16 ani a susţinut primul concert la Ateneul 
Român, sub bagheta dirijorului Alfred Alessandrescu, având un 
succse remarcabil, interpretând Concertul în Mi bemol major de 
Franz Liszt.  Un an mai târziu, sub bagheta lui George Geor-
gescu  a interpretat Concertul în mi minor de Frédéric Chopin, 
colaborarea cu renumitul dirijor continuând în numeroase  con-
certe  susţinute în ţară și în străinătate. 

Dinu Lipatti a desfășurat o bogată activitate concertistică 
în perioada 1922 – 1950, în Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda, 
Italia, Anglia, Cehoslovacia, Bulgaria,  Finlanda, Suedia.  

În 1933,  obţine Premiul al II-lea la Concursul Internaţio-
nal de la Viena, iar în 1949, este câștigătorul  Marelui Premiu al 
Discului al Academiei Charles Cros din Paris, pentru imprimarea 
Sonatei în si minor de Chopin. Critica muzicală franceză avea să 
semnaleze și să elogieze cu entuziasm apariţia unui pianist care 
a reușit să atragă atenţia „prin îmbinarea unor daruri tehnice 
de prim ordin cu cele mai serioase calităţi muzicale”. (La revue 
musicale). 

În Le ménestrel,  criticul Michel Léon Hirsche afirma: „ceea 
ce atrage cel mai mult la el, este acest efort – evident de gândire 
şi probitate. Nici cea mai mică preocupare de a se evidenţia, ci 
numai de a prezenta cât mai mult opera”. 

Le Journal des Débats consemna: „Instrumentalistul perfect 
din el arată de la început că fără a pierde nimic din strălucita sa 
îndemânare – se poate dărui complet unui avânt şi entuziasm 
disciplinat, ce poate deveni oricând arzător”. 

Dirijorul Herbert von Karajan avea să afirme în urma unui 
concert interpretat de talentatul pianist: „Acesta nu a fost doar 
cântat la pian. A fost muzică, detaşată de orice gravitaţie”. 

Dinu Lipatti a avut și preocupări muzicologice, susţinând 
conferinţe, emisiuni radio, publicând sporadic articole și eseuri 
în Libertatea, fiind membru al Asociaţiei Internaţionale a Critici-
lor Muzicali de la Paris (1939).

În cadrul Conservatorului din Geneva, în perioada 1944 
– 1949, a desfășurat o prodigioasă activitate de pedagog, sub 
deviza: „în artă nu se impune, ci se propune”, punându-și 
amprenta asupra unor remarcabili pianiști: Jacques Chapuis, 
Robert Weisz, Béla Siki, Louis Sirron, Fernande Kaeser, Hédi 
Salquin, Louise – Antoinette Lambard, Pierre Regamey, Ber-
nard Petit, etc. 

Înclinaţiile sale componistice au fost șlefuite prin studi-
ile cu maeștri români și francezi care au condus la construirea 
unui stil personal  în lucrări ca: Sonatina pentru vioară și pian, 
suita Şătrarii, Concertino în stil clasic pentru pian și orches-
tră de cameră, Dansuri românești pentru  pian și orchestră. În 
domeniul compoziţiei a fost distins  la concursul de compoziţie 
George Enescu cu Menţiunea I-a (1932), cu Premiul II (1933) și 
Premiul I (1934). În 1937, i se conferă Medalia de Argint pen-
tru compoziţie, a Republicii Franceze. În anul 1933, a  fost pri-
mit ca membru al Societăţii Compozitorilor Români. 

În condiţiile de nesiguranţă determinate de cel de-al doilea 
război mondial, Dinu Lipatti decide în anul 1943, să se stabi-
lească în Elveţia, împreună cu viitoarea sa soţie Madeleine Can-
tacuzino (ea însăși elevă a Floricăi Muzicescu). Din păcate, din 
cauza instalării unei boli necruţătoare, la 16 septembrie 1950, a 
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avut  loc ultimul său concert la Besançon (Franţa). Destinul său 
muzical avea să fie curmat în 2 decembrie 1950, la Geneva, la 
vârsta de 33 de ani, și așa cum spunea cu durere Viorel Cosma, 
„timpul nu a mai avut răbdare cu acest astru al zilei de  mâine, 
să-și împlinească strălucita carieră internaţională”. 

Un aspect mai puţin cunoscut din viaţa lui Lipatti a fost 
pasiunea pentru arta fotografică, fiind recunoscut ca un artist 
– fotograf de talent. În 1989, Asociaţia Artiștilor din România a 
organizat o expoziţie retrospectivă. 

În semn de omagiu, în anul 1970, a luat fiinţă la Geneva 
Fundaţia dr. Dubois Ferrière/ Dinu Lipatti.  În 1990, la Bucu-
rești a fost constituită Fundaţia Muzicală Dinu Lipatti.  

Începând cu anul 1994, la București se desfășoară anual – 
Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, unul din 
concursurile  prestigioase de muzică clasică din  Romania.

În 1997, Academia Română i-a conferit lui Dinu Lipatti  
titlul de Membru de Onoare al Academiei, post mortem.

La aniversarea a 100 de ani de la nașterea lu Dinu Lipatti, 
BNR a lansat  o monedă de argint.

Dinu Lipatti rămâne în amintirea noastră ca un muzician 
complex, de o mare modestie care a adresat un îndemn emble-
matic muzicienilor: „Nu vă slujiţi de muzică, ci serviţi-o!”

Mariana Popescu

Note
Grigore Bărgăuanu, Dragoş Tănăsescu, Lipatti, Ed. 

Muzicală, 1965
Viorel Cosma, Muzicieni din România, lexicon, vol. (K-M), 

Ed. Muzicală, 2002
Viorel Cosma,  De la Cantemir şi Enescu până la Lipatti şi 

Ursuleasa.  Copiii minune ai muzicii româneşti (1673-2013), Ed. 
Speteanu, 2013

Un muzicolog pentru eternitate  
- Viorel Cosma

Maestrul Viorel Cosma ne-a 
părăsit vara trecută, la impresio-
nanta vârstă de 94 de ani, lăsând 
un gol imens în cultura  româ-
nească pe care a slujit-o cu dăru-
ire ca pedagog, muzicolog, critic 
muzical, lexicograf, dirijor de cor, 
scriitor.  

S-a născut la  30 martie 1930, 
în Timișoara,  prima întâlnire cu 
muzica având loc în familia sa, 
unde muzica ocupa un loc important:  tatăl – medic militar 
cânta la vioară, iar mama, la vioară și pian. 

Viorel Cosma a urmat cursurile Conservatorului Municipal 
din Timișoara, între 1929 – 1931 (unde a intrat  când a împli-
nit  6 ani, în urma unei dispense de vârstă obţinută de la regele 
Carol al II-lea), având ca profesori pe Eugen Cuteanu, la vioară 
și renumitul compozitor bănăţean Sabin Drăgoi la teorie și sol-
fegiu.

Timp de 8 ani  a fost elev al Liceului Militar, urmând apoi  
2 ani de Școală Militară de Cavalerie.  A activat 8 ani, ca ofiţer 
activ (sublocotenent),  în timpul războiului participând la fron-
turile de luptă, fiind rănit de patru ori. 

Pasiunea pentru muzică, i-a îndrumat pașii înspre Conser-
vatorul din București (1945 – 1950), având șansa de a studia cu 
profesori remarcabili: Mihail Jora, Dimitrie Cuclin, Zeno Van-
cea, Marţian Negrea, Leon Klepper,  George Georgescu, Con-
stantin,  Theodor Rogalski – orchestraţie, D.D. Botez,  Ștefan 
Popescu, Jean Bănescu, Florin Eftimescu, Paul Jelescu.  
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A urmat studii de specializare la  Seminarul de Muzicolo-
gie din Erlangen – Nürnberg,  între anii 1972–1973, cu profe-
sorul Martin Runcke. În anul 1998, a obţinut titlul de Doctor 
în Muzicologie, la Universitatea de Muzică din București. 

În anul 1945, debutează în domeniul pedagogiei, ca pro-
fesor la Conservatorul Alberto della Pergola din București, acti-
vând apoi ca dirijor între anii 1945 – 1954,  la coruri de amatori 
din București, secretar muzical la Opera Română din București 
(1949 – 1950), cercetător știinţific la Institutul de Istoria Artei 
al Academiei Române (1951 – 1952), profesor de istoria muzi-
cii la cele două licee de muzică bucureștene: George Enescu și 
Dinu Lipatti. 

Începând cu anul 1951, se dedică domeniului universitar,  
ca  asistent la Conservatorul din București, trecând treptat prin 
toate gradele didactice, până la titlul de profesor universitar, la 
catedrele de istoria muzicii, muzicologie (fiind conducătorul 
primei catedre de muzicologie), lexicografie muzicală (ca titu-
lar al primei catedre de lexicografie, la Universitatea de Muzică 
București, în anul 1993).

A mai colaborat ca profesor la Liceul Militar Muzical din 
București, ca lector la cursurile de perfecţionare la Ministerul  
Afacerilor  Externe, Director la Universitatea de Cultură Muzi-
cală și  profesor la Universitatea Hyperion din București. 

În cercetările sale muzicologice, Viorel  Cosma a avut în 
plin plan muzica românească de la începuturi, până la compo-
zitorii, muzicologii și interpreţii  contemporani,  fiind posesorul 
unor informaţii deosebit de preţioase legate de muzica româ-
nească, în sertarele sale aflându-se fișele adunate în atâtea dece-
nii, a peste 10.000 de compozitori, dirijori, interpreţi, un volum 
de muncă uriaș care avea să fie tezaurizat în magistrala epopee 
a muzicii românești: cele 10 volume Muzicieni din România – 
lexicon și volumele I și II ale  Enciclopediei muzicii românești. 

A dedicat  preţioase monografii compozitorilor: Ciprian 

Porumbescu, Gheorghe Dima,  Ion Vidu, I. Ivanovici,  George 
Enescu, Béla Bartók, Dimitrie Cuclin, Dinu Stelian; dirijorilor: 
Egizio Massini, George Georgescu, Sergiu Celibidache, Marin 
Constantin; interpreţilor: Elena Teodorini,  Dinu Lipatti; criti-
cilor: Nicolae Filimon,  Teodor Burada. 

În cercetările sale, Viorel Cosma a acordat importanţă și 
lăutarilor vestiţi ai României: în Figuri de lăutari, Lăutari de ieri 
și de azi, dar și melomanilor – volumul Apostol Apostolide, un 
meloman bucureștean din perioada interbelică”. 

În muzicologia românească, Viorel Cosma ocupă un loc 
singular, în calitatea sa de „enescolog”, publicând 20 volume 
despre George Enescu, acestea constituind  o contribuţie  capi-
tală în prezentarea  imaginii  celui mare muzician român. 

Încă din anii tinereţii, Viorel Cosma  a fost preocupat de 
personalitatea  complexă a lui George Enescu, volumele sale 
fiind dedicate vieţii, laturii  interpretative și componistice ale 
geniului muzicii românești. Prin lucrările sale, Viorel Cosma 
contribuie la schimbarea imaginii lui George Enescu, de la „cel 
mai mare violonist” – cum  era considerat în anul 1955, până la  
recunoașterea ca cel mai mare compozitor român, și unul din-
tre cei trei mari compozitori ai lumii” (alături de Béla Bartók și 
Zoltán Kodály). 

Ca pedagog, Maestrul a  avut meritul de a fi format prima 
generaţie de muzicologi şi critici muzicali profesionişti, în 
România secolului  al XX-lea. 

Am avut marea şansă să-l am profesor în Conservator şi să 
fiu considerată de Maestru ca fiind discipola sa. Îmi lipsesc sfa-
turile sale şi încă îmi răsună în urechi inflexiunile vocii sale din 
lungile convorbiri telefonice care de cele mai multe ori, puteau 
fi considerate adevărate prelegeri. 

În anul 2003, Patriarhul Teoctist i-a conferit muzicologului 
Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe, numindu-l „Patriarh al 
muzicologiei românești”, iar în  martie 2013, Patriarhul Daniel 
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avea să-i înmâneze Ordinul Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena. 
În semn de respect pentru activitatea sa în domeniul arma-

tei, Maestrul a primit gradul de General de brigadă în rezervă.  
Activitatea sa muzicologică a fost din plin recunoscută pe 

plan naţional și internaţional: Doctor Honoris Causa  al Insti-
tutului de Arte din Chișinău și al Universităţii de Arte George 
Enescu din  Iași, Cetăţean de Onoare al orașului Timișoara, 
Premiul Academiei Române (1974), Premiul internaţional al 
criticii muzicale Artisjus din Budapesta (1984), premiile Uni-
unii Compozitorilor, Ordinele Coroana României, Steaua 
României,  Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Membru 
corespondent al  Pontificia Accademia Tiberina  din Roma, Italia 
(din 2004).

Viorel Cosma a avut un destin muzical împlinit, clădit 
printr-o muncă asiduă desfășurată cu sfinţenie și cu un pro-
gram riguros, până la ultimele sale clipe de viaţă.  

Ne rămân în amintire statura sa impozantă,  vocea cu un 
timbru particular care știa să impună puncte de vedere ce izvo-
rau dintr-o îndelungată experienţă de viaţă, dublată de înţelep-
ciune și verticalitate, darul său oratoric.  

În activitatea de peste 60 de ani în domeniul muzicologiei, 
Maestrul a avut un aliat important care s-a implicat în demer-
surile sale știinţifice: soţia – Coralia Cosma. 

Munca sa laborioasă, tezaurizată în lucrările monumen-
tale rămâne pentru  posteritate un model și un izvor important 
pentru cercetarea muzicologică ce are greaua misiune de a se 
ridica la nivelul valoric impus de Maestru. 

Mariana Popescu 

D.D. BOTEZ,  
10 martie 1904-10 martie 2018; 114 ani 

de la naştere şi 30 de ani la dispariţie

D. D. BOTEZ este un artist 
care și-a dăruit tot ceea ce avea 
mai bun coralelor României, sute-
lor de studenţi instruiţi, pentru ca 
sufletul românesc să dăinuie. 

La aniversări, și nu numai, 
apele se readună și amintirea lui 
revine cu aceiași măsura cu care el 
și-a dedicat viaţa acestei activităţi. 

A ţinut în mână buchetul de 
aghiasmă cu care a sfinţit cânte-
cul românesc din care putem toţi 
sorbi acum mai mult. 

Ales să conducă institu-
ţia profesională cea mai prestigioasă a ţării, corul Filarmoni-
cii George Enescu, a continuat cu egală ardoare pelerinajele 
lui în toată ţara făcute cu simţirea firească să unească tot ce îi 
era mai aproape de inimă, într-o CORALĂ ROMANEASCĂ 
ATOTCUPRINZATOARE. 

Nu i-au lipsit exemplele în cultura română. Nu poate fi 
ceva mai aproape de sufletul omului decăt melodia cântată de 
el însuși. Nu cred să fie ceva mai apropiat de sufletul româ-
nesc decât cântecul, corala. Iată, acestui lucru și-a dăruit inima 
Maestrul Dumitru Botez. 

O inima caldă înseamnă deasemeni și spiritul, trupul, gân-
direa, acţiunea. S-a înscris în ideea de continuitate preluată de 
la spritele înaintașilor. Pentru ca fructele acestui arbore bogat să 
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fie o hrană sănătoasă pentru toti cei din grădina noastră, rădă-
cinile trebuiau să fie bine împământenite în ograda neamului. 
Și el le-a avut. 

Respectul valorilor nu este numai o chestiune de educaţie 
ci și capacitatea de a le fi egal, de a le înţelege. Și le-a înţeles, 
fapt care l-a incitat să le continue și să le transmită altora, la 
rândul său.

Repertoriul său dirijoral cuprinzând spaţiul românesc cu 
prioritate, apoi plecând de la Renaștere până la muzica contem-
porană, l-a dedicat publicului. Compoziţiile sale sunt roade ale 
sensibilităţii creatoare. Decenii de-a rândul a format sutele de 
dirijori care au ţinut la rândul lor focul aprins al culturii corale 
române. 

Calitatea de șef al secţiei de creaţie corală din cadrul Uni-
unii Compozitorilor l-a înscris direct în universul a tot ceeace 
este esenţial pentru cultura corală românească. 

Ancorat puternic în învăţământ a fost însărcinat cu respon-
sabilitatea maximă de Rector al Conservatorului din București, 
astăzi Universitatea de Muzică București. 

Experienţa sa pedagogică a adunat-o în două volume 
intitulate „Tratat de cânt si dirijat coral”. Marea pedagogie 
înseamnă înafara cunoștinelor, înţelegere, blândeţe, apropiere de 
oameni. A avut și acest har. 

Cunoașteţi multe persoane care își fac reproșuri că a întâr-
ziat să răspundă unuia din zecile de studenţi care îl felicitau de 
sărbători ? Nu le-a făcut pentru ca oamenii să nu-l uite, ci pen-
tru că el nu a uitat niciodată oamenii. Oamenii, la rândul lor, 
perpetuând cântul secular românesc în corale îl vor lua aproape 
să dăinuie împreună cât va fi auzit încă graiul românesc. 

Familia, Elena BOTEZ, Irina, Paulică, Paul STAICU

Vasile Donose

Printre cei care ne-au 
părăsit în ultima vreme, și 
nu puţini, personalităţi de 
excepţie ale culturii noas-
tre muzicale, de Noul An 
2018, de ziua sa onomas-
tică, muzicologul, compo-
zitorul și unul dintre cei 
mai luminaţi organizatori 
ai vieţii muzicale româ-
nești dintr-o perioadă de maximă efervescenţă a creaţiei com-
ponistice originale, Vasile Donose, a trecut în lumea de dincolo. 

L-au regretat toţi cei cu care a colaborat, și care mai sub-
zistă încă, pentru capacitatea sa extraordinară de a-și duce la 
bun sfârșit serii peste serii de proiecte artistice atât personale, 
privind activitatea sa componistică și muzicologică, cât și, mai 
ales, consecvenţa cu care a fost capabil, întro perioadă tul-
bure, înţesată cu tot felul de nulităţi parvenite politic, de tristă 
memorie, să conceapă, să genereze și să impună în viaţa noas-
tră muzicală idei de maximă relevanţă culturală privind noua 
muzică românească (și nu numai) a anilor ‘60-’80 ai secolului 
trecut. A fost capabil să organizeze la Radio un ciclu, astăzi 
memorabil și neegalat de prezenţe în viaţa de concert a celor 
mai semnificative apariţii componistice ale acestei perioade, cu 
precădere a ultimelor generaţii de compozitori, sub forma unei 
serii de CONCERTE– DEZBATERE la care, printre parti-
cipanţii la discuţii mi-i amintesc pe Grigore Moisil, Solomon 
Marcus, Edmond Nicolau, literaţi, artiști vizuali, intelectuali 
din toate domeniile, și nu numai... Muzica devenise în acea 
perioadă o problemă de maximă relevanţă culturală în toate 
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cercurile intelectuale ale vremii și mă întreb unde se mai află 
astăzi, abandonată prostiei generalizate într-o „zonă a specta-
colului artistic” (!!) atât în perimetrul vieţii universitare, cât și 
în manelistica de resort... Acest demers cultural a fost rezulta-
tul geniului organizator, al abilităţii politice a lui Vasile Donose 
de a se dedica în deplină consecvenţă unui scop nobil consti-
tuindu-și totodată o echipă de colaboratori de marcă precum 
Doru Popovici, Iosif Sava, Mihai Moldovan și câţi alţii... La 
acea vreme Vasile Donose și-a îndeplinit cu cinste și cu rigoare 
rostul cultural în viaţa muzicală românească și nu putem decât 
să-l omagiem după cum se cuvine și să-i regretăm plecarea din-
tre noi... Dumnezeu să-l odihnească! 

Nicolae BRÂNDUȘ

Laurențiu Constantin TOMA

Marți, 2 ianuarie 2018, este 
ziua în care Laurențiu Constan-
tin TOMA a plecat din această 
lume. Director al Casei de Cul-
tură a Studenților din București 
în perioada 1972-2003, a aju-
tat, îndrumat și condus zeci 
de generații de studenți. Este 
OMUL de numele căruia se leagă cea mai productivă perioadă 
culturală din istoria acestui spatiu timp de peste trei decenii.

Un ultim omagiu i se poate aduce joi, 04 Ianuarie 2018, 
între orele 11:00 – 16:00 la Casa de Cultură a Studenților din 
București (”Preoteasa” pentru trecutele decenii).

Inmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea Militari 
(Bd. Ghencea nr. 22, sector 6) vineri, 05 ianuarie 2018, ora 
12:00.

Îți mulțumim, domnule Toma! Cuvintele nu sunt destule.
Dumnezeu să te ocrotească și să te vegheze în pace!
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Centenar Dorin Pop 

”Aniversări, comemorări, curgeri 
de timp măsurate în ceea ce socotim a 
fi cifre rotunde - sunt și acestea, poate, 
reflexe ale nevoii omenești de a se împăr-
tăși, prin oglinda amintirii, din mitul și 
izvorul ‘eternei reîntoarceri’ ” scrie com-
pozitorul Adrian Pop, în primele pagini 
ale unui volum dedicat evocării unei 
excepţionale personalităţi, dirijor și pro-
fesor, timp de trei decenii și jumătate, al 
Conservatorului de Muzică ”Gh. Dima” 
din Cluj, de la nașterea căruia s-au scurs 
o sută de ani: Dorin Pop. Și pentru că este vorba de o rememo-
rare extrem de implicată emoţional, realizată de fiul maestru-
lui, să mai cităm, clarificator, câteva rânduri: ”nu este totuși o 
monografie în înţelesul obișnuit al cuvântului; e mai degrabă o 
aducere aminte făcută prin prisma unui ochi și unei conștiinţe 
hrănite din afecţiune”. 

Dar cine a fost Dorin Pop? Ne este greu să credem că 
ignoranţa prezentului este așa de acaparatoare încât răspunsul 
la această întrebare să fie greu de găsit. Dirijorul Dorin Pop 
este cel care a creat Cappella Transylvanica, formaţie apreciată 
și laureată în competiţii internaţionale de prim rang, și a format 
personalitatea inconfundabilă a Corului Filarmonicii clujene, 
este profesorul care a lăsat în urmă numeroși discipoli dedicaţi 
artei corale și o școală de dirijat imposibil de egalat azi. Altfel 
spus, un expert al vocii, creator al unui model interpretativ 
străin de manierisme sau mimetice abordări, un rafinat cunos-
cător al repertoriului coral, un profesor sever și, absolut firesc 
pentru alte vremuri, venerat de studenţii și coriștii săi. 

Așadar, o evocare neconvenţională, dar care reunește o parte 
monografică (intitulată ”În oglinda amintirii”, cu o addenda: 
”Portret din memorie: profesorul, tatăl de familie, dirijorul”) 
și un corpus de ”Texte despre cântul coral” datorate lui Dorin 
Pop, până acum nepublicate, despre dirijor, ansamblu, vocalitate 
și sonoritate corală. 

Cititorului i se permite să simtă, să cunoască și să înţeleagă 
o relaţie dintre tată și fiu rar întâlnită în societatea prezentu-
lui, bazată pe dragoste, respect, muncă și responsabilitate. Am 
putea-o numi ”de stil vechi”, cu admiraţie și conștienţi de ”nor-
malitatea” acesteia. 

Stilul scriitoricesc aparte al autorului, Adrian Pop, o perso-
nalitate care uimește de fiecare dată prin imensa sa cultură, prin 
creaţia componistică, prin maniera elegantă și doctă de adre-
sare, prin generozitatea cu care-și formează studenţii, ne prile-
juiește o lectură fermecătoare a unui text nostalgic dar direct, 
obiectiv dar emoţionant-evocator, care poate prilejui o călătorie 
imaginară în partea bună și fericită a formării noastre profesio-
nale și umane.

O carte de această factură nu putea fi lansată într-un cadru 
convenţional și previzibil, ci a beneficiat de un concert coral 
aparte, moderat de către Adrian Pop, susţinut de către Cappella 
Transylvanica, dirijată de reputatul Cornel Groza, succesorul și, 
cândva, mâna dreaptă a maestrului, și Ave Musica, corul stu-
denţilor, dirijat de Ciprian Para. Formaţiile au evoluat și separat 
și împreună (a cappella sau acompaniate de Cristina Mureșan 
- pian și Erich Türk - orgă), oferind auditorilor lucrări cunos-
cute din repertoriul renascentist, baroc, clasic, dar și din creaţia 
sec. XX. Un moment inedit a fost cel al prezenţei în program 
al unei Suite maramureșene, dedicată de către autorul ei, Matei 
Pop (la rându-i, compozitor și dirijor), memoriei bunicului său. 
Spiritul și aura maestrului au fost puternic resimţite și datorită 
prezenţei pe scena Sălii studio a Academiei de Muzică clujene, 
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în acea seară de decembrie a anului nu demult încheiat, a unui 
portret remarcabil realizat de pictorul clujean László Valovits.

Să revenim, în final, la spusele autorului cărţii, Adrian 
Pop: ”Amintirea e o oglindă cu multe ape. Întâmplările se fac 
poveste ori legendă, icoanele se fac efigii; iar alteori se estom-
pează – ori se șterg, de parcă n-ar fi fost niciodată.” Acest ”nici-
odată” nu i se potrivește lui Dorin Pop, un om cu totul aparte, 
datorită celor formaţi de el dar și oportunităţii prilejuite de ree-
ditarea, sub formă de CD, a vechilor și memorabilelor sale înre-
gistrări din anii ’70-‘80 pe discuri de vinil. Iar epigraful notat în 
programul de sală, ce cuprinde versurile lui Petrarca muzicali-
zate într-n Pop, încheie gândurile noastre: ”Zefiro torna, e’l bel 
tempo rimena, e i fiori e l’erbe, sua dolce famiglia…”. 

Gabriel BANCIU
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