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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

ANUNȚ
Stimați membri, vă rugăm să trimiteți urgent la adresa asociației
din Str. Gutenberg Johann nr. 19, 050028, București sau la adresa
de email ancromania@gmail.com, o prezentare a formației pe care
o coordonați care să conțină următoarele informații: numele complet al ansamblului, orașul 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 reprezentativă a formației.
Informațiile ne sunt necesare în vedera completării paginii de
internet a Asociației www.ancorom.ro. ANCR dorește astfel să sporească modul de promovare al fiecărui ansamblu în spațiul mișcării
corale, atât pe plan național cât și internațional.
Federaţia Corală Europeană EUROPA CANTAT a iniţiat
un proiect VOICE dedicat vieţii corale europene și care își propune realizarea unei statistici cât mai exacte a formaţiilor corale
și a numărului de membri implicaţi. În acest sens, vă rugăm accesaţi linkul www.singingeurope.org, completaţi online formularul în
limba română cu datele formaţiei dvs. și trimiteţi-l personal la adresa
contact@singingeurope.org.
Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu
Președinte
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Dare de seamă privind activitatea ANCR
de la Adunarea generală de la Baia Mare
până în prezent
Se pare ca este pe punctual sa devina o traditie ca Adunarea Generala ANCR sa aibe loc de fiecare data intr-un alt oras
din tara.
Tonul, l-a dat in urma cu cinci ani, vicepresedintele ANCR
Gheorghe Gomoiu, care ne-a invitat sa sustinem Adunarea
Generala în cadrul Festivalului “D. G. KIRIAC” la Pitesti. Au
urmat dupa aceea Alba Iulia, Deva, Baia Mare si iata-ne acum
la Constanta, la invitatia Înalt Îrea Sfintitului TEODOSIE,
vicepresedinte ANCR.
Se cuvine, cred ca sunt in asentimentul tuturor celor prezenti la aceasta Adunare Generala ca inainte de a prezenta activitatea ANCR de la ultima Adunare Generala de anul trecut
de la Baia Mare sa multumim Domnilor Gheorghe Gomoiu
si Iosif Fit – vicepresedinti ANCR pentru efortul depus de a
organiza intalnirea noastra anuala la Pitesti, respective la Alba
Iulia, ca si domnului deputat dr. Gheorghe Firczack si domnului director Mircea Calin Brandusa pentru invitatia de a organiza Adunare Generala la Deva.
Evident, nu omitem sa multumim domnului Director executive al Asociatiei Prietenii Armoniei din Baia Mare, Dl, Sasa
Nicolici, pentru invitatia de a organiza Adunarea Generala de
anul trecut, in cadrul Festivalului International “LIVIU BORLAN”, la Baia Mare.
Ajunsă la peste două decenii de existenţă, Asociaţia Naţională Corală din România - organizaţie neguvernamentală,
afiliată la Federaţia corală Europa Cantat - și-a desemnat la

Alba-Iulia, în cadrul Adunării generale, noul comitet director.
În funcţia de președinte a fost reales dirijorul și fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră Preludiu, Voicu Enăchescu
– Directorul Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”.
Secretar general este - prof. Alina Pârvulescu, iar secretar al Comitetului Director - prof. Valeria Ionescu. Din conducere mai fac parte următorii vicepreședinţi: prof. Gheorghe
Gomoiu - Pitești, prof. Iosif Fit - Alba Iulia, prof. Jean Lupu
– București, prof. Dumitru Săndulachi - Focșani, prof. Florin
Soare - Sibiu, prof. Remus Tascău - Lugoj, I. P. S. Teodosie
– Constanţa, conf. univ. dr Grigore Cudalbu - București, Gelu
Nedelcu - Câmpulung Moldovenesc. A. N. C. R. își propune să
sprijine și să impulsioneze în continuare activitatea corală din
România, afirmarea valorilor interpretative și de creaţie muzicală atât în ţară, cât și în străinătate. Cea mai recentă dovadă
în acest sens este organizarea celei de-a patra ediţii a stagiunii corale bucureșteane „Paul Constantinescu” ce cuprinde un
ciclu de peste 10 de concerte corale de înaltă ţinută artistică, cu
un repertoriu variat de muzică clasică și contemporană românească, desfășurate în Aula Palatului Cantacuzino, pe scena de
studioului „G. Enescu“ al Universităţii Naţionale de Muzică
din București și în bisericile Sf. Ilie Gorgani și Sf. Elefterie.
Referitor la activitatea A. N. C. R. desfășurată de la ultima
ADUNARE GENERALĂ de la Baia Mare până în prezent,
asociaţia noastră s-a implicat atât în viaţa corală internă, cât și
în cea internaţională, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Principalele evenimente interne care au avut loc în această
perioadă au fost:
1) Festivalul Coral International “Ioan D. Chirescu”, de la
Cernavoda, Ediţia a XXXI-a (nov. 2012) , organizat de Primăria și Casa de Cultură a orașului Cernavoda, un rol important revenind domnilor Dan Petre și Dincu Anghel, membri
A.N.C.R. ;

2) Festivalul „Timotei Popovici“, Ediţia a XXXI-a, Caransebes.
3) Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, ediţia a VIIIa, Focșani, organizat de domnul prof. Dumitru Săndulachi,
vicepreșdinte A. N. C. R. ;
4) Reuniunea Corala „Valentin Băinţan” ca omagiu prin
cânt coral dirijorului Valentin Băinţan, editia III;
5) Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a XXII-a,
organizat la Orăștie;
Mai multe date referitoare la aceste manifestări se pot găsi
în Buletinul Informativ A. N. C. R. nr. 19-20. Tot în paginile
B. I. A. N. C. R. am publicat materiale referitoare la noile formaţii înscrise în A. N. C. R:
- Corul „FLORI DE MAI” din Alba-Iulia;
- Corala „BRANCOVENILOR”din Bucuresti;
- Grupul Coral”CORLATENII”din Campulung Moldovenesc.
La rubricile „Din activitatea unor formaţii” și “Prezenţe
românești peste hotare”, sunt prezentate manifestări deosebite
ale unor coruri.
Aniversări:
1) Corul „CAEDONIA”din Sibiu-45 de ani de activitate;
2) Corul „PRELUDIU”din Bucuresti -40 de ani de activitate;
3) Corul de copii”THEOTOKOS” din Alba-Iula -25 de
ani de activitate;
4) Profesorul Alexandru Badulescu -65 de ani de activitate
in domeniul muzicii;
5) Dirijorul Remus Tascau -45 de ani de activitate;
6) Dirijorul Dumitru Jompan – 75 de ani;
7) Dirijorul Voicu Enachescu – 70 de ani;
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In memoriam:
- Valentin Baintan;
- Petre Craciun;
- Constantin Catrina;
- Radu Paladi.
Profit de ocazie pentru a vă propune si in acest an organizarea începând din acest an a unui concurs sau festival al
corurilor de copii care să poarte numele dirijorului și compozitorului Ion Vanica, cel care a înfiinţat Corul de copii Radio.
Doresc sa mai aduc in atentia dumneavoastra si „reactualizare” nivelului cotizatiilor ANCR, neschimbate de la Adunarea
Generala ANCR din 24 mai 2008:
- 50 RON pentru persoanele inscrise individual;
- 100 RON pentru corurile de copii:
- 200 RON pentru corurile de adulti.
Totodata va informez ca ANCR a achitat cotizatia catre
Federatia Corala „EUROPA CANTAT
Nu vreau sa inchei prezentarea facuta fara a va lansa si
personal rugamintea aflata la inceputul buletinului informativ ANCR 19-20 si anume de a transmite urgent pe adresa de
email a ANCR o prezentare a formatiei pe care o coordonati.
Va multumesc pentru atentie.
TABEL NOMINAL CU PARTICIPANTII LA ADUNAREA GENERALA ANCR BAIA MARE 2012
1) Alina Parvulescu Bucuresti
2) Marius Crucianu Bucuresti
3) Petre Stefanescu Bucuresti
4) Constantin Stanescu Bucuresti
5) Viorica Enache Bucuresti
6) Ana Vasile Bucuresti
7) Liliana Voicu Bucuresti
8) Dumitru Sandulachi Focsani
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9) Ionut Tandara Focsani
10) Florin Soare Sibiu
11) Lucian Coca Sibiu
12) Ion Pelearca Bucuresti
13) Alexandru Plesca Bucuresti
14) Ioan Golcea Bucuresti
15) Stefan Andronic Bucuresti
16) Iosif Fit Alba Iulia
17) Stefan Lupu Braila
18) Marcica lupu Braila
19) Adriana Comsa Haber Sebes
20) Gabriela Pendiuc Pitesti
21) Crucian Hotaran Pitesti
22) Mariana Cosmescu Pitesti
23) Aurel Petrica Pitesti
24) Paul Baidan Pitesti
25) Poschina Pacienta Targoviste
26) Florinel Cazan Targoviste
27) Moise Mitulescu Pitesti
28) Alexandru Toader Calarasi
29) Marius Anghelescu Braila
30) Dan Petre Cernavoda
31) Laura Manzat Bucuresti
32) Alexandra Geanta Slatina

9

10

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

Un important eveniment muzical:

A 23-a ediţie a Adunării Generale a
Asociaţiei Naţionale Corale din România
Continuând o frumoasă tradiţie, în zilele 15-16 iunie a.c., în
maiestuasa Cetate de la Marea cea Care - municipiul Constanţa,
a avut loc cea de-a 23-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei
Naţionale Corale din România, organizaţie neguvernamentală,
aﬁliată la Federaţia Corală “Europa Canta”.
Cu doi ani în urmă, la Adunarea Generală ce a avut loc în
oraşul Marii Uniri şi al Reîntregirii Neamului -Alba Iulia, a fost
ales noul comitet director, în funcţia de preşedinte ﬁind reales
dirijorul şi fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră
Preludiu, Voicu Enăchescu, directorul Centrului Naţional de
Artă “Tinerimea Română”.
Înﬁinţarea acestei asociaţii cu 23 de ani în urmă a fost o
lăudabilă iniţiativă, darşi o vitală necesitate pentru a impulsiona
- în noile condiţii social-politice din ţara noastră după revoluţia
din decembrie 1989 “continuitatea activităţii corale din România, aﬁrmarea valorilor interpretative şi de creaţie muzicală atât
în ţară, cât şi în străinătate”.
Cea mai recentă dovadă în acest sens este organizarea celei
de-a treia ediţii a stagiunii corale bucureştene “Paul Constantinescu”, cea cuprins un ciclu de peste 30 de concerte corale de
înaltă ţinută artistică, cu un repertoriu variat şi reprezentativ din
marea creaţie corală, clasică şi contemporană românească, concerte ce au avut loc în Aula Palatului Cantacuzino, pe scena Studioului “George Enescu” a Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti şi în diverse locaşuri decult din capitală, darşi dinţară.
În darea de seamă prezentată de preşedintele Asociaţiei -

dirijorul Voicu Enăchescu-aufost aduse în prim-plan o seamă
de manifestări şi activităţi de rezonanţă - pe lângă continuarea
stagiunii de concerte “Paul Constantinescu”, printre care: participarea Asociaţiei la organizarea şi susţinerea unor evenimente
muzicale corale de pe teritoriul ţării, printre care: Festivalul Coral Internaţional “D.G. Kiriac”, ce se desfăşoară de peste două
decenii în oraşul Piteşti; Festivalul Coral Internaţional “Ioan D.
Chirescu”- iniţiat de oﬁcialităţile locale din oraşul natal al ilustrului compozitor - Cernavodă - aﬂat în prezuent la cea de-a 31-a
ediţie; Festivalul Coral “Timotei Popovici” de la Caransebeş;
Festivalul Coral International “Pastorala”din municipiul Focşani;
Reuniunea Corală “Valentin Băinţan” din zona Maramureşului;
Festivalul Coral “Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a 22-a, de la
Orăştie şi multe altele.
O importantă realizare a conducerii Asociaţiei este tipărirea
unui excepţional Buletin informativ care a ajuns în acest an la
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numerele 19-20 (editor Alina Pârvulescu), prilej de a cunoaşte
direct o seamă de activităţi de referinţă ce au loc în domeniul
promovării muzicii corale - arta cea mai intim legată de viaţa
omului, dar şi despre unele evenimente ce au loc pe plan extern
sau în activitatea membrilor Asociaţiei.
Lucrările Adunării Generale s-au desfăşurat în superba sală
de protocol a Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul
Constanţa şi au fost onorate de Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul
Tomi-sului, care, în calitate şi de vicepreşedinte al Asociaţiei,
a investit, prin neobosita sa activitate de promovare a muzicii
corale religioase şi laice în zona Dobrogei şi nu numai, imensa
sa dragoste şi pasiune pentru această comoară a vieţii noastre
spirituale, punând la dispoziţie întreaga asistenţă, sprijin şi din
punct de vedere ﬁnanciar. În cuvântul său introductiv, a remarcat
în prim plan importanţa excepţională a muzicii corale - cu vechi
tradiţii în Dobrogea, de peste un mileniu şi jumătate - în educarea
tuturor categoriilor de pub-licşidatoria noastră sfântă de a păstra

Manifestări corale interne
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şi duce lai departe opera înaintaşilor vrednicilor noştri înaintaşi.
La discuţii au mai luat cuvântul: Florin Soare - vicepreşedinte
ANCR (Sibiu), Tudor Ionescu - dirijorul formaţiei corale “Vox
Medicalis” al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, prof. dr. Al.
Bădulescu, vicepreşedinte al Cenaclului Muzical “Paul Constantinescu” Ploieşti, dirijoarea corului “Trison” - Maricica Lupu,
din Brăila, prof. univ. dr. Irina Odăgescu-Ţuţuianu – compozitoare, lonuţDrilia, reprezentant al Coralei “Pastorala” din municipiul Focşani, dirijată de prof. Dumitru Săndulachi, Ancuţa
Sandudin Bucureşti, Alexandru Nicolici, directorul Festivalului
“Liviu Borlan” din Baia Mare şi compozitorul Ion Pelearcă.
În ﬁnal, preşedintele ANCR - Voicu Enăchescu, în prezenţa
asistenţei, a înmânat două diplome: o diplomă de excelenţă Î.P.S.
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului – pentru excepţionala sa activitate de sprijinire a mişcării corale româneşti, religioase şi laice
din zona Dobrogei şi prof. dr. Al.I. Bădulescu pentru întreaga sa
activitate.
Programul consfătuirii din prima zi s-a încheiat cu un superb
concert coral susţinut de Corul „Armonia” al Arhiepiscopiei
Tomisului, dirijată de diaconul Iulian Dumitru, care a cuprins
lucrări de referinţă din patrimoniul muzicii religioase, darşi a
celei laice, semnate de renumiţii compozitori Ion D. Chirescu,
Nicolae Lungu ş.a.
În cea de-a doua zi, duminică, 16 iunie a.c., participanţii
la această importantă Adunare Generală, au luat parte la un
adevărat regal religios ce a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală
din Constanţa, unde slujba a fost oﬁciată de Î.P.S. dr. Teodosie
împreună cu un reprezentativ sobor de preoţi şi diaconi, la care
excelenta formaţie corală a susţinut la un înalt nivel de profesionalism, răspunsurile la Sfânta liturghie.
În cadrul întâlnirii ﬁnale, pe lângă cuvântul de învăţătură rostit de I.P.S. Teodosie, solişti de excepţie ai Corului Catedralei,
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Iulian Coman, Bartolomeu Troﬁn şi Alexandru Chiriac au interpretat o seamă de bijuterii din creaţia noastră populară, adevărată
comoară pe care, după cum aﬁrma în perioada interbelică, cel
mai mare muzician român, George Enescu, ne putem mândri, pe
bună dreptate, în lume.
A fost, fără echivoc, o ediţie importantă, care a constituit,
pe lângă “un semnal de alarmă” îndreptăţit, întrucât la nivelul
judeţelor şi al ţării, după 1990, numărul formaţiilor corale din rândul adulţilor dar şi al elevilor şi studenţilor a scăzut îngrijorător
de mult, dar sperămn şi un semnal de speranţă” (Irina Odăgescu
Ţuţuianu) pentru întreaga noastră mişcare corală românească,
cu importantă tradiţie în cultura română şi în dialogul cultural
internaţional. Tuturor, sincere şi călduroase felicitări!
prof. dr. Al.I. Bădulescu
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Desfăşurarea Festivalului Coral Internaţional
„Pastorala” , ediţia a IX-a, 2013
VINERI, 05.07.2013
Ora 12:00 – Primirea corurilor din Bulgaria și Grecia
(cazare Bachus, masă, informare asupra programului)
SÂMBĂTĂ, 06.07.2013 – MĂRĂȘEȘTI
Ora 10:30 – Omagiul eroilor neamului – corurile reunite
vor interpreta:
Eroii de la Mărășești – C. Arvinte
Imnul Eroilor – I. Brătianu
Pui de lei – I. Brătianu
Imnul Europei – L.v. Beethoven
Cântece religioase la libera alegere a dirijorilor
Participanţi:
Corul „Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria
Corul „Lyra” din Buzău
Corul „Camerata” din Brăila
Corul „I.D. Chirescu” din Cernavodă
Corul „Nicolae Oancea” din București
Ansamblul „Patos” din București
Corul „Pastorala” din Focșani
Corul „Preludiu” din București
Corul „Armonia” din Constanţa
Ora 12:30 – Cazarea corurilor: „Nicolae Oancea”, „I.D.
Chirescu”,
Ora 12:30 – 14:30 – Servirea mesei – Restaurant Oskar
Prima serie:
Corul „Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria
„Nicolae Oancea” – București, „Patos”.

Manifestări corale interne
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A doua serie: „Camerata” , „Lyra” Buzău, „I.D. Chirescu”,
„Pastorala”
Ora 15:00 - Primirea la Consiliul Local Focșani – Bun
venit!
(Corurile vor fi amplasate pe treptele interioare și la balcoanele interioare și vor interpreta „Imnul Europei” și „Mulţi
ani, trăiască”)
Ora 15:30 – Piaţa Unirii (pe scenă) – Prezentarea corurilor
și recitaluri cu 2-3 piese pentru fiecare cor.
Ora 16:00 – Servirea mesei pentru corurile: „Preludiu” și
„Armonia” – Constanţa (Restaurant Oskar, la terasă)
Ora 17:00 – Cazare „Armonia” – Constanţa (masa Oskar)
Ora 16:35 – Plecarea corurilor spre teatru din Piaţa Unirii
Ora 17:00 – Teatru „Mr. Gh. Pastia” Continuarea festivalului – Concerte ale corurilor în limita a 20-30 minute.
Ora 17:00 – Corul „Pastorala”
Ora 17:15 – Corul „Camerata” din Brăila
Ora 17:40 – Corul „Lyra” din Buzău
Ora 18:00 – Ansamblul „Patos”
Ora 18:20 – Corul „Preludiu” – Concert extraordinar
Ora 18:50 – Corul „Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria
Ora 19:20 – Corul „Armonia” din Constanţa
Ora 19:50 – Corul „Nicolae Oancea” din București
Ora 20:20 – Corul „I.D. Chirescu” din Cernavodă
Prezentarea programului: conf. univ. dr. Ioan Golcea, seful
catedrei de dirijat coral in cadrul Universitatii Nationale de
Muzica, Bucuresti.
Ora 20:50 – Cina – Restaurant Elegance
(Corul „Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria, Corul „Armonia” din Constanţa, Corul „Nicolae Oancea” din București,
Corul „I.D. Chirescu” din Cernavodă, Corul „Pastorala”)
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DUMINICĂ, 07.07.2013
Ora 08:00-09:30– Mic dejun – Oskar
Ora 10:00 – Conferinţă de presă (participă juriul și corurile: „Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria, corul „Armonia” din
Constanţa, corul „Nicolae Oancea” din București, corul „I.D.
Chirescu” din Cernavodă, corul „Pastorala”)
Ora 11:30 – Panciu – Concert – Corul „Dobrudjanski
Zvutsi” (Catedrala de lângă Primărie)
- Fitionești – Concert – Corul „I.D. Chirescu” – Biserica
„Sf. Nicolae”
Ora 11:30 – Biserica „Donie”, preot paroh protoereu Balica
– Concert – Corul „Nicolae Oancea”
Ora 11:30 – Biserica „Sf. Nicolae Nou”, preot prof. Tufaru
V. – Concert – Corul „Armonia”
Ora 12:30 – 13:00 – „Nicolae Oancea”, „Armonia”, „I.D.
Chirescu” – (pleacă)
Ora 19:00 – Seară româno-bulgară Oskar – Corul
„Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria și Corul „Pastorala”
LUNI, 08.07.2013
Ora 09:00/10:00 – Mic dejun Bachus și plecarea Corului
„Dobrudjanski Zvutsi” din Bulgaria. Drum bun, va asteptam si
alta data dragi colegi si iubitori ai cantului coral!
In cadrul festivalului, vor avea loc peste 38 de recitaluri
si concerte ale formatiilor participante in municipiul Focsani,
Marasesti, Panciu, Fitionesti etc. Astfel, in cadrul Zilelor Municipiului Focsani, Festivalul Coral International „Pastorala” face
ca Orasul de pe Milcov sa devina capitala a cantului coral de
pretutindeni.
Multumiri anticipate tuturor celor care ne-au fost alaturi
in acest amplu demers cultural si invitam publicul spectator sa
urmareasca mesagerii artei interpretative romanesti si universale!
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Intrarea este libera pentru spectatorii nostri dragi si statornici!
Comitetul de organizare

FESTIVALUL CORAL INTERNATIONAL „PASTORALA”, EDITIA A IX-A, 5-7 iulie, 2013
Focsaniul, resedintă a Judetului Vrancea, cu o populatie de
peste 100 000 locuitori, oras al Unirii Principatelor Române
cu un trecut istoric incărcat de evenimente de o importantă
crucială pentru România, este acum gazda FESTIVALULUI
CORAL INTERNATIONAL “PASTORALA”, editia a
IX-a.
Situat pe locul unor asezări omenesti din neolitic, Focsaniul
este atestat documentar din anul 1575. Orasul Focsani este
denumit în multe scrieri vechi “Orasul de pe Milcov”, râul
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pe care Domnitorul Stefan Cel Mare si Sfant a stabilit hotarul
dintre Moldova si Tara Românească in anul 1482. Mai tarziu localitatea a intrat în constiinta oamenilor drept “Orasul
Unirii” (dupa 1859).
Traditia muzicii corale în judetul nostru este atestată din
cele mai vechi timpuri, Focsaniul chiar înainte de Unire si după
Unire constituind puntea culturală dintre Muntenia si Moldova.
Ca institutie de bază profesionistă, Filarmonica “Unirea“
din Focsani a fost institutia culturală care a mentinut făclia culturii muzicale în această zonă atrăgând nume celebre ale scenei românesti si internationale în concertele sustinute.
În cei 35 de ani de activitate neîntreruptă, “Pastorala” continuă traditia corală pe aceste meleaguri vrâncene
desfășurându-și activitatea concertistică în stagiuni muzicale.
Colaborările cu formaţiile profesioniste de gen din ţară şi
străinătate au contribuit la ridicarea nivelului cultural al locuitorilor municipiului şi judeţului realizând educaţia permanentă
a publicului spectator prin intermediul muzicii corale naţionale
şi universale.
Festivalul Coral International “Pastorala” se desfăşoară in
perioada 5-7 iulie 2013, in cadrul “Zilelor Municipiului Focsani” (4-7 iulie) sub auspiciile Asociaţiei Naţionale Corale din
România (ANCR), Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor
din Romania, Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei.
Organizatorii doresc realizarea unei editii reusite în care
mesageri din tară si dincolo de granitele ei îsi împărtăsesc
pasiunea pentru muzica corala nationala si universala, cunosc
valorile si realitatile culturale din Tara Vrancei si din Romania.
Organizatorii festivalului :
Consiliul Local și Primaria Municipiului Focsani, Consiliul Judetean Vrancea, Formatia Corală Traditională “Pas-
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torala”, I.S.J. Vrancea, C.J.C.T.P.A.M Vrancea, Prefectura
Judetului Vrancea, Muzeul de Istorie Vrancea, Protoeria 1
Focsani, Parohia Sf. Nicolae Nou - Umbră, Direcţia pentru
Cultură și Patrimoniu Naţional Vrancea, Muzeul Judeţean
Vrancea.
Corurile invitate la cea de-a IX-a ediţie 2013:
Corul „Preludiu” dirijor Voicu Enăchescu, invitat de
onoare în concert extraordinar
Corul „Divina Armonie” din București, dirijor Marius
Firca, fondator prof. Paula Ciuclea (primul cor privat din
România)
Corala „Nicoale Oancea” a Casei Corpului Didactic din
București, dirijor Marius Crucianu
Corul „Lyra” din Buzău, dirijor Ștefan Stănescu
Corul „Appassionato” din Târgoviște, dirijor Florin Badea
Formaţia corală Dobrudjanski Zvutsi Choir din Bulgaria,
dirijoare Ivelina Vaykova
Corul Primăriei Epidavros din Grecia, dirijoare Kaloudy
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Evghenia
Corul „Ioan D. Chirescu” din Cernavodă, dirijor preot
Dincu Anghel
Ansamblul „Patos” din București, dirijor Petre Ștefănescu
Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijor arhidiacon Ion Iulian Dumitru
Corul „Camerata” din Braila, dirijor Paraschiva Moise
Corala Preoteasca „Sf. Ierarh si Mucenic Teodosie de la
Brazi”, dirijor preot Aurelian Dumitru
Juriul de Onoare al Festivalului este format din personalităţi ale muzicii corale românești si personalitati locale după
cum urmează:
dirijorul Voicu Enachescu – presedintele de onoare al festivalului, presedintele Asociatiei Nationale Corale din Romania;
compozitorul si dirijorul Constantin Arvinte – reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania;
prof. univ. dr. Dan Buciu – seful sectiei corale la Uniunea
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania.
conf. univ. dr. Ioan Golcea – șeful catedrei de dirijat coral
al Universităţii Nationala de Muzica, Bucuresti;
Presedintele festivalului – ing. Decebal Bacinschi, Primarul Municipiului Focsani.
Directorul festivalului – prof. dr. Liviu Nedelcu.
Director executiv al festivalului – prof. dr. Dumitru Sandulachi, dirijor fondator si director al Formatiei Corale Traditionale „Pastorala”, vicepresedinte A.N.C.R.
Membru al juriului – preot prof. Valeriu Tufaru
Parteneri media:
Tv. Trinitas, Tv. Iasi, Tvr-Cultural Bucuresti, Tv. Atlas Vrancea, Ziarul de Vrancea, Monitorul de Vrancea, Adevarul de seara,
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Radio Dada, Focus Tv.
Pentru eventuale nelămuriri putem fi contactaţi telefonic
(0722365294) sau pe e-mail: pastoralasan@yahoo.com
Vă asteptăm cu drag în legendara noastră Ţara Vrancei !
Dirijor, prof. dr. DUMITRU SANDULACHI
Vicepresedinte A.N.C.R.,
Director executiv al Festivalului

24

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

25

Festivalul – Concurs Coral Internaţional
pentru Tineret Gavriil Musicescu,
Ediţia I, 01–06 iulie 2013, Iaşi, România
Asociaţia Iubire și Încredere din Municipiul Iași - România
a organizat, în perioada 01 – 06 iulie 2013, Festivalul Internaţional de Muzică Corală pentru Tineret Gavriil Musicescu,
ediţia I, cu participanţi din Republica Moldova, Ucraina și
România.
Directorul Festivalului a fost Dirijor Dr. Daniela Doroșincă, iar Asistent Coordonator Prof. Nina Munteanu.
Formaţiile participante la Festival au fost:
Corul Cantabile al Academiei de Știinte Economice din
Chișinău, Republica Moldova condus de d-na Elena Marian
Corul Anima Musicae al Liceului de Artă Ștefan Luchian
din Botoșani, dirijor Laurenţiu Palade

Corul Osanna al Casei de Cultură din Ivano-Francovsk,
Ucraina, dirijor d-na Liubovi Terleţkaia
Corul Ihos al Colegiului Naţional de Artă Octav Băncilă
Iași, condus de d-na Petronela Dârţu
Corul Ave Musica al Universităţii economico-umanistă
crestină din Odessa, Ucraina, condus de d-nul Serghei Savenko
Grupul psaltic Nectarios din Iași condus de d-nul Daniel
Popa.
Componenţa juriului în cadrul evenimentului artistic a fost:
Președintele juriului – Preot Profesor Univ. Dr. Florin
Bucescu de la Universitatea de Arte George Enescu Iași
Preot Alexandrel Barnea – Lector Univ. Dr. în cadrul
Facultăţii de Teologie Dumitru Stăniloaie Iași
Doamna Daniela Vlad – redactor la departamentul de emisiuni muzicale Radio Iași
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Programul Festivalului a fost urmatorul:
2 Iulie – Concert Complexul Palas unde au participat
corurile Cantabile din Chișinău, corul Osanna din Ivano-Frankovsk, corul Ave Musica din Odessa, corul de copii Musica Viva
din Iași al Asociaţiei Iubire și Încredere, corul Ihos al Colegiului
Naţional de Artă Octav Băncilă Iași.
3 Iulie – desfașurarea propriu-zisă a Festivalului în Sala
de Festivităţi a Colegiului Naţional de Artă Octav Băncilă Iași
unde au concurat toate formaţiile corale înscrise.
4 Iulie – Gala Festivalului ce a avut loc în Aula Bibliotecii
Universitare Mihai Eminescu Iași unde au fost premiate corurile
participante și unde fiecare cor a susţinut un scurt recital.
Având în vedere calitatea interpretărilor corale, juriul a
decis acordarea diplomelor de excelenţă tuturor formaţiilor participante și totodată decernarea Premiului Juriului și al Festivalului Corului Ave Musica al Universităţii economico-umanistă
crestină din Odessa - Ucraina condus de domnul Serghei
Savenko.
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Cronica Festivalului Internaţional Coral
„Liviu Borlan”, 6-8 septembrie 2013,
la Baia Mare
Muzica face parte din sufletul omului!
Nici o bucurie nu o întrece pe cea izvorâtă din frumuseţea muzicii, creată pentru sufletul oamenilor. Acesta ar putea
fi motto-ul sub care s-a desfășurat cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan”, Baia Mare 2013.
Prestigiul acestui eveniment muzical este dat de personalităţile incontestabile ale muzicii corale, care au acceptat să
jurizeze corurile înscrise în festival: reprezentanţii Școlilor
de Muzică din București, Cluj-Napoca și Iași, ai școlilor de
muzică din Budapesta, Bratislava și Praga, ai școlii băimărene
de muzică: Voicu Enăchescu, președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, dirijorul corului Preludiu, președintele juriului; Milan Kolena–Universitatea de Artă
Muzicală, Bratislava, SLOVACIA; Mihail Diaconescu– Universitatea Naţională de Muzică, București; Ionică Pop–Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca; George
Dumitriu–Universitatea de Arte “George Enescu”, Iași; Éva
Kollár–Facultatea de Dirijat Coral a Academiei Muzicale,
Budapesta, UNGARIA; Veronika Lozoviukova–Școala de
Arte Taussigova, Praga, CEHIA; Maria Pocol–Liceul de
Arte Baia Mare.
Director de festival - prof. drd. Mihaela Bob Zăiceanu,
dirijorul Coralei Armonia. Director artistic - Andrea Angelini,
Italia.
Observator internaţional: Andrea Angelini, din partea
Federaţiei Internaţionale de Muzică Corală.
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Întâlnirea cu creaţia lui Liviu Borlan
În cadrul festivalului a avut loc și o masă rotundă cu
dirijorii de formaţii, care au vorbit despre muzică, un excelent mesager al dialogului intercultural dintre naţiuni și dintre
oameni, un extraordinar liant al inimilor. Organizatorii au ţinut
să afle părerea dirijorilor despre creaţia lui Liviu Borlan, formaţiile concurente având inclusă în repertoriu și o piesă de Liviu
Borlan.
Spicuim din opiniile acestora:
Iosif Fiţ, dirijorul Corului Sfânta Treime, Alba Iulia,
vicepreședinte ANCR: „Pentru mine, întâlnirea cu compoziţiile lui Liviu Borlan a fost o surpriză foarte mare, deși sunt
ardelean. Am auzit de Liviu Borlan, a fost mai mare ca mine în
conservator, dar nu i-am cunoscut creaţiile până la acest festival. Aș fi ales o lucrare folclorică pentru festival, dar corul meu
cântă în catedrală, așa că am selectat o lucrare religioasă (La
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altarul credinţei străbune- n.n.). Mi se pare o muzică interesantă și chiar, fiind muzică religioasă, mi se pare îndrăzneaţă.
Scrisă cu multe disonanţe, nespecifice muzicii bisericești, dar
foarte interesant și plăcut”.
Gelu Onţanu Crăciun, dirijorul Corului Musica Divina,
Deva: „Mi-a fost foarte greu să mă opresc asupra unei lucrări
din compoziţiile lui Liviu Borlan. Am ales o lucrare care mi-a
plăcut mie cel mai mult (Legendă în lemn-n.n.)”.
Valentin Lazăr, dirijorul Corului de cameră Voces, Oradea: „Am luat contact relativ recent cu compoziţiile lui Liviu
Borlan. Scriitura este interesantă. Am ales Legendă în lemn, un
citat folcloric ingenios prelucrat, cu sonorităţi frumoase, interesante. Vă spun că am umblat foarte mult să găsim o toacă”.
Dorin Kladni, dirijorul Corului Anastasis Deva: „Ne-am
străduit şi sperăm că nu vom dezamăgi juriul şi publicul. Am
ales Haia Haia, o piesă care a plăcut foarte mult și coriștilor și
sperăm să o interpretăm așa cum se cuvine”.
Florin Emil Nicolae Badea, dirijorul Corului Appassionato, Târgovişte: „Pentru mine acest festival este o surpriză
foarte mare. Recunosc că în ultimii ani am parcurs un traseu
destul de consistent la nivel european şi surpriza este deosebit
de plăcută. Sunt impresionat de ceea ce se întâmplă aici la Baia
Mare. Surpriza continuă pe acelaşi palier cu creaţiile maestrului
Liviu Borlan, într-adevăr mai puţin cunoscut. Dar imediat colegii mei s-au ataşat de lucrări, care au sonorităţi foarte plăcute,
încărcătură foarte mare, cu expresivitate, cu foarte multă bucurie ascunsă în spatele acestor partituri”.
László Kovács, dirijorul Corului Alla Breve, Odorheiu
Secuiesc: „Îmi parte foarte bine că suntem aici. De 20 de ani
de ani de când eu am înfiinţat acest cor, am observat că vin
tinerii spre muzică, doresc să cânte. În Odorheiu Secuiesc există
23 de coruri. Toată lumea cântă. Ne era frică de compoziţiile
lui Liviu Borlan. Noi toţi fiind maghiari ne temeam cum o să

30

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

pronunţăm româneşte. Dar am reuşit să învăţăm piesa Legendă
în lemn în trei zile. În festival o să arătăm cu ce drag cântăm
această piesă”.
Amalia Secreţianu, dirijorul Coralei Anche Musica,
Ploieşti: „Înainte de acest festival eu nu am cunoscut creaţia
corală a lui Liviu Borlan. Am ales o prelucrare folclorică potrivită componenţei coralei. Am avut multe dubii dacă am făcut
alegerea cea mai bună. La prima repetiţie, când le-am spus
coriştilor că este piesa impusă, reacţia lor a fost ”asta nu ne
place!” Am lucrat piesa şi după primele două parcurgeri s-au
uitat la mine şi au spus: prof. dar chiar e frumoasă!”
Stefan Sedlycki, dirijorul Corului Cantica Collegium
Musicum, Martin, Slovacia: „Suntem bucuroşi că putem să
facem cunoştinţă cu o cultură muzicală nouă. Am ales pentru
festival Cântec din Chioar. Şi coriştii şi eu am apreciat că este
ceva care ne este foarte aproape. Putem să introducem piesa în
repertoriul nostru şi s-o prezentăm şi la alte concursuri”.
Masă rotundă dedicată muzicii corale
La fel ca și la ediţiile precedente, în cea de-a doua zi a
Festivalului Internaţional Coral Liviu Borlan a fost organizată o întâlnire a juriului cu dirijorii formaţiilor corale prezente
în concurs și cu dirijori de formaţii corale din Maramureș și
împrejurimi.
Au fost discuţii deosebit de interesante despre ce vine din
urmă, cum este receptată mişcarea corală, ce trebuie făcut ca
aceasta să fie pe o pantă ascendentă. Opiniile exprimate sunt
edificatoare:
Ionică Pop, Academia de muzică Gheorghe Dima, ClujNapoca: „Un element distinctiv al profilului Academiei de
Muzică “Gheorghe Dima” este existenţa unor ansambluri corale
care au creat în interiorul instituţiei un climat deosebit de efervescent, atât în planul creaţiei cât şi în cel al interpretării muzicale, câştigând de-a lungul anilor un cert şi durabil prestigiu pe
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plan naţional şi internaţional. Dacă vorbim de muzica corală,
Cappella Transylvanica şi Antifonia nu mai au nevoie de prezentare. Apoi este Ansamblul Viva la Musica, care are cam trei
seturi de concerte pe an, de Crăciun, la Paşti şi pe la mijlocul
anului. Corul asigură şi suportul pentru lucrările de licenţă ale
studenţilor de dirijat cor academic. Din acest punct de vedere
sunt câte trei ore pe săptămână de repetiţie, dar înainte de
concerte dirijorul Ciprian Para ia studenţi de peste tot şi de
la teorie şi de la armonie... Să nu uităm că în Cluj există şi
Corul Filarmonicii, cred că unul dintre cele mai bune din ţară,
care este dirijat de Cornel Groza. În Corala Antifonia şi eu am
cântat mulţi ani. Nu cred că este un student la conservator, mă
refer la secţiile pedagogie, dirijat sau compoziţie, care să nu fie
implicat într-un fel sau altul în activitatea corală. Să spunem
aşa, veşti bune de la Cluj. Mulţi dintre studenţii noştri fac parte
şi din alte coruri. Din acest punct de vedere cred că se întâmplă
lucruri bune şi eu cred că se va merge spre mai bine. Nu cunosc
toate corurile de amatori din Cluj, dar ştiu activitatea corului
Vox Transilvania, unde şi eu mai dau câte o mînă de ajutor şi
unii dintre studenţii noştri participă la corurile de amatori”.
Mihail Diaconescu, Universitatea Naţională de muzică,
Bucureşti: „Cele trei zone geografice ale ţării nu sunt repre-
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zentate în mod egal în ceea ce priveşte harta amatoare corală.
Știu că Ardealul este bine reprezentat, despre zona Moldovei
am mai puţine cunoştinţe, vă pot spune că în regat se întâmplă o serie de fenomene contradictorii și atipice. Aș menţiona
în primul rând o imixtiune între arta amatoare și cea profesionistă, care merge cu pierdere de teren în defavoarea mișcării de amatori. Sunt profesor la Universitatea de muzică din
1990. Am fost şi dirijorul corului reprezentativ al universităţii.
Dacă între anii 1990 - 2000, puteam să aleg orice student, să-l
chem la repetiţii, în orice zi, sau oră, acum nu-mi mai pot permite acest lucru pentru că studenţii au început să ceară bani
pentru repetiţii. Trag un semnal de alarmă, să nu cumva să se
ajungă peste tot în această situaţie. Peste tot în lume arta corală
este reprezentată în primul şi primul rând de către mişcarea de
amatori. La noi, locul casei de cultură l-au luat bisericile, care
trebuie să ne sprijine pentru că aici este locul muzicii corale, de
aici se poate dezvolta. Avem şi noi secţie de dirijat profesionist, secţie pedagogică, secţie de muzică religioasă, care întotdeauna a produs elemente foarte bune. Cei mai buni studenţi
ai mei la clasa de dirijat au venit din zona muzicii religioase.
Nu întâmplător, în momentul de faţă, la Facultatea de teologie sunt patru foşti studenţi de-ai noştri, de la asistenţi, până la
conferenţiari. ”
George Dumitriu, Universitatea de Arte George Enescu,
Iaşi: „Pot să vă spun, în ceea ce priveşte activitatea corală
din Iaşi, că dacă după 1989, până în anii 2000, existau două
coruri de amatori care monopolizau activitatea corală – Corul
Universităţii de Artă, condus de domnul profesor Nicolae
Gâscă, şi corul Camerata, al Casei Corpului Didactic din Iaşi,
după 2000 s-au înmulţit corurile de amatori. În special cele care
ţin de activitatea de pe lângă biserici. Se ştie că locul activităţii
corale de amatori, care se desfăşura pe lângă casele de cultură,
acum s-a transferat înspre biserici. Avem mulţi candidaţi pen-
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tru dirijat coral în special din cadrul bisericilor. Dau exemplu
corurile din bisericile ortodoxe, unde activează şi absolvenţi
de-ai noştri, sau chiar din cadrul Filarmonicii şi Operei. Pe
lângă ei vin şi iubitori de muzică şi învaţă repertoriul. Care nu
este exclusiv bisericesc. Sunt mai puţine corurile de pe lângă
casele de cultură din oraş. Dar se face repertoriu bun, de calitate, există o emulaţie corală şi asta ne bucură foarte mult”.
Maria Pocol, profesor la Liceul de arte Baia Mare: ”Am
avut bucuria şi onoarea să fac parte din cercul de prieteni ai lui
Liviu Borlan. Am colaborat cu dânsul și ca elevă și apoi am
fost colegi. Am avut apoi bucuria să îmi scrie chiar o lucrare, eu
fiind profesor instrumentist, cânt la flaut. Îl simt pe Liviu Borlan alături de noi şi tot timpul l-am simţit implicat şi prezent
în viaţa muzicală băimăreană şi naţională”.
Éva Kollár, Facultatea de dirijat coral, Academia Muzicală
Budapesta, Ungaria: “Avem rădăcini comune în istorie şi e
important să le scoatem în evidenţă. Dirijez şi eu un cor, care e
la fel de vechi ca al domnului Voicu Enăchescu. Sunt conştientă
de importanţa muzicii corale amatoare şi de rolul acesteia în
societate. E foarte important ca aceasta să crească şi facem tot
ce se poate în acest sens.”
Veronika Lozoviukova, Școala de Arte Taussigova, Praga,
Cehia: „Sunt pentru prima oară la Baia Mare şi sunt fericită.
Aştept să ascult muzică corală românească. În Cehia muzica
corală este organizată pe diferite nivele. La şcoala unde predau
se face muzică de la 5-18 ani. Avem 1300 de elevi, iar în Praga
există 25 de şcoli de muzică. După absolvire urmează facultatea
sau pot continua ca adulţi în alte coruri. Există şi o organizaţie
care are grijă de tinerii dirijori. Eu, de exemplu, dirijez trei
coruri, de copii şi adulţi”.
Voicu Enăchescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale
Corale, dirijorul Corului Preludiu: “Aş face o mică observaţie;
nu cred că formaţiile de amatori, existente din fericire în ţara
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Third Liviu Borlan International Choir Festival
Baia Mare, Romania, September 2013

S Baia Mare by night... And by day, dancing and singing on the main square

T

he third Liviu Borlan Festival took place from 6th to 8th September 2013 in Baia Mare, the
cultural center of the Maramures region of Romania.
The region of Maramures is a wonderful area which is well-known nationally and
internationally for its ancient Romanian cultural and folkloric traditions, its wooden churches and the
Happy Cemetery of Săpânţa. Historically, after the conquest of Dacia by the Roman Emperor Trajan
(106 BC), free Dacians continued to live in this area independently of Rome. This cultural paradise
delights the eyes through its magnificent scenery and the ears through its traditional music, especially
during events related to important moments in human life (birth, baptism, national service, marriage,
death).
Liviu Borlan was a graduate of the Department of Composition at the Academy of Music of Cluj,
under the direction of Professor Toduţă Sigismund, who studied and obtained his doctorate in music
at the College of Santa Cecilia in Rome. Borlan was an emblematic figure for the city of Baia Mare,
where he was active as a composer, teacher, conductor and scholar. His music was largely inspired by
folklore but also tended towards devotional music or sacred poetry. This festival is dedicated to his
memory.
The festival is organized by ‘Friends of Harmony’, an association which represents the Harmony
Choir, an elite choir in the city of Baia Mare. The real heart of the festival is its Executive Director
Alexandru Nicolici, a geologist who makes the rocks sing. The choir is led by the inspired conductor
Prof. Dr. Mihaela Zăiceanu Bob, who is also the Festival Director.

Ioan Pop
composer,
Associate Professor at
Gheorghe Dima Music
Academy in Cluj-Napoca

ICB Choral World News
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românească, trebuie să-şi îndrepte activitatea doar către corurile de biserică. Sigur că acestea reprezintă un reper în mişcarea
corală de amatori, dar există şi aşezăminte de cultură, altele
decât biserica, în care se pot constitui formaţii corale de foarte
bună calitate. În Asociaţia Corală din România sunt înscrise 86
de formaţii corale de amatori. În privinţa muzicii corale, cred
că România poate oferi Europei exemple pentru calitatea festivalurilor corale. Nu peste tot unde am participat cu Corul
Preludiu, care a împlinit anul trecut 40 de ani, nivelul artistic
a fost foarte ridicat. Sunt coruri de amatori în Franţa, probabil
că şi în Italia, în Germania, care plătesc dirijorii ca să repete
cu ei. Membrii corului dau bani ca să facă muzică. Aceasta
este dragostea pentru muzică. La noi, studenţii au început să
ceară bani. Să sperăm că nu vor cere bani ca să meargă și la
ore. Probabil că încet, încet vorm reuşi să organizăm la un alt
nivel toate festivalurile din România. Suntem în tratative ca la
Târgovişte să organizăm un Festival Coral Alexandru Paşcanu,
pentru că acolo este Turnul Chindiei, Chindia aranjată şi
rearanjată de compozitor… În vara acestui an a avut loc la
Constanţa, la invitaţia expresă a Înalt Preasfinţitului Teodosie,
adunarea generală a ANCR. S-au discutat multe lucruri interesante. Anul viitor vor fi și alegeri şi sper să participe cât mai
mulţi dirijori şi membri de coruri, spre binele mişcării corale
din România”.
Concluzia celor care au vorbit despre viitorul muzicii
corale, despre receptarea ei de către tineret şi de către publicul
larg este una încurajatoare: avem nevoie de muzică corală, care
nu trebuie să piardă din prestigiul pe care l-a dobândit în timp.
La această concluzie au condus intervenţiile prof.Simion Vaida,
prof.Ion Săcălean, decanul romano-catolic de Baia Mare - Ioan
Roman, Mariana Onţanu-Crăciun, prof.Cristina Nemeş-Bota,
Andrei Dragoş.
Baia Mare și Maramureșul are o veche tradiţie în cântul
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coral. Şi e bine ca peste aceste comori să nu se aştearnă praful
uitării, aşa cum se întâmplă adesea. Și vorbind despre muzica
corală românească aceasta trebuie promovată și susţinută. Iar
Festivalul Internaţional Coral “Liviu Borlan” este un bun punct
de pornire.
Concerte simultane
A intrat în tradiţie ca formaţiile corale participante la festival să susţină concerte simultane la lăcașuri de cult din municipiu.
Ediţia a treia a festivalului a consemnat cinci concerte
simultane:
Catedrala Episcopală Sfânta Treime, Baia Mare: Corul
Sfânta Treime, al Catedralei Reîntregirii , Alba Iulia; Corul
Anastasis, al Catedralei Episcopale Sfântul Nicolae, Deva.
Biserica Nașterea Domnului, Baia Mare: Corala Armonia,
Baia Mare; Corul Voces, Oradea.
Biserica Sfânta Cruce, Baia Mare: Corul Cantica Collegium
Musicum, Martin-SLOVACIA; Corul Anche Musica, Ploiești.
Biserica Sfânta Maria, Baia Mare: Corul Alla Breve,
Odorheiu Secuiesc; Corul Artos, Lviv-UCRAINA.
Biserica Sfinţii 12 Apostoli, Baia Mare: Corul Musica
Divina, Deva; Corul Appassionato, Târgoviște;
Lansare de carte
Și la ediţia 2013, a fost lansată o nouă culegere de piese
corale semnate Liviu Borlan, alcătuită și îngrijită de aceiași entuziaști iubitori de muzică, profesorii Lotica Vaida și
Simion Vaida. Chiar dacă nu este o lucrare antologică, multe
dintre lucrări fiind „ascunse”, încă, în colecţii particulare, colecţia relevă nu doar măiestria componistică, ci și crezul statornic
al lui Liviu Borlan în forţa muzicii. Lucrarea cuprinde 28 de
lucrări, care se adaugă celor 45 incluse în volumul lansat la ediţia a doua a festivalului. 9 lucrări au fost preluate din biblioteca
Uniunii Compozitorilor din România, iar celelalte din colec-
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ţii particulare ale unor dirijori de coruri din Baia Mare, Satu
Mare, Oradea.
“Nici n-am crezut că vom ajunge la acest număr - mărturisea Alexandru Nicolici, directorul executiv al Asociaţiei “Prietenii Armoniei”. Știm că există multe alte piese cărora încă nu
le-am dat de urmă. Așa că-i rugăm pe cei care le deţin sau știu
despre ele să ne spună și să ni le trimită. …”
Conform spuselor profesorului Simion Vaida, coordonatorul lucrării, au fost inventariate 113 lucrări, dintre care 73 au
fost publicate, iar 43 de lucrări urmează a fi descoperite. La
ediţia a patra a festivalului, organizatorii își propun să aducă la
lumină Integrala Liviu Borlan.
Toate cele 28 de piese incluse în volum ni-l relevă pe Liviu
Borlan ca un compozitor care a știut să filtreze discursul muzical, cu o înzestrare muzicală de excepţie, așa cum îl caracteriza
compozitorul Tudor Jarda. Tocmai de aceea, el trebuie cunoscut
şi receptat cum se cuvine în România şi în exterior. Ceea ce și-a
propus festivalul care-i poartă numele.
Opinii despre Festival
Milan Kolena, Universitatea de Artă, Bratislava, Slovacia: „Sunt a doua oară la Baia Mare şi văd că organizarea e la
fel de bună. Este foarte important ca festivalul să fie bine organizat, fiindcă în fiecare an vin coruri noi, membri în juriu noi.
Remarc cu plăcere că de la an la an, festivalul este mai deschis
către comunicarea cu alte ţări. Eu organizez multe festivaluri în
Bratislava şi ştiu cât de importantă este promovarea. Cu toată
criza, iată că festivalul se ţine, şi se ţine la un nivel ridicat. Eu
vă fac reclamă, vorbesc despre festival, iar anul acesta avem un
cor din Slovacia înscris în concurs. Felicit organizatorii şi sunt
sigur că în viitor vor veni şi mai multe coruri din străinătate.”
Éva Kollár, Facultatea de dirijat coral, Academia
Muzicală Budapesta, Ungaria: “Sunt recunoscătoare pentru
invitaţia de a participa pentru a doua oară în juriul festivalului.
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Este foarte important să creăm acest contact muzical, pentru că
deşi nu suntem foarte departe, nu avem astfel de contacte. Pasul
următor este să invităm formaţii corale din Ungaria la festival şi formaţiile româneşti să participe la festivaluri în Ungaria.
Avem rădăcini comune în istorie şi e important să le scoatem în
evidenţă. Dirijez şi eu un cor, care e la fel de vechi ca al domnului Voicu Enăchescu. Sunt conştientă de importanţa muzicii
corale amatoare şi de rolul acesteia în societate. E foarte important ca aceasta să crească şi facem tot ce se poate în acest sens.”
Voicu Enăchescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale
Corale din România, dirijorul corului Preludiu: “Eu sunt
extrem de onorat de invitaţia pe care mi-o adresează organizatorii Festivalului Internaţional Coral Liviu Borlan. Vă
mărturisesc că particip şi la alte manifestări corale naţionale
şi internaţionale, care mai există din fericire în România. Mă
refer la festivalul de la Piteşti, la cel de la Focşani, la cel de la
Lugoj, şi la cel de la Cernavodă, la care participă multe coruri
şi care contribuie la cultivarea gustului celor care ascultă muzică
corală. Festivalul la care suntem cu toţii participanţi în zilele
acestea este o manifestare puţin specială. Datorită lui Alexandru Nicolici, care a îndrăznit să iasă din tipicurile organizării
unor festivaluri de asemenea gen, încercând să dea o tentă
europeană acestei manifestări. Îmi permit să-l felicit pe domnul Nicolici pentru priceperea pe care o dovedeşte în organizare. Nivelul participării a fost într-un crescendo evident şi ca
număr de coruri şi ca valoare interpretativă. Cred că este una
dintre manifestările cele mai importante de gen din România.
Eu am încercat să transmit şi celorlalţi organizatori de festivaluri, chiar cu experienţă mai mare, câteva lucruri din modul de
organizare a Festivalului Liviu Borlan. Chiar prezenţa în juriu
a unor specialişti din străinătate face ca nivelul calitativ al festivalului să fie foarte ridicat. Remarc cu mare satisfacţie evoluţia
Festivalului Internaţional Coral Liviu Borlan. Acum trei ani, la

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

39

prima ediţie, eram puţin dezamăgit şi de numărul formaţiilor
înscrise, dar şi de valoarea prestaţiei lor. La cea de-a treia ediţie,
iată s-au înscris 10 coruri şi altele au fost respinse. 9 dintre ele
au evoluat în concurs la un nivel artistic deosebit. Pot spune
că ediţia 2013 a fost peste aşteptări. Surprinzător a fost faptul
că interpretarea pieselor lui Liviu Borlan de către corurile din
străinătate a fost impecabilă. Aştept cu foarte mare încredere
ediţia viitoare.”
Alexandru Nicolici, directorul executiv al Asociaţiei
Prietenii ARMONIEI: „Plutea în aer o manifestare care să fie
legată de Liviu Borlan. Asociaţia Prietenii Armoniei şi Corala
Armonia şi-au asumat organizarea Festivalului Internaţional
Coral Liviu Borlan. am ajuns, iată, la ediţia a treia. Formaţiile
corale înscrise în festival au adus la Baia Mare ce au avut mai
bun de la ele de acasă şi au prelut şi o piesă de-a lui Liviu
Borlan. Competiţia a fost apreciată de un juriu de adevăraţi
profesionişti, prezidat de maestrul Voicu Enăchescu. I-au stat
alături reprezentanţii şcolilor de muzică din Slovacia, Cehia şi
Ungaria, reprezentanţii școlilor de muzică din Bucureşti, ClujNapoca şi Iaşi şi ai şcolii de muzică băimărene. Noi suntem
mulţumiţi de felul în care decurge festivalul”.
S-a comunicat prin muzică și s-a trăit prin ea
6-8 septembrie 2013. Au fost zile pline de muzică. S-a
comunicat prin muzică și s-a trăit prin ea. Fiindcă s-a cântat
din inimă şi pentru inimile celor prezenţi la Casa Tineretului
din Baia Mare. Tocmai de aceea, bucuria muzicii ar trebui să nu
fie niciodată întreruptă, fiindcă muzica poate transforma lumea
pentru că ea schimbă oamenii şi le uneşte sufletele.
Aşa cum au remarcat personalităţile muzicale prezente la
Baia Mare, municipiul şi Maramureşul se pot mândri cu acest
eveniment muzical.
Evoluţia celor 9 coruri prezente în festival a fost cântărită
atent de un juriu internaţional, al cărui preşedinte a fost maes-

40

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

trul Voicu Enăchescu. A fost o ediţie cu multe coruri valoroase,
cele mai bune în ziua concursului reuşind să urce pe podium.
Trofeul Liviu Borlan, care se acordă celei mai bune
interpretări a unei piese de Liviu Borlan, a plecat la Odorheiu
Secuiesc, fiind obţinut de Corala Alla Breve. Un cor de vorbitori de limba maghiară a cântat impecabil „Legendă în Lemn”,
demonstrând că orice lucru profund înseamnă şi muzică.
Locul I, cu cel mai mare punctaj acordat de juriu, a
fost câştigat de Corala Appassionato, din Târgovişte, care
a demonstrat că muzica este calea pe care compozitorul
călătoreşte, pentru a aduce cântecul său oamenilor. Care-l cântă
atât de minunat.
Locul II a revenit Corului de cameră Cantica Collegium
Musicum, din Slovacia. Cu siguranţă, Liviu Borlan ar fi fost
mai mult decât mulţumit ascultându-i cântând „Cântec din
Chioar. Este neîndoielnic faptul că muzica este mijlocul prin
care simţim emoţiile în deplina lor universalitate.
Locul III a revenit Corului de cameră Voces, din Oradea.
Care a transmis un lucru esenţial: acolo unde nu este muzică,
frumuseţea parcă nu-i completă.
Premiul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş a fost
acordat Corului Musica Divina, din Deva.
Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Tradiţiilor Maramureş a fost atribuit Corului
„Sfânta Treime” din Alba Iulia, care a mai fost onorat și cu
un premiu din partea Asociaţiei CreduArt.
Premiul Prieteniei, acordat de organizatori, i-a revenit
Corului Anastasis, din Deva, care a demonstrat că nimic nu se
aseamană mai mult pe lume precum muzica şi rugăciunea.
Premiul de popularitate, pentru tinereţe, entuziasm şi iubirea de muzică a revenit Coralei Anche Musica, din Ploieşti.
Premiul Mass media și Premiul Clubului Rotary Baia
Mare au fost înmânate Corului Artos, din Lviv, Ucraina.
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Dar PREMIU CEL MARE a fost BUCHETUL CU 320
DE INIMI din cele două seri, împodobit cu talentul celor de
la Școala Populară de Arte Liviu Borlan, director Dan Daniel,
minivedetele profesoarei Adriana Diaconu de la Palatul Copiilor Baia Mare, director Doina Bentu și leganda vie PETREUȘ
- două generaţii.
Ediţia 2013, cea de-a treia a Festivalului Internaţional
Coral Liviu Borlan, a demonstrat o dată în plus că muzica se
face cu sufletul. Că ea a fost mai înainte de vorbire şi este deasupra şi dincolo de toate cuvintele. Iar atunci când nu mai sunt
cuvinte, începe muzica. Şi a mai demonstrat că este o fericire
că muzica nu stă închisă în muzee, precum picturile. Ea circulă
şi ne însoţeşte pretutindeni. Iar acolo unde este muzică, bucuria e deplină. Au conturat-o corurile din festival şi a întregito Corala ARMONIA, care a primit aplauze la scenă deschisă,
aşa cum se întâmplă de fiecare dată când cântă.
Organizatorii mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în festival, mulţumesc juriului şi formaţiilor concurente,
mulţumesc publicului iubitor de muzică bună, present în număr
mare la festival. Îi mulţumesc lui Liviu Borlan că a existat. Şi
care merită un festival care să-i poarte numele.
Ferice, Liviu Borlan, că ai parte de o nobilă postumitate.
Festivalul care-ţi poartă numele este o reverenţă pentru o mare
personalitate muzicală.
Viorica PÂRJA, cronicarul Coralei Armonia

10 februa- 1900
rie

27 ianuarie 1900

Jean Lupu

Corul „Symbol”

Corul Divina Armonie Marius Firca
București
Corala „Sf. Antim Ivi- Ștefan Voicu
reanul” a Protopopiatului Olteniţa
Corul „Divina Armo- Marius Firca
nie”
Corul „Patos”
Petre Ștefănescu

Corala „Sf. M. Mina” Pr. Cătălin Stanciu
Prot. Slobozia
Corul „Euterpe”
Georgeta Aldea
Corul „Patos”
Petre Ștefănescu

Voicu Enăchescu

Dirijor

Corul „Preludiu”

Formaţia corală

Biserica „Sf. Elefterie”
UNMB
Biserica „Sf. Elefterie”

Sala „Tinerimea Română”

UNMB
Biserica „Sf. Elefterie”

Biserica „Sf. Elefterie”

Biserica „Sf. Elefterie”

Locul de desfășurare a concertului

UNMB – Sala „G. Enescu”/Bis. ”Sf.
Elefterie”
Sala „Tinerimea Română”

Biserica „Sf. Elefterie”

Sala „Tinerimea Română”

Biserica „Sf. Elefterie”
Sala „Tinerimea Română”

Biserica „Sf. Elefterie”

UNMB

Biserica „Sf. Elefterie”

Locul de desfășurare a concertului
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Nr. Data des- Ora
Formaţia corală
Dirijor
crt. fășurării
concertului
Răzvan Rădos
24 februa- 1900 Corul „Regal”
8.
rie
9. 3 martie
1900 Corul
17 martie 1900 Corul „Sf. Nifon” (Târ- Cazan Florinel
10.
goviște)
11. 31 martie 1900 Corul „Appassionatto” Badea Florin
14 aprilie 1900 Corala „Nicolae
Stelian Ionașcu
12.
Lungu”
28 aprilie 1900 Corala „Sf. M. Mina” Pr. Cătălin Stanciu
13.
Prot. Slobozia
15. 19 mai
1900 Corul „Vox Medicalis” Răzvan Rădos
16. 26 mai
1900 Corul „Appassionatto” Badea Florin
9 iunie
1900 Corul Seminarului Te- Ștefan Răzvan
16.
ologic București

7.

6.

5.

13 ianuarie 1900

Nr. Data des- Ora
crt. fășurării
concertului
4 noiem- 1900
1.
brie
18 noiem- 1900
2.
brie
9 decem- 1900
3.
brie
1900
16 decem- 1900
4.
brie
1900

Programul stagiunii corale „Paul Constantinescu”, organizată de
Asociaţia Naţională Corală din România, 2013 – 2014
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La Cernavoda începe Festivalul de Muzica
Corala “I.D. Chirescu”
Casa de Cultură Cernavodă se pregătește de startul celei de
a XXXII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Corală
„I.D.Chirescu”. Scena sălii de spectacole va reuni în acest an
13 ansambluri corale consacrate, din toate colţurile ţării, dar și
de peste hotare. Artișii vor aduce în prim plan, în acest sfârșit
de săptămână, muzica laică și cea religioasă, dar și un omagiu
marelui muzician dobrogean I.D. Chirescu (1889-1980). Evenimentul va debuta Sâmbătă, orele 16:00, odată cu secţiunea
Laică, în sala de spectacole a Casei de Cultură, iar Duminică
orele 15:00, va continua secţiunea Religioasă, care va fi strămutată în lăcașul de cult „Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena”. Invitaţi de onoare ai evenimentului vor fi membrii
ansamblului coral Cernomorski Zvutsi din Balchik, Bulgaria,
STAGIUNEA CORALĂ BUCUREȘTEANĂ
PAUL CONSTANTINESCU
2013 – 2014
la CENTRUL CULTURAL miercuri, 18 decembrie 2013, ora 19.00
AL MINISTERULUI DE INTERNE
La Vitleem colo-n jos
Concert de colinde și cântece de Crăciun
ANSAMBLUL PATOS
Conducerea muzicală: PETRE ȘTEFĂNESCU
În program (pre)lucrări de : Nicolae Lungu, Francisc Hubic, Gheorghe
Cucu, Mihai Lupescu, Vasile Timiș, Marin Trache – Ioan Brie, Alexandru
Pașcanu, Radu Zamfirescu, Valentin Teodorian, Petre Ștefănescu
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oraș înfrăţit cu Cernavodă la începutul lunii iulie 2014. Fraţii
bulgari participă pentru a doua oară la festivalul I.D.Chirescu,
după ce ansamblul coral cernavodean a participat în această
vară la festivalul coral de la Balchik. Alături de ansamblurile
de seamă, va urca pe scenă și Corul „I.D.Chirescu”, reprezentant al orașului Cernavodă în nenumărate festivaluri în ţară și
străinătate. Ansamblul a împlinit anul acesta 118 ani de activitate muzicală, și poartă cu mândrie, chiar și în prezent, numele
marelui compozitor. Formaţia corală a fost fondată pe 14 septembrie 1895, de către părintele Dimitrie Chirescu, care a predat bagheta dirijorală fiului său Ioan, viitor compozitor muzical.
Festivalul a fost fondat în 1981, după un an de la trecerea în
nefiinţă a mareului muzician, iar ediţiile sale au fost neîntrerupte în fiecare an. În prezent, evenimentul a obţinut notorietate în lumea muzicii corale internaţionale, în urma relaţiilor
de reciprocitate culturală menţinute de-a lungul timpului, între
orașul Cernavodă și localităţile înfrăţite din ţară și străinătate.
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Cele mai bune coruri din România au cântat în
Baia Mare, sărbătorind 95 de ani de la înființarea
Corului Bărbătesc din Finteușu Mare
Baia Mare a fost gazda unuia dintre cele mai frumoase
evenimente dedicate asociatiilor corale din Romania. Sarbatorind 95 de ani de la infiintare si cea de-a patra editie a Festivalului Coral „Valentin Baintan“, Corul Barbatesc din Finteusu
Mare a fost din nou in atentia tuturor. De aceasta data, cele
mai importante coruri din Romania au participat la acest eveniment, printre care si „Armonia“ din Constanta sau „Preludiu“
din Bucuresti.
Sala Rotary din cadrul Liceului de Arte Baia Mare a fost
gazda unui eveniment inedit. Cele mai frumoase coruri din
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Romania au cantat in Baia Mare, sarbatorind astfel 95 de ani de
la infiintarea Corului Barbatesc din Finteusu Mare. Cu aceasta
ocazie, in Baia Mare au fost prezenti si invitati de seama precum IPS Teodosie al Tomisului sau Voicu Enachescu, presedintele Asociatia Nationala Corala din Romania, cel care a
tinut sa inmaneze si o diploma de excelenta maramuresenilor
pentru intraga lor activitate.
„In ce ma priveste traiesc un moment special, pentru ca de
corul taranesc din Finteus ma leaga amintiri deosebite. Pe acesti
vrednici mesageri ai cantecului Romanesc, i-am cunoscut in
urma cu 33-34 de ani atunci cand in fruntea lui se afla remarcabilul intelectual Valentin Baintan. Formatie corala care ne-a
adus aminte de atunci si pana astazi ca suntem romani si ca
trebuie sa valorificam repertoriul patriotic romanesc inainte
de toate, pentru formatiile de amatori, din mediu rural in primul rand. E un exemplu de urmat pentru foarte multe formatii corale din Tara Romaneasca. Iacata de aproape 100 de ani,
acesti domni, vrednici si harnici agricultori si nu numai, duc pe
meleaguriel tarii si chiar in unele tari straine cantecul patriotic
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romanesc“, a aratat Voicu Enachescu.
Pe parcursul catorva ore, pe scena din Baia Mare s-au
perindat Corul „Preludiu“ - dirijor Voicu Enachescu, „Armonia“ - a Arhiepiscopiei Tomisului - dirijor Iulian Dumitru,
„Armonia“ Baia Mare -dirijor Mihaela Bob Zaiceanu si bineinteles Corul Barbatesc din Finmteusu Mare – dirijor Andrei
Dragos.
Ajuns la cea de-a patra editie, Festivalul Coral „Valentin
Baintan“ a fost un real succes si de aceasta data. Ideea acestuia
a pornit chiar de la actualul dirijor al corului, care a gasit cea
mai buna maniera de a promova arta corala in Maramures
si de a stimula formatiile existente. In ceea ce priveste aniversarea a 95 de ani de activitate, Andrei Dragos a spus ca problemele financiare sunt cele care le face viata grea, insa va face tot
ce-i sta in putinta sa atinga 100 de ani de activitate. „Nu stim
cum va fi, Dumnezeu sa ne dea sanatate si gandurile pe care
le-am avut pana acuma, ca sa nu patim si noi ce-au patit altii,
sa disparem. Dar nu cred, e imposibil. Vor fi 5 ani cum au fost
toti cei 95 de ani, de promovare a dragostei de neam de tara, de
bunul Dumnezeu prin cantec“, a aratat dirijorul.
Festivalul Coral „Valentin Baintan“ s-a incheiat duminica,
17 noiembrie, cu o slujba religioasa si un parastas de pomenire
a celor care au trecut in nefiinta si au facut parte din acest cor.
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Regal coral și lecție de patriotism
Cele mai bune coruri din România
pe scena Liceului de Arte Baia Mare
În vremuri în care mișcarea culturală suferă, Asociația
Corală a Bărbaților din Finteușu Mare a organizat cea de-a
IV-a ediție a Festivalului Coral ”Valentin Băințan”, în sala
de concerte a Liceului de Arte din Baia Mare. Înființat în 1
decembrie 1918, de către preotul Valer Dragoș, învățătorul
Gavril Bogdan (directorul școlii) și învățătorul Nistor Dragoș,
urmașii celor din Corul Plugarilor din Finteușu Mare au arătat
că sunt, în continuare, adepții devizei din 1918: ”Ne-am unit
inimile, gândurile și glasurile pentru a proslăvi prin cântec neamul românesc și pe Bunul Dumnezeu”. ”Noi, să știți, am venit
de pe câmp azi. Așa-i stă bine țăranului, să muncească și să
cânte. Satisfacția noastră este enormă, plata noastră sunt aplauzele dumneavoastră”, a spus dirijorul corului, Andrei Dragoș,
ca răspuns la aplauzele spectatorilor, venite după concertul de
cântece patriotice și folclorice.
Ploaie de aplauze și surprize
Cei care s-au perindat la microfon au rostit cuvinte de
laudă la adresa corului ce împlinește 95 de ani peste două săptămâni. ”Instituție a cântecului patriotic” – Octavian Butuza, ”cor
bărbătesc și la propriu și la figurat” – senator Ciprian Rogojan, ”vrednici mesageri ai cântecului românesc” – Voicu Enăchescu, președintele Asociație Naționale Corale din România,
”purtători de mesaj patriotic și adepți ai unei culturi de calitate”
– Florin Talpoș - primarul comunei Șomcuta Mare, sunt doar
câteva dintre expresiile folosite.
Evoluția corurilor care au urcat pe scenă sâmbătă seara au
fost pe măsura evenimentului. Corul ”Armonia” din Baia Mare
(dirijor Mihaela Bob Zăiceanu) a avut parte de o surpriză. A
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primit o diplomă de apreciere din partea Patriarhului Daniel,
înmânată de către Voicu Enăchescu. Dincolo de diplome, Sașa
Nicolici, ”sufletul” corului băimărean, a mărturisit că, datorită
coriștilor din Finteușu Mare, corul băimărean s-a reorientat spre
folclor, ”adevărata rădăcină”. Așa că, după un mixaj muzical din
muzică de operă, spectatorii au avut parte de prelucrări folclorice.
Tot ”Armonia” a fost corul care a urmat, al Arhiepicopiei
Tomisului, care a avut un program compus din cântece religioase, istorice și folclorice. Socotit drept cel mai bun cor bărbătesc din România, corul din Constanța este printre cele mai
bune din lume. Anul trecut, la World Choir Games (Olimpiada Mondială a Corurilor, desfășurată în Ohio) a primit două
diplome de aur, la secțiunile ”Folclor” și ”Muzica religiilor”. Nu
e de mirare că au primit aplauze la scenă deschisă, fiind nevoiți
să își prelungească spectacolul, la sugestia Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prezent în sală.
De aceleași aplauze au beneficiat și membrii corului ”Preludiu”, al Centrului Național de Artă ”Tinerimea Română” din
București, socotit de specialiști cel mai bun cor mixt din România.
Au avut ieșiri la rampă și posesorii unor voci de excepție
(Valer Zamfirescu – corul din Finteșu Mare, Alexandru Chiriac
– corul ”Armonia” din Constanța sau Mihaela Bob Zăiceanu)
însă nu au făcut exces, respectând linia trasată de dirijori. Volubili (Andrei Dragoș și Voicu Enăchescu – corul ”Preludiu”),
sobri (Mihaela Bob Zăiceanu) sau adepții unei discipline stricte
(Iulian Dumitru – corul ”Armonia” din Constanța), aceștia au
arătat că într-o lume a kitsch-ului și a succesului facil se poate
face muzică de calitate.
Manifestarea a continuat a doua zi, duminică, la Finteușu
Mare, unde a fost oficiată la biserică Sfânta Liturghie, urmată
de parastasul de pomenire a coriștilor decedați din 1918 până
acum. Un festival dedicat celui care a fost dirijorul corului din
Finteșu Mare timp de 27 de ani nu se putea încheia decât cu
un concert omagial, care a avut loc duminică după-masă.
Ioan BUDA ȚEȚU
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Festivalul-concurs interjudeţean de muzică
sacră corală „Cu noi este Dumnezeu” Orăştie
Sâmbătă 14 decembrie 2013 de la orele 15:00, în monumentala catedrală din Orăştie se va desfăşura a XXIV-a ediţie
a festivalului coral interjudeţean de muzică sacră ,,Cu noi este
Dumnezeu”.

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

57

În acest an festivalul reuneşte în concurs şapte coruri, iar
recitalul ﬁnal va ﬁ susţinut de corul ,,Orfeu” al Liceului de
Arte din Deva, dirijta de doamna Mariana Onţanu-Crăciun.
Ordinea intrării în concurs:
1. Corul mixt ,,Arhanghelii” al Parohiei Ortodoxe Orăştie
I, dirijor Ioan Marius Popa;
2. Corul de copii ,,Vlăstarele Orăştiei”, dirijor Petru
Androne Eli;
3. Grupul vocal bărbătesc ,,Epifania” din Orăştie, dirijor
Ioan Marius Popa;
4. Corul mixt al Parohiei Ortodoxe Biscaria-Simeria, dirijor Cristina Pascaru;
5. Corul mixt ,,Lumină lină” al Parohiei Sfânta Vinere din
Zalău, dirijor Ciprian Ghiurco;
6. Corul mixt ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” al Parohiei
Ortodoxe Cîmpeni-Vale; dirijor Gelu Muntea;
7. Corul bărbătesc ,,Epifania” din Timişoara, dirijor Nicolae Şincari.
Toată lumea este aşteptată şi binevenită în audierea cântului bisericesc şi al colindelor ce exclamă ,,Cu noi este Dumnezeu!”.
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Colinde și tradiții de Crăciun, în Transilvania
În această perioadă, colindătorii transilvăneni vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos, așa cum odinioară au binevestit
îngerii și păstorii, la Bethleem. Prin colinde, credincioșii de azi
se alătură corului de îngeri care cântă în cer, unindu-și vocile cu
toţi strămoșii care, de mai bine de 2000 de ani, au adus vestea
minunată.
Corul „Armonia“ din Baia Mare a susţinut sâmbătă, 14
decembrie, un concert de colinde tradiţionale în Catedrala
mitropolitană din Sibiu. La concert au participat Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și
Muscelului, preoţi slujitori la Catedrala mitropolitană și numeroși credincioși. În această perioadă, la Sibiu are loc o serie de
concerte de colinde susţinute de coruri din oraș, precum cel al
Catedralei mitropolitane, al studenţilor Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna“, precum și din alte părţi
ale ţării. Seria de concerte din acest an a fost deschisă sâmbăta
aceasta de corul „Armonia“ din Baia Mare, dirijat de profesoara
Mihaela Bob Zăiceanu. Colindele tradiţionale românești, cele
specifice Maramureșului și Ardealului, precum și altor zone ale
ţării au răsunat în Catedrala mitropolitană din Sibiu, creând o
atmosferă deosebită, de mare sărbătoare. Înveșmântaţi în costume ce amintesc de portul popular transilvănean, în care albul
și negru simbolizează puritatea sufletească, dar și sobrietatea și
starea de pocăinţă a creștinului, coriștii din Baia Mare au oferit
sibienilor o seară duhovnicească specifică marilor sărbători din
an.
IPS Mitropolit Laurenţiu le-a mulţumit, la sfârșitul concertului, pentru drumul lung făcut pentru a colinda la Sibiu,
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locul unde Sfântul Andrei Șaguna, care a păstorit și pe înaintașii lor, din nordul Ardealului, cheamă spre închinare și cinstire
pe toţi fraţii de neam și credinţă.
„Vă mulţumim pentru dragostea și credinţa dumneavoastră și pentru că aţi pus fiecare alături de celălalt atât dragostea
cât și darul primit de la Dumnezeu, cel al cântării, pentru a
realiza împreună aceste armonii. Aţi încercat să imitaţi frumuseţea inegalabilă și de nedescris a cântărilor îngerești, așa cum
încearcă, de fapt, toate corurile care-L slăvesc pe Dumnezeu“, a
subliniat ierarhul.
La final, oaspeţii din Nordul Transilvaniei au avut posibilitatea să se închine la racla în care este păstrat capul Sfântului
Andrei Șaguna, dar și la cea în care se află celelalte părţi din
moaștele marelui mitropolit.
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Coriștii au primit, apoi, daruri de la IPS Mitropolit Laurenţiu, au fost binecuvântaţi și li s-a adresat invitaţia de a veni
și în următorii ani să colinde la Sibiu. Urările de bine și mulţumirile au venit prin cânt, coriștii maramureșeni interpretând
tradiţionale melodii menite să exprime recunoștinţa colindătorilor și gândurile lor bune. Corul „Armonia“ a fost înfiinţat în
anul 2000 de iubitori ai muzicii religioase și tradiţionale românești. Până în prezent, corul a susţinut concerte în ţară și în
străinătate, oferind momente de bucurie duhovnicească celor
care au audiat interpretările lor armonioase.
Festivalul „Episcop Nicolae Ivan“
Zeci de copii din judeţele Cluj și Bistriţa Năsăud au încântat cu colinde și tradiţii de Crăciun inimile spectatorilor din
cadrul celei de-a treia ediţii a Festivalului-concurs de colinde și
tradiţii de Crăciun „Episcop Nicolae Ivan“, desfășurat sâmbătă,
14 decembrie, la Cluj-Napoca.
Evenimentul a avut loc în sala Auditorium Maximum a
Universităţii „Babeș-Bolyai“ în prezenţa Înaltpreasfinţitului
Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a profesorilor
coordonatori ai grupurilor participante, a părinţilor și familiilor, veniţi cu toţii să-i susţină pe elevii. În deschidere, inspectorul de religie al judeţului Cluj, pr. Marian Sidon, moderatorul
evenimentului, a prezentat pe scurt obiectivele acestui Festivalconcurs ajuns la a III-a ediţie.
Pe scenă au urcat 14 cete de colindători din judeţele Bistriţa-Năsăud și Cluj, îmbrăcaţi în costume tradiţionale. Tinerii au prezentat în faţa publicului și a juriului de specialitate
colinde tradiţionale și diferite obiceiuri și tradiţii de Crăciun.
Deschiderea reprezentaţiilor a fost făcută de un grup de elevi ai
Liceului Tehnologic special „Samus“ din Cluj-Napoca, care au
emoţionat publicul prin interpretarea unor colinde de Crăciun
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în limbaj mimico-gestual. Ei au fost coordonaţi de profesorul
de religie Vasile Gorcea.
La finalul manifestării, IPS Arhiepiscop și Mitropolit
Andrei i-a felicitat pe elevii participanţi și pe profesorii coordonatori și le-a vorbit despre importanţa păstrării tradiţiilor:
„Merită laude și dascălii, tinerii, copiii noștri care astăzi s-au
manifestat frumos aici. Avem nădejde că ei vor crea o lume mai
bună, mult mai bună“.
Pe durata deliberării câștigătorilor celei de-a treia ediţii
a festivalului, Corul Seminarului Teologic Ortodox din ClujNapoca, dirijat de pr. prof. Petru Stanciu, a susţinut un recital
de colinde tradiţionale. După acest moment, a urmat premierea
câștigătorilor. Pe locul I s-au clasat grupul de colindători din
Spermezeu și grupul „Belciugarilor“ din Ilva Mare, care au prezentat Jocul Caprei.
IPS Mitropolit Andrei i-a binecuvântat pe toţi participanţii și le-a oferit daruri tuturor. Tot în acest cadru, ierarhul a premiat și un grup de elevi rromi, olimpici la diferite concursuri și
olimpiade naţionale și internaţionale și pe profesorii acestora.
Festivalul-concurs de colinde „Episcop Nicolae Ivan“ a fost iniţiat în 2011, pe 3 decembrie, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de
la reactivarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Colinde în Arhiepiscopia Alba Iuliei
În această perioadă au loc mai multe festivaluri de colinde
pe cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil“ Geogel, Protopopiatul Aiud, în colaborare cu primăria comunei Ponor, a organizat a IV-a ediţie a
Festivalului de colinde „Deschide ușa, creștine!“, care a avut loc
ieri, 15 decembrie, la Căminul cultural din localitate. Alături
de colindători au fost prezenţi, ca invitaţi speciali, Ciprian și
Mihaela Istrate.
Școala Gimnazială din comuna Crăiești, judeţul Mureș,
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în colaborare cu Parohia Ortodoxă din localitate, a organizat
Festivalul „Colinde, colinde!“, ediţia a II-a, la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Crăiești. Aici au participat grupuri de colindători de la școlile gimnaziale din Crăiești,
Pogăceaua, Șincai, Fărăgău, Urmeniș, judeţul Bistriţa Năsăud, și
Corul mixt al bisericii din localitate.
Festivalul s-a desfășurat la iniţiativa prof. Diana Gaurean,
director al școlii din Crăiești, în colaborare cu parohul Laonida Gaurean, în parteneriat cu școlile din localităţile vecine, în
scopul promovării valorilor creștine, prin interpretarea colindelor, contribuind astfel la păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor din
zonă.
Festivalul „Noi umblăm a colinda“ la Oradea
La Oradea s-a desfășurat, pe 12 decembrie, cea de IX-a
ediţie a Festivalului de colinde „Noi umblăm a colinda“, organizat de Episcopia Oradiei în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Judeţean Bihor (ISJ), Consiliul Judeţean Bihor, Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea, Protopopiatul Oradea și Asociaţia
Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (AFOREO), cu sprijinul Era Shopping Park.
Festivalul are ca scop identificarea și promovarea colindului
creștin autentic și cuprinderea sa într-o culegere de colinde tradiţionale din Bihor. El se adresează elevilor de la toate unităţile de învăţământ din judeţ, indiferent de ciclul de învăţământ
și este structurat pe două secţiuni: Colinde bihorene inedite
(culese de la colindătorii în vârstă din sat) - sub formă de concurs și, cea de a doua, Colinde de largă circulaţie.
Acest eveniment promovează tradiţiile creștin-ortodoxe,
în scopul de a le transmite tinerei generaţii, în stare nealterată.
Mai mult, acesta este un eveniment care oferă publicului ocazia
de a retrăi atmosfera de odinioară din preajma marelui praznic
al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
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Festivalul a fost precedat de o paradă a costumelor populare care s-a desfășurat în centrul municipiului Oradea, pe porţiunea pietonală a străzii Republicii.
În debutul manifestării, părintele Simion Goga, inspector
pentru cateheză al Episcopiei Oradiei, a transmis mesajul de
binecuvântare al Preasfinţitului Sofronie, Episcopul Oradiei,
care a felicitat pe participanţi, mulţumind organizatorilor pentru efortul depus și grija în păstrarea și promovarea valorilor și
tradiţiilor autentice creștine.
Pe scena din sala de festivităţi de la Era Shopping Park
Oradea au evoluat 27 de grupuri de colindători, reprezentând 27 de unităţi de învăţământ din judeţul Bihor: Colegiul
Tehnic „Traian Vuia“, Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu“, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu“, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir“, din Oradea, școlile gimnaziale din
Sâmbăta, Cuzap, Luncasprie, Topa de Sus, Hidișel de Dobrești,
Butan, Beznea, Hidișelu de Sus, Chijic, Bucuroaia, Răbăgani,
„Nicolae Popoviciu“ din Beiuș, Sânicolau Român, Căbești,
Roșia, Pietroasa, Budureasa și Balc, Colegiul Tehnic Vadu Crișului, Liceul Tehnologic nr. 1 din Popești, Liceul Tehnologic
din Dobrești, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman“ din Aleșd,
Liceul Teoretic din Bratca.
În cadrul festivalului, Corul „Diacon Nicolae Firu“ al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu“ din Oradea, dirijat
de arhid. Ștefan Lakatos și grupul de colindători de la Liceul
de Artă din Oradea, coordonat de Aurica Bontu, au susţinut un
minirecital.
Juriul festivalului-concurs a fost alcătuit din Crăciun
Parasca - folclorist, președintele juriului, pr. prof. Radu Rus,
consilier pentru învăţământ și activităţi cu tineretul al Episcopiei Oradiei, Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, Voichiţa Vancu și Mioara Ţigan, inspectori
de specialitate în cadrul ISJ, Viorica Cherteș, președinte AFO-
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REO, și Dana Oprescu din partea Palatului Copiilor și Elevilor
Oradea. Ca urmare a jurizării, șase dintre corurile și formaţiile corale participante au luat premiul întâi, opt au fost răsplătite cu premiul al doilea, cinci cu premiul al treilea, iar restul
au primit menţiuni. La final, colindătorii au fost răsplătiţi cu
cozonaci, nuci și mere, precum și cu o diplomă de participare și
au fost invitaţi să deguste din bucate tradiţionale românești de
post.
Colinde pentru vârstnici la Deva
Liceul de Arte „Sigismund Toduţă“ Deva și Episcopia
Devei și Hunedoarei, în parteneriat cu Protopopiatul Deva și
Parohia Deva V, au organizat pe 13 decembrie, acţiunea socială „Am plecat să colindăm!“. 20 de copii preșcolari din Grupa
„Fluturașilor“ coordonată de educatoarea Estera Maria Olescher i-au colindat și le-au urat sărbători fericite beneficiarilor
vârstnici ai Centrului Social „Părintele Arsenie Boca“. Cele 15
persoane vârstnice prezente la acţiune s-au bucurat împreună
cu copiii care le-au vestit Nașterea Mântuitorului și au petrecut o zi în care au uitat de grijile vârstei. Prin purtarea de grijă
a educatoarei și a părinţilor copiilor, prezenţi și ei la acţiune,
beneficiarii au primit dulciuri și fructe.
Cu această ocazie, Episcopia Devei și Hunedoarei a mulţumit conducerii Liceului de Arte, educatoarei Estera Maria
Olescher, copiilor și familiilor acestora pentru implicarea în
această activitate. (Pr. Silviu Dobai, pr. Diniș Dumitru, Ștefan
Mărculeţ, Alexandra Andereș)
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Festivalul de Muzica Religioasa “Buna
Vestire”
Bucuresti, 25 Martie 2014, Palatului Național
al Copiilor din București - Sala Mică
Asociația Națională Corală din România și Fundația
pentru copii talentați “Meloritmic” vă invită la Festivalul de
Muzică Religioasă Buna Vestire, ediția a II-a. Evenimentul
artistic dedicat muzicii corale va avea loc marți, 25 martie
2014, în sala mică a Palatului Național al Copiilor, de la ora
17:30 la 21:00.
Vă așteaptă câteva ore de calitate, cu muzică cultă interpretată de ansambluri corale mai mult sau mai puțin cunoscute,
dar care cu siguranță vă vor trezi interesul față de armoniile bisericești, acum, în apropierea marii sărbatori a Învierii lui
Iisus Hristos.
Festivalul de Muzică Religioasă “Buna Vestire” a luat
naștere la inițiativa prof. dr. Elena Nicolai, dirijoarea Corului
de copii Meloritm, formație care activează în cadrul Palatului
Național al Copiilor din București.
Anul acesta, alături micii coriști care alcătuiesc una dintre
formațiile muzicale ale instituției mai sus numite, se vor prezenta în fața publicului următoarele ansambluri corale:
Corul de copii și tineret Symbol - dirijor Jean Lupu și
Luminița Guțanu
Corul de cameră Canticorum – dirijor prof. Iulian Levențiu
Corul Carmina Tenera – dirijor prof. Constantin Popescu
Corul academic Divina Armonie – dirijor prof. Cristian
Marius Firca
Corul bărbătesc Cavadin – dirijor Emanuel Pecingină
Corala Brâncovenilor – dirijor Veronica Vizi
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Corala Nicoale Oancea a Casei de Corpului Didactic –
dirijor Petre Ștefănescu
Corala Dominus – dirijor Gabriel Mihai Niță
Corala Appassionato din Târgoviște – dirijor Florin Emil
Nicoale Badea
Invitat de onoare - dirijorul și președintele Asociației
Naționale Corale din România – Voicu Enăchescu.
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„Cântării religioase i s-a adăugat cântarea patriotică“

Festivalul-concurs „Buna Vestire“,
la Fundu Moldovei
În localitatea Fundu Moldovei din judeţul Suceava a avut
loc duminică, 27 martie, Festivalul-concurs Naţional de Muzică
Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire”. Cea de-a XXI-a
ediţie s-a desfășurat cu binecuvântarea și în prezenţa Înalt
Preasfinţitului Pimen și a adunat 17 coruri sau formaţii corale
din toată Moldova.
Centrul Cultural Bucovina, prin secţia Centrul pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale al Consiliului Judeţean Suceava, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuţilor, Primăria Fundu Moldovei și Societatea de Cultură
“Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei, a organizat pe 27 martie,
la Căminul Cultural din comuna Fundu Moldovei, cea de-a
XXI-a ediţie a Festivalului-concurs Naţional de Muzică Corală
Religioasă Ortodoxă “Buna Vestire”. La eveniment a participat
Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor, autorităţi locale și iubitori ai muzicii religioase bisericeși.
Manifestarea a fost completată de prezenţa meșterilor populari
din judeţele Suceava, Iași, Neamţ și Galaţi, care au expus ouă
încondeiate, obiecte de cult și ceramică. Juriul celei de-a XXI-a
ediţii a Festivalului-concurs Naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă “Buna Vestire” a fost alcătuit din prof. univ.
dr. Viorel Munteanu, rectorul Universităţii de Arte “George
Enescu” Iași, pr. conf. dr. Florin Bucescu de la Universitatea
de Arte “George Enescu” Iași, prof. Sever Dumitrache, manager Centrul Cultural “Bucovina”, prof. Emil Forfotă, dirijor din
Câmpulung Moldovenesc, și prof. Viorel Bârleanu, etnomuzicolog la Universitatea de Arte “George Enescu” Iași.
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“Cântarea aparţine omului cu inima bună”
Înalt Preasfinţitul Pimen a rămas plăcut impresionat de
corurile prezente la festival, făcând referire, în cuvântul rostit, la cântecul patriotic și la tradiţiile noastre românești. “La
acest festival, cântării religioase i se adaugă cântarea patriotică.
Ea scoate în evidenţă dragostea de patrie, vitejia celor care au
apărat patria, cultivând îmbărbătarea noastră pentru a ne strădui și a birui orice rău. O cântare patriotică este binecuvântată de Dumnezeu. În zilele noastre este mai puţin cultivată.
În credinţa noastră ortodoxă și în trăirea noastră românească
se înscrie și costumul naţional sau portul popular care întrece
multe frumuseţi în ceea ce privește îmbrăcămintea omului.
Portul naţional arată bogăţia și simţirile curate și frumoase ale
omului. În toate tradiţiile noastre se arată bogăţia sufletească și
mai ales duhul de comuniune între oameni și Dumnezeu. Cei
care au organizat an de an acest festival au un mare merit care
va fi răsplătit de Bunul Dumnezeu. Cântarea aparţine omului
cu inima bună. Rog pe Dumnezeu să vă păstreze în această stăruinţă sfântă, în această osteneală”, a spus IPS Pimen.
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“Acest premiu înseamnă încununarea muncii din ultimele
două luni”
Pentru corul mixt al Bisericii “Sfinţii Apostoli Petru și
Pavel” - Bărboi din Iași, dirijat de Ramona Mirabela Castillo
Osuna, premiul obţinut la Fundu Moldovei reprezintă o recunoaștere a muncii pe care a depus-o în ultimele două luni.
“Acest premiu înseamnă încununarea muncii din ultimele
două luni, dar și din ultimii doi ani și jumătate de când sunt
dirijorul acestui cor. În tot acest timp am susţinut trei concerte.
Marele premiu al Festivalului-concurs Naţional de Muzică
Corală Religioasă Ortodoxă “Buna Vestire” arată evoluţia noastră. În prezent ne pregătim să susţinem de sărbătoarea Floriilor
cel de-al patrulea concert din ultimii doi ani”, a spus dirijorul
Ramona Mirabela Castillo Osuna. Corul semi-preofesionist al
Bisericii Bărboi din Iași este format din 28 de amatori și profesioniști cu vârste variate. Activitatea corului constă în oferirea
răspunsurilor liturgice la Sfânta Liturghie în Biserica Bărboi.
În fiecare an se organizează concerte dedicate marilor sărbători
sau de caritate. Participarea la Festivalul-concurs “Buna Vestire”
a fost posibilă cu sprijinul părintelui paroh Constantin Andrei,
protoiereul Protopopiatului Iași 1, și al Societăţii Antibiotice
SA Iași, care a pus la dispoziţie transportul.
Premii pe cinci secţiuni
Marele premiu a fost acordat de juriu corului mixt al Bisericii “Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” - Bărboi din Iași, dirijor
Ramona Mirabela Castillo Osuna. Celelalte coruri înscrise la
cinci secţiuni au fost premiate astfel:
Secţiunea Licee cu alt profil:
Premiul al II-lea: corul mixt al Colegiului Naţional “Ștefan
cel Mare” Suceava, dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu. Premiul al III-lea: Corul “Primavera” al Colegiului “Alexandru cel
Bun” Gura Humorului, dirijor prof. Lenuţa Beleca.
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Secţiunea Licee cu profil muzical și teologic:
Premiul I: corul bărbătesc al Seminarului Teologic Liceal
Ortodox “Mitropolit Dosoftei” Suceava, dirijor pr. prof. Lucian
Tablan Popescu.
Secţiunea Coruri așezăminte culturale:
Premiul I: corul mixt al Asociaţiei Culturale “Voces Cristianu” Suceava, dirijor prof. Sânziana Sofa. Premiul al II-lea:
corul mixt al Asociaţiei Culturale “Pro Bucovina”, dirijor pr.
prof. Lucian Tablan Popescu. Premiul al III-lea: corul mixt
“Osana Bucovinei” al Căminului Cultural Vicovu de Jos
(Remezău), dirijor Ana Maria Cenușă Apetroae. Menţiuni:
Corul “Vânătorii lui Ștefan cel Mare” al Căminului Cultural
Vânători - Neamţ, dirijor prof. Cristina Elena Petrariu, și Corul
bărbătesc “Flori de Măr” al Căminului Cultural Râșca, dirijor
prof. Mihaela Grădinariu.
Secţiunea Coruri parohiale mixte:
Premiul I: corul mixt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuţilor, dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu. Premiul al IIlea: Corul mixt “Leon Băncilă” al Bisericii “Adormirea Maicii
Domnului” Fălticeni, dirijor prof. Angela Focșa. Menţiune:
Corul mixt pe trei voci “Buciumenii Chioarului” Buciu, Baia
Mare, jud. Maramureș, dirijor prof. Ion Gabriela.
Secţiunea Coruri parohiale bărbătești:
Premiul I: corul bărbătesc al preoţilor Protopopiatului
Suceava 1, dirijor preot Ionel Doru Budeanu. Premiul al III-lea
- corul bărbătesc “Gheorghe Cucu” al Protopopiatului Bârlad,
dirijor pr. Ungurean Brânduș, și corul bărbătesc al parohiei Salcea, dirijor pr. Ionel Doru Budeanu. Menţiune: corul bărbătesc
al parohiei Bosanci, dirijor Ioan Barbă. Corul “Byzantion” din
Iași, care a câștigat la ediţia de anul trecut marele premiu al festivalului, a susţinut un recital în afara concursului.
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Corurile de copii și tineret au impresionat la
Festivalul “Timotei Popovici” de la Caransebeș
Manifestarile intitulate generic „Zilele Credintei si Culturii” in Episcopia Caransebesului, continua la Caransebes.
La acest sfarsit de saptamana s-a desfasurat cea de-a XXXIIa editie a Festivalului corurilor de copii si tineret „Timotei
Popovici”.
In organizarea acestui eveniment, Episcopia Caransebesului a fost sprijinita de Primaria municipiului Caransebes, prin
Casa de Cultura a orasului. Manifestarea culturala s-a desfasurat in Sala de spectacole a Casei de Cultura “George Suru” din
Caransebes, in prezenta Preasfintitului Parinte Episcop Lucian
si a altor personalitati ale orasului si judetului. La editia din
acest an au urcat pe scena opt formatii corale de copii si tineri
din Eparhia Caransebesului, dar si din alte eparhii. Festivalul
“Timotei Popovici” este primul festival coral pentru copii si
tineret din Romania, ce a debutat in comuna Marga – judetul
Caras-Severin, in anul 1982, la initiativa profesorului Dumitru Jompan. Desi a activat cea mai mare parte a vietii la Sibiu,
Timotei Popovici este banatean, cu origini in localitatea Tincova, judetul Caras-Severin, fiind cel mai prolific compozitor
de muzica corala pentru copii.
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Festivalul ,,Gheorghe Cucu”, la Slatina
La sfârșitul săptămânii trecute, Slatina a devenit, pentru a
șasea oară, capitala muzicii corale românești. Timp de trei zile,
pe scena amfitatrului Colegiului Naţional Vocaţional ,,Nicolae
Titulescu”, au urcat 12 formaţii din ţară dar și una din Grecia,
în cadrul ediţie din acest an a Festivalului ,,Gheorghe Cucu”.
500 de coriști, au fost prezente în perioada 2-4 mai la Slatina, la Festivalul coral ,,Gheorghe Cucu”, reluat după trei ani
de întrerupere.
Formaţiile care au urcat rând pe rând pe scena Amfiteatrului Colegiului Naţional Vocaţional ,,Nicolae Titulescu” au
reprezentat judeţele Olt, Dolj, Gorj, Argeș, Râmnicu Vâlcea,
Sibiu și Dâmboviţa.
Potrivit profesorului Alexandru Chirilă-Stanciu, ediţia din
acest an a festivalului a fost posibilă doar datorită eforturilor făcute de memrbii Corului Millennium pe care-l conduce.
Iubitorii muzicii corale au putut audia o serie de lucrări, multe
dintre ele semnate de compozitorul și dirijorul Gheorghe Cucu,
cel care și-a început cariera muzicală la Slatina. Potrivit regulamentului, formaţiile corale au avut obligaţia de a prezentata în
festival, printre alte piese, și una semnată de Gheorghe Cucu,
considerat părintele muzicii corale românești, în special a celei
religioase.
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Festivalul Coral “Gheorghe Cucu”,
la editia a VI-a
12 formaţii din ţară și de peste hotare vor fi prezente în
perioada 2-4 mai la Slatina , la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Coral Internaţional „Gheorghe Cucu”. Festivalul începe
vineri cu primirea oaspeţilor și o conferinţă de presă, după care
formaţiile corale vor urca rând pe rând pe scena Amfiteatrului
Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu.
Anul acesta au anunţat participarea aproximativ 500 de
coriști și interpreţi din ţară și din străinătate. Cu toţii sunt componenţi ai unor formaţii din judeţele Olt, Argeș, Dâmboviţa,
Vâlcea, Dolj, Gorj, Sibiu, Suceava, precum și din Atena – Grecia. Formaţiile corale din judeţ care vor evolua pe scena amfiteatrului CNV „Nicolae Titulescu” Slatina sunt Corala „Sfinţii
Martiri Brâncoveni” a Episcopiei Slatinei și Romanaţilor, dirijor – preot Claudiu Popa, Corul „Dolce” al instituţiei de învăţământ liceal, dirijor Alexandra Geantă, și, bineînţeles, Corul
„Millennium” din Slatina, dirijor Alexandru Chirilă Stanciu.
Festivalul „Gheorghe Cucu” se va încheia, sâmbătă seara, cu
un concert coral simfonic extraordinar susţinut de către Corul
„Millennium” și Orchestra Operei Române din Craiova, care
vor interpreta piese muzicale celebre din repertoriul românesc
și internaţional. Soliștii concertului vor fi soprana Olga Emanuela Șain, altista Elena Daniela Constantin de la Filarmonica
„Oltenia” și tenorul Constantin Badea, dirijor fiind maestrul
Alexandru Iosub. Organizatorul principal al manifestării este
Corul „Millennium” Slatina, iar director este maestrul Alexandru Chirilă Stanciu, președintele Asociaţiei „Millennium”.
Iubitorii muzicii corale sunt așteptaţi în toate zilele festivalului în amfiteatrul Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae
Titulescu. Intrarea este liberă.
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O ediţie de înalt nivel artistic al Festivalului
Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”,
Piteşti, 2013
Și în vara anului 2013 Piteștiul a continuat să fie o importantă capitală a muzicii corale românești și internaţionale.
Desfășurată la sfârșitul lunii iunie, cea de a XXI-a ediţie a
Festivalului Internaţional de Muzică Corală „Dumitru Georgescu Kiriac” a avut în program nouă formaţii corale, majoritatea (șase) fiind profesioniste. Deci, așa cum am constatat și la
ultimele ediţii, festivalul coral de la Pitești tinde să devină din
ce în ce mai mult o manifestare muzicală – corală predominant profesionistă. Această situaţie nu va duce la o intimidare
a corurilor de amatori de a participa și pe viitor la un astfel de
festival. Dimpotrivă, îmbinarea formaţiilor profesioniste cu cele
de amatori va avea ca urmare o perfecţionare a cântării corale,
în general. Acest aspect al nivelului la care s-a ajuns trebuie să
ne bucure și să ne mândrim că festivalul coral de la Pitești se
află în continuă ascensiune și modernizare.
În deschiderea acestei ediţii, vicepreședintele Consiliului
Judeţean Argeș, Florin Tecău și primarul municipiului Pitești,
Tudor Pendiuc, au adresat participanţilor la festival o călduroasă
și emoţionantă urare de „Bun venit!” și de succes în evoluţia lor
artistică. Iar ca o recunoaștere a contribuţiei la existenţa și organizarea acestui festival, i s-a înmânat profesorului și dirijorului
Gheorghe Gomoiu, director al festivalului, diploma de excelenţă semnată de președintele CJ Argeș și director de onoare
al acestei ediţii, Constantin Nicolescu. În sala de concert se afla
și principalul fondator și susţinător al Festivalului Coral „D.G.
Kiriac”, profesorul Costin Alexandrescu, director al Centrului

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

75

Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș mai bine de patru decenii, o mare personalitate a
culturii argeșene.
După cum s-a obișnuit, primul concert din această ediţie
a fost susţinut de corul-gazdă, Corul de Cameră „Ars Nova”
din Pitești, dirijat de Gheorghe Gomoiu și mezzosoprana de
renume naţional și internaţional, piteșteanca Andra Bivol Costea. Această deschidere a avut și semnificaţia unui salut muzical... adresat celorlalate coruri venite aici.
Prin repertoriul său, Corul „Ars Nova” a creat de la început, în sala de concert o atmosferă romantică, îndulcită de
„Sunetul Muzicii – Cântecul Gamei” de Richard Rodgers;
„Les Champs-Elysees” de Mike Wish și Mixe Delghan (dirijor, Andra Bivol Costea); „O, Sole mio” de Eduardo di Capua,
armonizare pentru cor de Mircea Neagu și de romanţa „De câte
ori să-ţi spun” de Gheorghe Gomoiu, armonizare pentru cor și
acompaniament de pian de Constantin Arvinte (dirijor, Gheorghe Gomoiu). La pian a acompaniat un reputat și neobosit
corepetitor, permanent susţinător al vieţii muzicale locale, Radu
Titi, profesor al Liceului de Artă „Dinu Lipatti” din Pitești.
În continuare, Corul „Musica Selecta” al Universităţii Naţionale de Muzică din București, dirijat de Gabriel Popescu, a
prezentat în concertul său un repertoriu cu unele dintre cele
mai valoroase lucrări selecţionate din creaţia corală românească, destintate în special corurilor profesioniste, ca: „Dorul”
de Constantin Ion Baciu (solistă, Ana Maria Stoian, la pian,
Mia Lojigan); „Fluture” de Ștefan Popescu; „Moșul” de Mihail
Jora; „Am umblat pădurile” de D.G. Kiriac; „Concertul nr. 1” de
Gavriil Musicescu ș.a.
Un alt cor academic a fost cel al Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iași (dirijor, George Dumitriu). Audiind repertoriul acestui cor, publicul, fie el numai cel amator, a
înţeles cât de profundă și expresivă a rămas și astăzi arta com-
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ponistică polifonică a marilor contrapunctiști ai preclasicismului muzical coral, ca Giovanni Pierluigi da Palestrina („Alma
redemptoris mater”).
Dar dirijorul George Dumitriu, într-o interpretare foarte
reușită a piesei „Cântecul și Jocul miresei”, de Tudor Jarda, ne-a
demonstrat cât de important și de fermecător este stilul polifonic – contrapunctic și în creaţia compozitorilor români, îndeosebi în cea a unor compozitori ardeleni...
Tot în prima seară de concerte am fost onoraţi să audiem
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române alcătuită din
profesori, studenţi și cântăreţi profesioniști, avându-l la pupitru
pe unul dintre cei mai competenţi dirijori români contemporani de muzică religioasă, dar și laică, Stelian Ionașcu.
După interpretarea unor deosebite lucrări universale ale
perioadei preclasice – precum: „Ave Maria” de Lodovico da
Vittoria, sau „Sleep” de Eric Whitacre, cât și a altor lucrări religioase din creaţia marilor compozitori români (Paul Constantinescu – „De frumuseţea fecioriei Tale”, D. G. Kiriac – „Lăudaţi
pre Domnul”) – Corala Patriarhiei Române ne-a delectat și cu
minunata muzică corală laică clasică românească de înalt patriotism („Răsunet de la Crișana” de Ion Vidu) și cu „Suita din
Ţara Oașului” de Dariu Pop. La interpretarea acestui impresionant repertoriu au contribuit,cu multă competenţă profesională
și cu calităţi vocale-artistice deosebite, soliștii: Sidonia Nica,
Bogdan Andronache, Siluan Eloi, Ciprian Mardare, Elena Postelnicu.
În a doua seară de concerte a evoluat pe scena festivalului coral de la Pitești, pentru prima oară, „Corul Regal”, aflat
sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale, Principele Radu,
care a avut la pupitru un tânăr și talentat dirijor, Arthur Răzvan
Rădos.
Din repertoriul acestui nou colectiv coral n-au lipsit nici
exemplele cele mai reprezentative ale creaţiei corale clasice
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românești, aparţinând compozitorilor D. G. Kiriac, Mihail Jora
și Paul Constantinescu. Apoi am audiat și muzică corală mai
puţin cunoscută: „Libertango” de Astor Piazzola, Oscar Escalada și „Sumertime” de George Gershwin – la pian, Răzvan
Apetrei; solistă, Rodica Butu.
Caracterul de festival internaţional a fost dat la această ediţie de cele două coruri mixte venite din alte ţări: Grecia și Bulgaria. Deși coruri de amatori, alcătuite mai mult din vârstnici,
au fost audiate cu multă plăcere de publicul piteștean, fiindcă
rezonanţa specială creată de acestea în sala de concert își avea
sursa în folclorul celor două popoare.
Originală ni s-a părut maniera de dirijat a lui Andonidis
Papadopulos din Grecia (Pelas), care a condus Corul mixt „Alexandru cel Mare” și în postura de corepetitor – acordeonist...
Corul mixt „Maestro Gheorghi Atanasov” din KarlovoBulgaria, dirijat de Teodor Dobroicov, a susţinut un concert cu
multe piese corale, cu melodii principale frumoase, defășurate
în ritmul „aksak”, caracteristic muzicii populare balcanice-bulgărești. Cu această ocazie am luat cunoștinţă și de numele unor
compozitori bulgari mai puţin cunoscuţi la noi.
... Și de data aceasta, o mare surpriză „muzicală” ne-a făcut
în festival Corala „Appassionato” a Universităţii „Valahia” din
Târgoviște. Dirijorul coralei, Florin Emil Nicolae Badea, pe
care îl considerăm deja ca pe unul dintre faimoșii tineri maeștri
ai artei dirijorale românești, a uimit și încântat publicul cu o
interpretare corală neobișnuită, de mare efect sonor și scenic, a
unui reperteriu cu șapte piese complexe alese din diferitele perioade ale istoriei muzicii. Cele mai multe dintre acestea aparţin
creaţiei universale („Cantate Domino” – Claudio Monteverdi;
„Iaglid” – Felix Mendelssohn Bartholdy; „Do tri momi” – Shuplevski; „My soul” – Moses Hogan; „Rosa spandan” – George
Hernadez).
Corala „Appassionato” a dăruit publicului piteștean și sono-
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rităţi corale magnifice românești, interpretând cu măiestrie și în
mod inedit lucrarea „Și altfel de variaţiuni pe tema Chindiei”
de Alexandru Pașcanu.
Originalitatea în actul interpretării corale a acestei extraordinare formaţii târgoviștene a constat îndeosebi din unele
împletiri ale discursului muzical-coral cu mișcările coregrafice
sugestive ale coriștilor și dintr-un acompaniament cu instrumente de percuţie mai rar folosite în concertele corale.
Aflându-se la acest nivel artistic, Corala Appassionato s-a
bucurat de remarcabile succese și în diferitele centre culturale
europene (Strasbourg, Belfort, Genova, Roma, Veneţia, Paris).
De obicei, în partea finală a festivalului a fost programat
corul – „invitat de onoare” – care să creeze punctul culminant al
întregii desfășurări de concerte corale. Și, ca și la celelalte ediţii,
tot prestigiosul cor profesionist „Preludiu” din București a avut
menirea de a încheia în mod apoteotic ediţia a XXI-a.
Publicul, un mare prieten al renumitului cor și al dirijorului, celebrul Voicu Enăchescu, a așteptat acest moment, chiar
dacă ora apariţiei sale scenice era înaintată... Totuși, bine ar fi,
ca ţinând cont de valoarea artistică a acestui cor profesionist,
de faimă mondială, organizatorii viitorelor ediţii să-l includă în
program mai curând.
Programul repertorial al corului „Preludiu” la această ediţie a cuprins 12 lucrări corale, prin audierea lor străbătând traseul istoriei universale muzicale, începând de la Giovanni da
Palestrina („I vaghi fiori”) și Luca Marenzio („Scherzando con
dilletto”), până la cea contemporană românească (Alexandru
Pașcanu – „Noaptea de mai”; Dan Buciu – „Trei cântece românești”; Irina Odăgescu-Ţuţuianu – „Clopotele de la Horezu” sau
Valentin Gruiescu – „Ecuador de mese”).
Am fost copleșiţi și de alte multe momente ale interpretării corale sub bagheta lui Voicu Enăchescu („Floare albastră”
de Vasile Spătărelu; „Vospoite gospodevi” de Romuald Twar-
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dowsky; „Necunoscuta” de Iuri Falik; „Cântec popular american” de Shenandoh...).
Stilul de interpretare a acestui cor este, am putea spune,
unic, cu sonorităţi cristaline, gingașe, dar și cu nuanţări mai
aprinse, cu clare și perfecte relaţii acordice – armonice și polifonice, motivate prin tempouri, nuanţe și frazări adecvate. Să nu
uităm că astfel de realizări artistice deosebite nu le poate avea
un cor, oricât de profesioniști ar fi membrii săi, dacă nu ar avea
în faţa sa un maestru cum este celebrul muzician, Voicu Enăchescu, a cărui manieră dirijorală ne uimește.
Am remarcat și calităţile vocale ale soliștilor Ciprian Mardare („Cuc, cuculeţ” de Nelu Ionescu, Irina Ionescu și Marius
Nine), cât și prestanţa tinerei dirijoare (coristă a „Preludiului”),
Luminiţa Guţanu („Ecuator de mese” de V. Gruiescu).
În a treia zi de festival (duminică, 30 iunie) au concertat,
la Mănăstirea Curtea de Argeș, corurile: „Alexandru cel Mare”
din Grecia; Corul Regal; Corul „Armonia” – Plopeni (dirijor,
Cornel Mutu); Corul „Maestro Gheorghi Atanasov” – Bulgaria; Corul „Preot Ion Ionescu” din Topoloveni; Corul „Învierea”
– Foeni, Timiș și Corul „Orfeu” din Curtea de Argeș.
Organizatorilor ediţiei a XXI-a a Festivalului Internaţional
de Muzică Corală „D.G. Kiriac” – Consiliul Judeţean Argeș,
Teatrul „Al. Davila” (director Sevastian Tudor), Primăria Municipiului Pitești, Primăria Orașului Topoloveni, Centrul Cultural
Pitești, în colaborare cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
și Asociaţia Naţională Corală din România – un mare și pasionat public al festivalului le adresează o permanentă recunoștinţă!
Moise Mitulescu,
dirijor și compozitor
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Festivalul – Concurs Coral Internaţional
pentru Tineret Gavriil Musicescu,
ediţia a II-a, Iaşi, 1–7 iulie 2014
Desfăşurarea Festivalului – Concurs Coral Internaţional
pentru Tineret Gavriil Musicescu.
Festivalul este deschis tuturor formaţiilor corale de amatori
ce cuprind persoane până în 40 de ani inclusiv, exceptând dirijorul.
Vor fi 6 secţiuni: 1. Coruri de Licee cu profil muzical şi
Seminariile teologice unde se studiază muzica, din ţară şi
străinătate; 2. Coruri de la Universităţile de Muzică şi de la
Facultăţile de Teologie din ţară şi străinătate; 3. Coruri de tineri amatori (tineri care nu studiază în şcoli cu profil muzical);
4. Coruri din Diasporă; 5. Formaţii de muzică psaltică; 6. O
secţiune aparte a Festivalului va fi cea destinată corurilor de
copii incluzând Programul Cantus Mundi coordonat de Corul
Naţional de Cameră Madrigal, secţiune ce se va desfăşura fără
concurs.
Corurile prezente în concurs, din ţară şi străinătate, vor
interpreta piese impuse şi la alegere, religioase, prelucrări folclorice şi culte din repertoriul naţional şi universal.
Juriul pentru primele patru secţiuni va fi format din 5
membri, personalităţi ale vieţii muzicale, iar cel de la secţiunea
5 va fi format din 3 personalităţi ale muzicii psaltice. Membrii
juriului vor fi din ţară şi străinătate.
Se vor acorda premii celor mai bune trei formaţii corale
de la fiecare secţiune în parte: Premiul I, Premiul II şi Premiul
III (excepţie secţiunea 6). Trofeul Gavriil Musicescu va fi acordat de juriu pentru cea mai bună formaţie corală din cadrul
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Festivalului. Se vor acorda şi premii speciale din partea partenerilor, juriului sau a sponsorilor (Premiul pentru cel mai bun
dirijor, premiul pentru prezenţă scenică etc.). Cazarea şi masa
participanţilor la Festival vor fi oferite de organizatori.
Se estimează o prezenţă a corurilor din următoarele ţări:
România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Guinea
Ecuatorială, Serbia, Grecia.
Dintre formaţiile corale invitate în mod special la eveniment, amintim: Corul Naţional de Cameră Madrigal, Corul
Capela Moldova al Radio-Televiziunii din Chişinău, Corul
Preludiu din București, Corul Armonia din Constanţa, Grupul
psaltic Byzantion din Iași.
Printre partenerii Festivalului se numără: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Primăria Municipiului Iaşi, Opera
Naţională Romană Iaşi, Asociaţia Naţională Corală din România (Maestrul Voicu Enăchescu), Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi, Corul Naţional de Cameră
Madrigal, Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii
Muzicale Teoretice a Universităţii de Arte George Enescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae Iaşi, Colegiul
Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi, Parohia Binecredinciosul
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Iaşi, Asociaţia Culturală Byzantion Iaşi, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Editura Doxologia
etc.
Festivalul va fi intens mediatizat (ziare, reviste, radio, TV,
internet) local, regional, naţional şi internaţional pe de o parte
datorită anvergurii evenimentului, pe de altă parte datorită
numeroaselor parteneriate media realizate sau în curs de realizare.
Desfăşurarea concursului.
Concursurile din cadrul Festivalului se vor desfăşura în
următoarele zile: 3 iulie (Secţiunile 1 şi 2), 4 iulie (Secţiunile
3, 4, 5).
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Pe 2 iulie va avea loc spectacolul dedicat copiilor, fără concurs. Acesta din urmă se va desfăşura la Palas Mall.
După fiecare secţiune se va organiza festivitatea de premiere, corul care ocupă primul loc urmând să participe la Gala
Festivalului.

Workshop-uri.
În prima parte a zilei de 5 iulie, la Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice a Universităţii
de Arte George Enescu Iași vor avea loc o serie de dezbateri pe
diferite tematici ale muzicii corale.

Iaşul – scena.
În cadrul Festivalului, ne propunem să transformăm Iaşul
într-o adevărată scenă. Astfel, Duminică, 06.07.2014, la ora
11.30 dorim să organizăm 10 concerte în diferite zone ale
Iaşului la care să participe corurile prezente la Festival. Astfel,
în 10 biserici din oraşul Iaşi vor concerta unul / două coruri.
Estimăm o prezenţă de aproximativ 2.000 persoane la aceste
concerte.
De asemenea, în diverse zile din programul Festivalului,
corurile prezente vor concerta la diferite instituţii de cultură
din Iaşi (Muzeul Unirii, Universităţi etc.), în diverse spaţii publice (Palas Mall), precum şi Cămine de bătrâni din Municipiul
Iaşi.

Gala Festivalului.
Se va desfăşura în seara zilei de Duminică, 6 Iulie, începând
cu ora 19.00. Aceasta va avea loc la Opera Naţională Iaşi
(partener în Festival). Vor participa coruri din ţară şi străinătate
(câştigătoare ale Secţiunilor din concurs), Corul Preludiu, Corul
Capela Moldova al Radio-Televiziunii din Chişinău, Corul
Armonia din Constanţa, Formaţia de muzică psaltică Byzantion Iaşi etc. Vor fi acordate premii şi distincţii din partea organizatorilor şi a partenerilor. De asemenea, vor fi prezente şi
vor lua cuvântul personalităţi ale spaţiului muzical din ţară şi
străinătate.

Concert în aer liber.
Festivalul îşi propune să atragă cât mai multe persoane
la activităţi diverse, prin accesibilitate, mediatizare eficientă şi
dinamică (inclusiv la nivel cultural) atractivă. Astfel, va fi organizat un Concert în aer liber în grădina Palas Mall, sâmbătă
seara, 05 Iulie 2014, care să atragă mii de spectatori.
Noapte muzicală.
În data de 3 iulie, noaptea, vor fi organizate o serie de miniconcerte corale la care vor participa coruri româneşti şi străine
participante la Festival. Vor fi folosite două locaţii: o biserică şi
un muzeu.
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Festivalul Coral Internaţional Pastorala,
între 6-8 iulie, la Focşani
Cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani, care au loc între
6-10 iulie, are loc Festivalul Coral Internaţional „Pastorala“,
ediţia a VII-a, între 6-8 iulie. Joi vor sosi formaţiile corale participante: Asociaţia Centrul Cultural „Pondiacos Kallitheas –
Sykeon“ (Grecia), Corala „Camerata“ Brăila, Corul tradiţional
„Armonia“ din Brăila și Corul de Cameră „Preludiu“ din București. Vineri dimineaţă, în sala de ședinte a Consiliului Local,
va avea loc primirea invitaţilor de către consilierii locali și un
recital coral. De la ora 10.30, la Mausoleul Eroilor din Sud vor
avea loc recitaluri ale corurilor participante, sub titlul „Omagiu
Eroilor neamului“. De la ora 15.00, în Piaţa Unirii se va des-
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fășura promenada formaţiilor corale, care vor susţine microrecitaluri, alături de o expoziţie de artă fotografică. Tot aici va
avea loc și o expoziţie de flori, intitulată „Simfonia Florilor“,
și dialogul corurilor participante. De la ora 16.30, la Ateneul
Popular „Mr. Gh. Pastia“ va fi deschiderea oficială a Festivalului
Coral Internaţional „Pastorala“. Sâmbătă, 7 iulie, vor fi concerte
și recitaluri susţinute de Corul „Pondiacos Kallitheas – Sykeon”
din Grecia și Corul „Pastorala”.
Tot în această zi corurile se vor deplasa la Iași, unde vor
susţine microrecitaluri de muzică bizantină la Biserica „Trei
Ierarhi“ și Catedrala Mitropolitană, dar vor vizita și Universitatea „Al. I. Cuza“, Palatul Culturii, Teatrul „Vasile Alecsandri“.
Duminică dimineaţă, la Biserica „Sf. Nicolae Nou“ din
Focșani, Corala din Grecia și „Pastorala” vor participa la liturghie. În această zi se va și încheia festivalul.
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Festivalul Internațional de Muzică Corală
„D.G. KIRIAC”, o tradiție de peste 40 de ani
În urmă cu 41 de ani, pe 30 mai 1970, debuta, în sala
Teatrului „Al. Davila” din Pitești, prima ediţie a Festivalului
de Muzică Corală „D.G. KIRIAC”, iniţiativa Casei Creaţiei
Populare a Judeţului Argeș. 20 de coruri mixte de voci egale și
de cameră, din 12 judeţe ale ţării au făcut senzație la Pitești. În
anii care au urmat, festivalul-concurs a căpătat o recunoaștere
naţională, pe scena sa evoluând cele mai prestigioase coruri din
România.
Începând cu 1992, la iniţiativa Societăţii Culturale „Ars
Nova”, festivalul a căpătat caracter internaţional, fiind onorat de
prezenţa unor coruri din: Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Letonia, Iugoslavia, Israel, Olanda, Portugalia,
Republica Moldova, Spania, S.U.A., Ucraina și Ungaria. Până
în prezent, peste 150 de formații corale din țară și din străinătate au urcat pe scena festivalului.
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Festivalul Coral Internaţional Liviu Borlan!
Următoarea ediție, a IV-a a festivalului, va avea loc în perioada 11-14 septembrie 2014
Indiferent de grai, port sau obiceiuri, muzica ne unește
printr-un limbaj universal. Ea aduce în primplan valorile fiecărei naţiuni, așezându-le pe un singur portativ, astfel încât ele să
poată fi descoperite și transmise dincolo de barierele vorbelor.
De-a lungul istoriei fiecărui popor, muzica a reușit întotdeauna să glăsuiască pentru toţi. Ea a fost și va rămâne vocea
iubirii și a frumosului, a bucuriei și a tristeţii. În acest context,
festivalul propune spre redescoperire o valoroasă moștenire a
românilor prin scuturarea colbului de pe creaţiile și prelucrările
maestrului Liviu Borlan. Cunoașterea și transmiterea acestor
giuvaeruri dincolo de graniţe se vrea o invitaţie spre un schimb
intercultural desăvârșit prin muzică.
În perioada 1995-1997, la Baia Mare, s-a încercat permanentizarea unui festival interjudeţean de interpretare vocală și
instrumentală care s-a numit Liviu Borlan.
Să încercăm astfel, prin MUZICĂ, să alungăm negurile ce
învăluie valorile universale ale PĂCII, PRIETENIEI, TOLERANŢEI!
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Festivalul - Concurs Internațional „Liviu
Borlan”, ediția a IV-a
REGULAMENTUL
Festivalului Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan”
- Baia Mare, 11-14 septembrie 2014, ROMÂNIA Înscrierea pentru selecţie
Înscrierea corurilor pentru selecție la „Festivalul - Concurs
Coral Internaţional Liviu Borlan” din Baia Mare - România
trebuie trimisă până cel târziu în 30 aprilie 2014 (data poștei în
cazul în care documentele se trimit prin poștă).
Formaţiile corale vor trebui să:
depună/plătească suma de 25 € ca taxă de înscriere pentru
selecție, în contul RO60 WBAN 2511 0220 2550 6553 Banca
Comercială INTESA SANPAOLO BANK România, Baia
Mare;
să trimită, nu mai târziu de 30 aprilie 2014, Formularul de
înscriere pentru selecţie și înregistrări (CD, DVD, Mp3) ale
formaţiei corale.
Înscrierea pentru selecție se poate trimite în 4 feluri:
a) Online – click pe Formularul de înscriere pentru selecţie
b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro
c) prin fax la numărul +40 262 227 723
d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia
Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”
Selecţia
În concurs vor fi selectate 10 formaţii corale de către
Comitetul Artistic de selecţie.
Înscrierea în concurs
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Grupurile selectate trebuie să-și confirme participarea
prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro sau prin fax la
numărul +40 262 227 723, până în data de 25 mai 2014.
Confirmarea de participare în concurs a formaţiei corale
selectate va fi însoţită de Formularul de înscriere în concurs și
de repertoriul ales (piesa nr. 1 trebuie sa fie aleasă din lista de
„piese obligatorii”) dedicate maestrului Liviu Borlan), o scurtă
prezentare/descriere a coralei (maxim 1200 caractere cu spaţiu
cu tot) și o imagine/fotografie generală a formaţiei corale, de
foarte bună calitate (Organizatorul își rezervă dreptul de a o
utiliza în promovarea festivalului-concurs sau ulterior în mediatizarea acestuia).
Formaţiile corale selectate vor plăti, până la data de 10 iunie
2014, o taxă de 75 euro (nerambursabili) ca taxă de înscriere în
concurs .
Formularul de înscriere în concurs se poate trimite în 4
feluri:
a) Online – click pe Formularul de înscriere în concurs
b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro
c) prin fax la numărul +40 262 227 723
d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia
Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”
Categorii
Festivalul – Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan”
este deschis tuturor formaţiilor corale mixte, de amatori. 90%
din membrii corului, exceptând dirijorul, trebuie să fie amatori
(ex. Persoane care nu își câștigă existenţa din profesia de muzician).
Repertoriul Concursului
Fiecare formaţie corală selectată va prezenta în concurs 4
lucrări:
O lucrare impusă, ce constă într-o compoziţie Liviu
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Borlan, la alegere din lista prezentată;
* Piesele corale impuse au atașat coeficientul de dificultate
luat în considerare la jurizare.
O lucrare, la alegere, sacră sau laică, aparținând unui compozitor din perioada Renascentistă, Barocă sau Clasică. Juriul
va aprecia, în mod deosebit, conformitatea cu stilul.
O lucrare, sacră sau laică, scrisă după anul 1900, interpretată a cappella.
O lucrare, prelucrare folclorică, din ţara/zona de provenienţă a formaţiei corale. Dacă este necesar, pentru autenticitate,
acompaniamentul poate fi realizat cu instrumente specifice tradiţionale. Acompaniamentul înregistrat nu este permis. Este
necesară trimiterea unei traduceri în engleză a versurilor, precum și partitura acestei piese pentru Organizator.
Durata totală pentru interpretare este de 10-17 minute (mai
puţin timpul acordat pentru aplauze, intrări, ieșiri de pe scenă).
Formaţiile corale vor fi depunctate/penalizate cu două
puncte dacă nu respectă limitele de timp stabilite.
Ulterior înregistrării repertoriului în concurs acesta nu
poate fi modificat, după cum nu poate fi modificată nici ordinea în care piesele vor fi interpretate.
Criterii de Evaluare
Formaţiile corale vor fi evaluate după următoarele criterii:
INTONAŢIE (40% din punctajul total);
CONFORMITATE CU PARTITURA, PRECIZIE,
FIDELITATE (15% din punctajul total);
CALITATE A SUNETULUI(20% din punctajul total);
ALEGEREA/SELECŢIA PROGRAMULUI (10% din
punctajul total) (Atenţie la coeficientul de dificultate al pieselor
obligatorii);
IMPRESIE ARTISTICĂ (10% din punctajul total);
Juriul poate acorda un maximum de 100 de puncte (la
care se aplică coeficienţii de dificultate) pentru fiecare formaţie
corală în parte.
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95,01-100,00: Excepţional;
85,01-95,00: Excelent;
80,01-85,00: Foarte Bine;
75,01-80,00: Bine;
65,01-75,00: Moderat ;
În conformitate cu punctajul obţinut se vor acorda Diplome
Bronze, Silver, Gold. Dacă un cor nu obţine o Diplomă (primește punctaj sub 65,01), va primi un Certificat de Participare. Fiecare membru al Juriului va concepe un raport care va
conţine comentarii și impresii legate de prestanţa repertoriului
fiecărui cor. Raporturile, scrise in engleză sau română, vor fi trimise corurilor pe e-mail după terminarea Concursului.
Diploma
Diploma Bronze
Diploma Silver
Diploma Gold

Nivel
1
2
1
2
1
2
3

Puncte
65,01 – 70,00
70,01 – 75,00
75,01 – 80,00
80,01 – 85,00
85,01 – 90,00
90,01 – 95,00
95,01 – 100,00

Premii
Premiile acordate vor fi:
- Premiul I (corul cu cel mai mare punctaj, cu minim 85,01
puncte) 3000 euro
- Premiul II (corul cu al doilea punctaj, cu minim 75,01
puncte) 2000 euro
- Premiul III (corul cu al treilea punctaj, cu minim 70,01
puncte)1000 euro
- Trofeul: Liviu Borlan 1000 Euro– Trofeul Liviu Borlan
va fi acordat pentru cea mai bună prestaţie a piesei impuse –
Liviu Borlan.
Alte premii speciale vor fi acordate de sponsorii concursu-
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lui și media.
Toate formaţiile corale participante în festivalul-concurs
vor primi diplome de participare în concordanţă cu rezultatele
obţinute.
Juriul Festivalului-Concurs
Jurizarea se va face de către un juriu format din 7 membri,
recunoscuţi naţional și internaţional, astfel:
- 3 membri de la Academiile de muzică din București, Cluj
Napoca și Iași, specialiști în dirijat cor academic;
- 3 specialiști internaţionali;
- 1 specialist din Baia Mare (reprezentantul Liceului de
Artă).
Jurizarea scrisă (conţinând impresii tehnice și artistice) va fi
prezentată fiecărui cor de către fiecare membru al juriului
Membrii juriului vor ţine scurte prezentări / workshopuri cu privire la diverse aspecte ce ţin de dirijatul coral, istoria
muzicii corale, interpretarea unui stil, în concordanţă cu programul stabilit de Organizator care va fi prezentat pană in 15
August 2014.
Informaţii Generale
Programul detaliat de desfășurare a Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan” va fi prezentat pe site cu 30 de zile
înaintea desfășurării concursului.
Citiţi cu atenţie Regulamentul deoarece acesta conţine
toate detaliile referitoare la alegerea programului și criteriile de
notare, precum și procedurile de înscriere.
Fiecare formaţie corală trebuie să fie familiarizată cu aceste
reguli;
Pupitre pentru partituri: menţionaţi numărul în formularul
de înscriere;
În timpul concursului fiecare formaţie corală va beneficia de o sală proprie pentru schimbarea garderobei, depozitarea
efectelor personale și încălzire (care va fi pusă la dispoziţie cu
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30 de minute înainte de începerea concursului);
Intrarea în concurs, în cele două serii de jurizare, se va face
în ordinea tragerii la sorţi efectuată de către directorul festivalului;
În fiecare dintre seriile de jurizare vor participa câte 5 formaţii corale, celelalte 5 având loc rezervat în sala de concert.
Directorul Artistic al festivalului își rezervă dreptul de a
adăuga și modifica prezentul regulament;
Hotărârea juriului este definitivă și nu poate fi contestată
în nici un fel;
Nici o altă persoană decât cele autorizate nu va fi acceptată pe scenă sau în culise în timpul concursului;
Este interzis prin lege să interpretezi o bucată muzicală
dacă aceasta a fost reprodusă ilegal. Dacă acest lucru se întâmplă, conducerea Festivalului nu își asumă nici o responsabilitate
în eventualitatea că editorul partiturii ia vreo măsură legală în
acest sens;
Organizatorii festivalului și directorul festivalului nu își
asumă nici o responsabilitate legală în privinţa oricărui aspect
legat de participarea formaţiei corale în festival;
Înscrierea și participarea la festival implică acceptarea
tuturor regulilor și regulamentelor de concurs;
Participanţii, prin reprezentanţi, pot fi solicitaţi să participe la conferinţe de presă, mese rotunde și interviuri;
În perioada Festivalului-concurs fiecare formaţie corală va
susţine în orașul Baia Mare un microrecital de 30 de minute,
conform programului și în locaţii stabilite de organizatori, cu
repertoriu la alegere.
Drepturi de înregistrare și difuzare
Pentru a participa, orice formaţie corală trebuie să fie de
acord cu următoarele:
orice spectacol susţinut de către formaţia corală în timpul
Festivalului poate fi difuzat live și/sau înregistrat pentru o difu-
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zare ulterioară la radio și televiziune, fără ca formaţia corală
respectivă să fie plătită pentru aceasta. Toate drepturile de difuzare pentru orice spectacol din timpul Festivalului aparţin Festivalului care va dispune de acestea după bunul plac;
orice spectacol susţinut de o anumită formaţie corală în
timpul Festivalului, poate fi înregistrat fără nici o plată sau alte
pretenţii materiale, iar Festivalul are drept de proprietate asupra oricărei înregistrări, având și dreptul de a reproduce ulterior
orice înregistrare, de a o vinde, închiria, oferi, distribui sau să
dispună de ea după bunul plac.
Taxe de Festival
Formaţiile corale selectate vor plăti, până la data de 10 iunie
2014, o taxă de 75 euro (nerambursabili) ca taxă de înscriere în
concurs.
Formaţiile corale care confirmă participarea vor depune,
până la data de 10 iulie 2014, o taxă de 20 euro pentru fiecare membru al formaţiei corale, inclusiv dirijor și pianist/
instrumentist. Taxa individuală de 20 de euro include 2 nopți
de cazare cu pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) la un
hotel de 3 ***.
Dacă o formaţie corală decide, după ce a efectuat plata, să
nu participe, Organizatorul va păstra 30% din suma plătită per
capita, iar dacă o formaţie corală decide, după 20 August 2014,
să nu mai participe Organizatorul va păstra 70% din suma plătită. Anularea: dacă, din cauza unui eveniment neprevăzut, Festivalul- Concurs se anulează, sumele plătite de către coruri vor
fi rambursate integral.
Programe opţionale în afara Festivalului
Excursii prefestival:
Excursii postfestival:
Pentru detalii vedeți pagina cu trasee turistice. Pentru
rezervările ferme se va achita un avans de 30% până la data de
15 august 2014.
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Din activitatea unor formații
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Corala Appassionato la Festivalul de Muzică
Religioasă Buna Vestire, 25.03.2014
Cu cât un grup coral adună în dreptul numelui său din ce
în ce mai multe apariții scenice, premii și ani de experiență, pe
atât de clar îți definește o personalitate proprie, un sound original și ajunge să fie apreciat și căutat de public tocmai pentru
elemente sale definitorii. Acesta este și cazul corului Appassionato din Târgoviște, un grup ce ne lasă impresia unei perpetue
tinereți și care pare că de mult și-a însușit o vigoare pe care o
imprimă fiecărei lucrări muzicale pe care o abordează și se prezintă de fiecare dată în fața audienței ca o ploaie de scântei.
Ultima dată când am avut ocazia să îi-ascult nu au ieșit
în niciun fel din acest tipar, oferind o prestație electrizantă în
cadrul Festivalului Buna Vestire ce s-a desfășurat pe data de 25
martie la Sala Mică a Palatului Copiilor din București. Organizat de Asociația Națională Corală din România și Fundația
pentru copii talentați Meloritmic, evenimentul i-a avut pe tinerii muzicieni conduși de conf. univ. dr Florin Badea în ipostaza unor veritabile vedete, recitalul lor fiind apreciat de către
cei prezenți. Programul propus a cuprins în primul rând creații
ale secolului al XX-lea, constituindu-se într-o plăcută călătorie muzicală. Am pornit de la noi din țară prin două opusuri
semnate de Alexandru Pașcanu – Sărba pe scaun și Altfel de
variațiuni pe tema Chindiei – care au avut rolul de a ne introduce în atmosfera de sărbătoare, apoi au urmat tumultoasele Jocuri ale Corneliei Tăutu ce au completat astfel imaginea
spațiului folcloric românesc, cu al său colorat spectru emoțional
filtrat printr-o substanță modală. De aici am plecat prin lume,
oprindu-ne în America pentru a asculta piesa gospel My soul’s
been anchored in the Lord în aranjamentul lui Moses Hogan,
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iar apoi tocmai din îndepărtatele insule Filipine appassionații
ne-au adus lucrarea Rosas Pandan (într-un aranjament semnat
de George Hernandez), dovedind astfel o mare flexibilitate stilistică. Solistă a fost ca de obicei soprana Mihaela Micuță iar
partea de percuție a fost asigurată de Teodor Brândușa. Finalul a fost marcat printr-un aranjament vocal al uverturii operei Wilhelm Tell de Gioachino Rossini, ce a atras după sine o
reacție entuziastă a publicului.
Chiar dacă aproape jumătate dintre membrii corului sunt
noi, în marea lor majoritate elevi de clasa a X-a, grupul Appassionato a reușit să susțină un recital ce s-a încadrat în standardele sale calitative. Elocvent mi s-a părut un comentariu pe
care l-am surprins în sală în timpul recitalului - Acesta-i un cor
adevărat!
Radu Mihalache
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Corul „Armonia” din Bocșa
„Cantati al sufletelor har
Și Domnului aduceti dar...”
(Motto-ul inscris pe steagul corului in anul 1930)
Cu o activitate neintrerupta de aproape 140 ani -1875 anul
infiintarii, conform documentelor de arhiva- „lucru mare”, asa
cum s-a afirmat, Corul „Armonia” din Bocsa,(judetul CarasSeverin), mentine aprinsa flacara culturii muzicale si a credintei
crestine dreptmaritoare in arealul carasean si chiar banatean.
Corul activeaza in cadrul „Bisericii Ortodoxe Sfantul Ierarh
Nicolae” din Bocsa Romana si Casa de Cultura a orasului
Bocsa, principala sa preocuparefiind aceea de a da raspunsurile
la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie in duminici si sarbatori si
la celelalte slujbe ale Bisericii, iar pe de alta parte participarea la
diverse manifestari cultural-artistice, festivaluri si concerte, atat
cu tema religioasa cat si laica.
In cele ce urmeaza vom prezenta, pe scurt cele mai importante activitati desfasurate pe parcursul anilor 2012- 2013:
- 26 aprilie 2012, Episcopia Caransebesului, cu sprijinul secretariatului de Stat pentru Culte, Consiliului judetean
Caras-Severin, Primaria Municipiului Caransebes si Casei de
Cultura „George Suru” din Caransebes, organizeaza in cadrul
amplelor manifestari zilele Credintei si Culturii in Caras-Severin, editia a VI-a , Festivalul de Muzica Corala „Miron Cristea”, Editia a III-a, dedicat in special corurilor bisericesti. La
acest eveniment ia parte si Corul „Armonia” din Bocsa Romana
condus de preotul Silviu Ferciug.
- 21 mai 2012, Corul „Armonia” da curs invitatiei organizatorului, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea
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culturii traditioanale Caras-Severin, de a aprticipa la Festivalului Coral de Muzica Religioasa „Ion Romanu” de la Resita.
- 29 mai 2012, Radio Timisoara difuzeaza un interviu realizat cu preotul dirijor Silviu Ferciug despre Corul „Armonia”
din Bocsa Romana. In cadrul acestui interviu a fost prezentata
o scurta istorie, repertoriul si activitatea corului.
- 6 decembrie 2012, Corul „Armonia ” participa la Festivalul de Muzica Corala „Iosif Velceanu”, Editia a XXVII-a de la
Resita.
- 16 decembrie 2012, Corul „Armonia ” participa la Reuniunea Corala „Cu noi este Dumnezeu” de la Giroc (Timis).
Manifestarea este organizata de Consiliul Judetean Timis,
Mitropolia Banatului, Centru de Cultura si Arta Timis, Primaria comunei si Parohia Ortodoxa Giroc.
- 20 decembrie 2012, Corul „Armonia” sustine un concert
de colinde la Caminul pentru persoane varstnice Bocsa. Cei 50
de batrani internati aici au primit cu multa bucurie vestea Nasterii Domnului Iisus Hristos, cei mai multi dintre ei fiind emotionati pana la lacrimi.
- 23 decembrie 2012, inainte de Craciun in Biserica ortodoxa din Bocsa Romana, dupa vecernie, are loc Concertul
de colinde sustinut de Corul „Giroceana” din Giroc si Corul
„Armonia” al parohiei, alaturi de colindatori din scolile bocsene.
- 14 mai 2013, Corul „Armonia” din Bocsa, dirijat de preotul Silviu Ferciug, participa la Fetivalul Coral de Muzica Religioasa „Miron Cristea”, Editia a IV-a desfasurat in Catedrala
Episcopala din Caransebes.
- 19 mai 2013, Consiliul Judetean Timis, Mitropolia
Banatului, Centrul de Cultura si Arta Timis, Primaria Bara si
Manastirea Dobresti, ctitoria Prea Fericitului Parinte Patriarh
Daniel, prin managerul profesor Ciprian Cipu, organizeaza la
acest asezamant monahal Festivalul Coral „Cantecele Invierii”,
unde participa si Corul „Armonia” din Bocsa Romana condus
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de preotul Silviu Ferciug. Aleasa interpretare a corului a fost
apreciata de auditoriu si organizatori.
- 21 mai 2013, la sarbatoarea Sfintilor Imparati Constantin si Elena a avut loc la Resita Festivalul de Muzica Corala
Religioasa „Ion Romanu”, editia a XV-a . Corul „Armonia” din
Bocsa a participat alaturi de celelate coruri sub conducerea preotului Silviu Ferciug.
- 23 iunie 2013, in biserica din Giroc a avut loc lansarea
cartii domnului profesor Octavian Gruita „ Monografia Bisericii Ortodoxe Sfantul Dimitrie Giroc”, iar Corul „Armonia” a
fost invitat sa sustina un concert de cantece bisericesti.
- 18 noiembrie 2013, Corul „Gheorghe Dobreanu” al Catedralei Istorice „ Sfantul Mucenic Gheorghe” din Caransebes,
condus de doamna profesor Maria Ponetchi a dat raspunsurile liturgice la Sfanta Liturghie oficiata in Biserica Ortodoxa
din Bocsa Romana. Preotul paroh Silviu Ferciuga consemnat
in Cartea de Aur a corului caransebesean si a apreciat in mod
deosebit stradania acestuia.
- 7 decembrie 2013,Corul „Armonia”, a sustinut un concert
de colinde, dupa vecernie cand la biserica ortodoxa din Bocsa
Romana au fost aduce moastele Sfantilor Imparati Constantin
si Elena de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, insotite de
catre episcopul Lucian Mic al Caransebesului si episcopul vicar
patriarhal Varsanufie Prahoveanu.
- 15 decembrie 2013, cu ocazia Festivalului „ Cu noi este
Dumnezeu”, desfasurat la biserica ortodoxa din Giroc, Corul
„Armonia” sub conducerea preotului Silviu Ferciug a concertat
alaturi de celelalte sapte coruri participante.
- 18 decembrie 2013, la invitatia doamnei director Daniela
Cismaneantu, Corul „Armonia” a colindat beneficiarii si angajatii Fundatiei Umanitare „Triumful Inimii” din Bocsa.
- 19 decembrie 2013, Corul „Armonia” din Bocsa Romana
a sustinut un program de colinde la Jandarmeria din Resita.
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- 20 decembrie 2013, pentru a- si aduce contributia artistica la „marcarea” sarbatorilor de iarna, corul „Armonia” sustine un concert de colinde la Casa Oraseneasca de Cultura din
Bocsa.
- 22 decembrie 2013, Episcopia Caransebesului a invitat
Corul „Armonia” sa participe la „Alaiul Colindatorilor”, ampla
manifestare cultural-artistica desfasurata la Caransebes. Au
participat un numar de 14 formatii corale si cete de colindatori.
- 26 decembrie 2013, urmand traditia locala, dupa vecernia
celei de-a doua zi a Craciunului s-a tinut un concert de colinde
la care a fost invitat special Corul „Giroceana” din Giroc, condus de profesorul Mircea Sturza.
De asemenea, mentionam faptul ca in anul 2014 se implinesc 20 de ani de cand Corul poarta numele „ARMONIA”,iar
in 2015 se aniverseaza 140 de ani de la infintarea Corului din
Bocsa Romana, prilej cu care vom organiza o ampla manifestare in cadrul careia se va lansa si „Monografia Corului”,lucrare
in curs de editare.
Dirijor,
preot Silviu Ferciug
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Corala Ortodoxă “Armonia”, printre
propunerile editiei a IV-a a Galei
“Zece Oameni de Valoare”
„Avem nevoie să știm că există exemple de urmat, oameni
care au excelat prin calităţile lor profesionale, puse în slujba
societăţii. Fără contribuţia fiecăruia dintre noi, viaţa socială,
economică și culturală a orașului nostru este supusă hazardului, fiind pasibilă de regres”. Iată normele etice și dorințele unor
inimoși concetățeni ai municipiului Constanța, care de patru
ani de zile au adus la viață un proiect prin care marile valori
ale județului de la malul Mării Negre pot fi puse în lumină și
așezate pe un piedestal binemeritat, toate într-un eveniment ce
se desfășoară anual, în luna martie. Zece oameni de valoare
pentru Constanța, este un proiect organizat de Asociația Clubului Isis și susținut de Spitalul Privat Isis, ce se desfășoară din
anul 2011.
Ediția a patra, 2014, aduce în atenția publicului mari
personalitați născute pe plaiuri dobrogene. Medici, oameni de
cultură, politicieni, muzicieni sau profesori vor fi premiați în
gala ce va avea loc pe 7 martie la Constanța. Pentru al doilea an consecutiv, Corala Ortodoxă Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului se află printre nominalizații categoriei Cultură
și Artă, propuși de către constănțeni, alături de nume importante ca: Teatrul Fantasio, Oleg Danovski Jr. sau Daniela Vlădescu. Puteți acorda un vot renumitului cor bărbătesc, membru
al ANCoRom, prin accesarea link-ului de mai jos.
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Corala Feminină Camerata – Brăila
Notă informativă
Repertoriul bogat, complet și variat de care dispune Corala
Femină a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, dirijor, profesor Paraschiva
Moise, permite și asigură susținerea diverselor concerte, recitaluri și alte asemenea manifestări, formația fiind mereu prezentă
la cele mai importante acțiuni cultural-artistice ale Brăilei.
Această meritorie prezență justifică de fapt existența sa contribuind concret, substanțial, vibrant și sensibil la valorificarea
tradiției locale în mișcarea corală brăileană, revigorarea acesteia.
Meritorii sunt și participările la festivaluri și concursuri la
nivel național (exemple: Suceava, Boteșani, Cernavodă, Focșani)
însoțite de aprecieri meritorii ale juriilor de specilitate, cadre
universitare de înaltă ținută profesională.
În actualul sezon, primăvara este din nou prezentă în programele coralei, de exemplu, succesul deosebit pe care l-a avut
cu concertul Primăvară bun venit! care a oferit publicului brăilean bucuria vieții, regăsirea, optimismul și speranța pentru tot
ce e frumos și bun în viață, aspirații îndrăznețe, încrederea în
dobândirea lor.
Meritorie în această perioadă în activitatea Coralei este
seria de concerte religioase determinată de sărbătorile pascale.
Mesajul credinței creștine, trăirile emoționante profunde legate
de sfânta zi a Învierii Domnului s-au concretizat prin acele
concerte religioase în catedralele Brăilei, în municipiu, județ și
chiar în afara acesteia. Astfel, pentru a patra oară, Camerata răspunde invitației de a participa la Festivalul Concurs Național
de Muzică Religioasă Ortodoxă Buna Vestire, de la Suceava –
Căminul Cultural Fundu Moldovei, manifestare aflată la cea de
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XXIV-a ediție. Rezultatele valorice: 2008 și 2010 - premiul I,
2012 și 2014 - premiul al III-lea. Fidelitatea Coralei Brăilene
demonstrează respectul față de tematica concursului, profunzimea și noblețea mesajului de a promova valorile autentice ale
creației corale de cult ortodox, reconsiderarea patriotismului
specific neamului românesc (prin acea piesă patriotică obligatorie în repertoriu).
Competența și exigența Juriului de înaltă ținută profesională au subliniat principalele caracteristici ale formației brăilene: repertoriu valoros (din creația compozitorilor consacrați
dar și a celor contemporani), interpretare fidelă partiturii dar și
firească, expresivă, coristele demonstrând participarea efectivă și
mai ales afectivă, conștientizarea cântării, perfecta reciprocitate
între dirijor și cor.
Printr-o astfel de prezență, Corala Camerata demonstrează
încă odată că este una din valorile cultural-artistice locale cu
aport substanțial și concret în evoluția calitativă a cântului coral
și formarea publicului iubitor al genului pentru întreaga mișcare
corală brăileană.
Notă: extrase din presa locală
miercuri, 2 aprilie 2014
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Corul de camera “Canticorum”
Corul de camera “Canticorum” al Colegiului National de
Muzica “George Enescu” a luat fiinta in februarie 2004,odata
cu trecerea mea din functia de director al liceului in cea de
profesor.
Corul este compus din elevii claselor IX - XII care studiaza
pianul, canto si chitara.
De-alungul celor 10 ani(ca in orice unitate scolara) componenta corului s-a schimbat an de an ,acesta fiind si principalul
dezavantaj in incercarea fireasca de a obtine performanta.
In toata aceasta perioada am participat cu corul de camera
“Canticorum” la spectacole organizate pe cele mai importante
scene bucurestene,la nivelul scolii,sectorului si municipiului.
An de an am participat la concursuri si festivaluri de
muzica corala ,anul 2007aducandu-ne satisfactia profesionala
de a ajunge la etapa nationala de la Iasi a Olimpiadei Nationale
a Formatiilor Corale - ciclul liceal.
Prin abordarea unui repertoriu specific,am participat la
Festivalul Muzicii Religioase organizat de Patriarhia Romana
sau acela organizat de Palatul National al Copiilor,prin formatia Meloritm iar prin marirea numarului membrilor corului si acompaniati de orchestra simfonica a colegiului am reusit
interpretarea unui repertoriu vocal - simfonic (ex.Requem de
Faure).
Aparitia pe scena , alaturi de corul de camera “Canticorum”
mi-a prilejuit obtinerea celor mai mari satisfactii in cariera
mea de profesor.
DIRIJOR, profesor IULIAN LEVENTIU
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Corul CANTUS al Liceului de Arte
”Victor Giuleanu din Rm. Vâlcea
Corul CANTUS al Liceului de Arte “Victor Giuleanu”
din Rm.Vâlcea a participat în 21 martie la faza zonală a Concursului National Coral organizat de către Ministerul Educaţiei
Naţionale. Conform regulamentului, în fiecare an se stabilește
prin consens câte un judeţ organizator din fiecare zonăgeografică. Anul acesta,din partea zonei Olteniei a fost desemnat
judeţul Gorj, unde au urcatpe scena Casei de Cultură 7 formaţii coraledin care 4 aparţinând liceelor de artă iar celelalte 3
școlilor generale.
Anul acesta au participat la Concursul Naţional Coral formaţiile claselor gimnaziale cu un efectiv de până la 40 de persoane cu sau fără acompaniator.
O zi frumoasă de primăvară în care muzica corală este
adusă în prim plan. O sală încăpătoare unde din păcate în afară
de membrii formaţiilor participante și însoţitorii acestora au
fost prea puţini spectatori. Organizatorii au încercat să ofere
cele mai bune condiţii având totuși în vedere că la fazele zonale
nu sunt prevăzute fonduri de la Minister.
Trecând peste neajunsurile unui regulament de organizare
nefinalizat, ne îndreptăm atenţia asupra laturii artistice a formaţiilor corale, aspect care face obiectul acestui Concurs. De
la intrarea pe scenă la alegerea partiturilor la cunoașterea lor
de către copii și să nu uităm realizarea tehnică și stilistică, s-au
vizat toate aceste puncte cuprinse de altfel în fișa de evaluare
a Concursului Naţional Coral.Fiecare formaţie a depus eforturi în atingerea performanţei vis-a-vis de criteriile anterior
enunţate. Lucrările muzicale au fost atent selecţionate aici rolul
principal revenind dirijorului, experienţei și priceperii acestuia.
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Experienţa profesională a dirijorului Marian Cristi Stroe,
profesor la Liceul de Arte “Victor Giuleanu” din Râmnicu
Vâlcea se completează începând cu anul acesta prin preluarea
formaţiilor corale ale instituţiei. O nouă ipostază ce impune o
adaptare lacerinţe noi, la situaţii noi. Munca cu corul de copii
cere implicare, dăruire și mult efort întrucât vorbim de educaţie
nu numai în plan artistic ci și în cel al dezvoltării psiho-somatice. Viaţa și experienţa artistică a corului CANTUS urmează a
fi completată și îmbogăţită prin participarea la diferite concerte
și festivaluri.
Profesor - Dirijor
Marian Cristi Stroe
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De la folclor românesc la muzică sacră
Sâmbătă, 26 aprilie, la ora 19.00, sunteți invitați la concertul oferit de Corul de Copii Radio. Conduși de Voicu Popescu,
micii muzicieni vă oferă un eveniment cu totul deosebit, intitulat „Rădăcini românești”.
Concertul de la Sala Radio propune publicului un parcurs al spiritualităţii românești oglindite în muzica corală. Veţi
asculta cântece situate la graniţa între folclorul nostru, tradiţia sacră bizantină și creaţia contemporană: melodii de joc sau
doine din Maramureș, imnuri religioase din muzica bizantină
sau cântece ale compozitorilor români contemporani.
Mai mult decât un concert, seara se transformă într-un
adevărat spectacol multimedia, pentru că sonorităţii deosebite a corului i se alătură o serie de proiecţii video ce îmbină
imagini de natură din România cu secvenţe din evenimentele
Corului de Copii Radio, efecte sonore tradiţional românești, de
la bucium la clopot și toacă, toate completate de interpretarea
dramatică a copiilor și elemente de recuzită pentru a simboliza
aspecte esenţiale din cultura română.
„După incursiuni în repertorii internaţionale, prin acest
concert Corul de Copii Radio se întoarce la repertoriul său
peren, cel care definește spiritualitatea și tradiţia românească.
Deja «probat» pe scene din străinătate, «Rădăcini românești»
este un proiect în care muzica, gestul și imaginea se unesc pentru a dărui spectatorului bucuria întâlnirii cu folclorul autentic,
cu lucrări ritualice sau venite din universul plin de imaginaţie
al copiilor. «Rădăcini românești» este spectacol-concert plin de
culoare, bucurie, emoţie și energie“, declară dirijorul Corului de
Copii Radio, Voicu Popescu.
O parte emoţionantă a serii va fi reprezentată de momen-
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tul comemorativ pe care Corul de Copii Radio îl va dedica
celor două artiste recent dispărute dintre noi și care au marcat o lungă perioadă de timp evoluţia ansamblului: Eugenia
Văcărescu – dirijoare a corului – și pianista Camelia Chiţibea –
corepetitoarea care a acompaniat la pian cu multă dăruire toate
repetiţiile și concertele ansamblului.
De-a lungul timpului, Corul de Copii Radio a obţinut preţioase distincţii și a primit în 2004 titlul de „Ambasador Cultural al Uniunii Europene”.
Proiectul „Rădăcini românești” a fost prezentat la Simpozionul Mondial de Muzică Corală, organizat la Copenhaga, în
cadrul Zilelor Europene Neudrossenfeld - Germania, la Festivalul “Let the Future Sing” - Suedia și la “International Thracian Choir Festival” – Bulgaria.
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CORUL ACADEMIC „DIVINA ARMONIE”
ACTIVITATI – CONCERTE 2013
IANUARIE
15.01.2013 – Recital de muzica corala pe versuri de Mihai
Emiescu, in cadrul proiectului “Intalniri din biblioteca ta” –
organizat de catre Fundatia si Editura SPANDUGINO impreună cu Federatia Romana a Asociatiilor, Centrelor si Cluburilor
UNESCO la palatul Cantacuzino din Capitala.
FEBRUARIE
24.02.2013 – Sfanta Liturghie – arhiereasca – biserica Sf.
Gheorghe – Nou – cu participarea P.S. Varsanufie Prahoveanul
– Episcop Vicar Patriarhal.
MARTIE
23.03.2013 – Concert in cadrul festivalului de muzica religioasa „Buna Vestire” - (A.N.C.R.) – Palatul National al Copiilor -Bucuresti;
23.03.2013 – Procesiune religioasa – „Duminica Ortodoxiei” biserica „Icoanei”si parcul „Gradina Icoanei”;
24.03.2013 - Procesiune religioasa – „Duminica Ortodoxiei” biserica „Icoanei”si parcul „Gradina Icoanei”, sustinerea
unui concert de muzica religioasa.
APRILIE
18.04.2013 – Participarea la concursul „Imnul Academiei Tehnice Militare” - Studioul Muzicii Reprezentative a
M.Ap.N.;
22.04.2013 – Concert de muzica religioasa – Sesiunea corala „Paul Constantinescu”– A.N.C.R. – biserica Sf. Elefterie.
MAI
02.05.2013 – Concert de muzica religioasa – biserica
cu hramul Sf. Imparati Constantin si Elena – comuna Dor
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Marunt;
4.05.2013 – Slujba Invierii la biserica Sf. Gheorghe - Nou
11.05.2013 – Concert sustinut cu ocazia Zilei Regalitatii
–in prezenta Principesei Margareta si a Principelui Radu Duda
- Palatul Elisabeta;
19 – 20.05.2013 – Participarea la F.I.M.U. – Festival International de Musique Universitaire – Catedrala Saint Christophe Belfort – Franta.
IUNIE
23.06.2013 – Concert sustinut impreuna cu orchestra
Angely’s – cu ocazia reinnoirii juramintelor de casatorie a familiilor din Sectorul 2 - „Nunta de aur”;
- Slujba de Te Deum – oficiata impreuna cu P.S. Varsanufie
Prahoveanul – Episcop Vicar Patriarhal.
AUGUST
16.08.2013 – Sfanta Liturghie arhiereasca savarsita impreuna cu P.S. Varlaam Ploiesteanul – Episcop Vicar Patriarhal –
praznuirea Sf. Martiri Brancoveni ale caror moaste se afla in
biserica Sf. Gheorghe – Nou.
SEPTEMBRIE
22.09.2013 – Sfanta Liturghie – biserica manastirii „Adormirea Maicii Domnului” – Tiganesti, comuna Ciolpani, jud.
Ilfov.
OCTOMBRIE
13.10.2013 – Sfanta Liturghie – arhiereasca – savarsita
impreuna cu I.P.S. Ciprian - Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei – Catedrala Arhiepiscopala din mun. Buzau.
NOIEMBRIE
08.11.2013 – Sfanta Liturghie – biserica cu hramul Sf.
Arhangheli „Mihail si Gavriil” – Curtea de Arges;
16.11.2013 – Participarea la selectia organizata pentru
emisiunea „Romanii au talent” PRO TV – Palatul National al
Copiilor Bucuresti;
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- Serbarea a 16 ani de existenta a Corului Academic
„Divina Armonie”
30.11.2013 – Concert sustinut impreuna cu orchestra
„Angely’s” in cadrul festivitatii de reinnoire a juramintelor de
casatorie a familiilor din Sectorul 2 - „Nunta de aur” ; (Slujba
de Te Deum), cu participarea P.S. Varsanufie Prahoveanul –
Episcop Vicar Patriarhal – Teatrul National Bucuresti
DECEMBRIE
01.12.2013 - Participarea la Parada Militara organizata cu
ocazia Zilei Nationale a Romaniei (intonarea Imnului de Stat
si Imnului Eroilor alaturi de orchestra Muzicii Reprezentative
a M.Ap.N.);
06.12.2013 – Praznicul Sf. Ierarh Nicolae – Sf. Liturghie
arhiereasca – savarsita impreuna cu P.S. Varsanufie Prahoveanul
– Episcop Vicar Patriarhal – biserica Sf. Gheorghe –Nou;
14.12.2013 – Concert de colinde hotel „NOVOTEL”;
15.12.2013 – Concert de colinde - Castelul Peles – Sinaia;
16.12.2013 – Concert de colinde - Tinerimea Romana
(A.N.C.R.);
20.12.2013 – Concert de colinde firma SUPERCOM;
21.12.2013 – Concerte de colinde in scopuri caritabile in
diferite spitale de copii si batrani;
22.12.2013 – Concert de colinde la biserica Sf. Gheorghe
– Nou;
23.12.2013 – Concert de colinde in scop caritabil – Spitalul „Marie Curie” din Bucuresti;
25.12.2013 - Sf. Liturghie – Praznicul Nasterii Domnului
– biserica Sf. Gheorghe – Nou.
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Corul academic “Gavriil Musicescu” prezintă
două concerte de colinde
Corul „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat din Iași,
dirijat de maestrul Doru Morariu, vă invită în această seară,
la un Concert de colinde susţinut în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu”, dar și mâine, 19 decembrie,
cu același program de colinde la Palas Mall, Atrium, din Iași.
Participă tenorul Traian Mișcu. La pian și orga: Edit Arva și
Ciprian Ciotloș.
În program:
J. Newton - Amazing Grace
Solistă: Cristina Honciuc
N. Lungu - Mărire-ntru cele-nalte
V. Teodorian - Colindul clopotelor
N. Ursu - Vine Crăciunu pe sară
D. G. Kiriac - Moș Crăciun
J. Fred Coots - Santa Claus is coming to town
T. Torme (ar. D. Morariu) / Christmas Song
Solistă: Roxana Postolache
L. Anderson (ar. M. Edwards) Sligh ride
J. Lennon - Happy Xmas
K. Doris (ar. R. Philips) - Carol of
the Drum
J. Feliciano - Feliz Navidad
Soliști Mirela Diaconu, Traian
Mișcu
A. Adam - Cantique de Noel
Soliști Mirela Diaconu, Traian
Mișcu

118

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

Concert de Crăciun al Corului “Ion Vidu”
Lugoj
Ca în fiecare an, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, corul
“Ion Vidu”, al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat
de Lucian Oniţa, va prezenta vineri, 20 decembrie 2013, de la
ora 18oo, în Holul Universităţii Europene Drăgan Lugoj, cu
prilejul Sărbătorii naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos
şi al Zilei Lugojului, tradiţionalul Concert de Crăciun. Având
un repertoriu deosebit şi extreme de variat, cuprinzând colinde
şi cântece de Crăciun, din muzica românească şi universală,
concertul nostru doreşte să creeze, ca de fiecare dată, o seară
minunată, cu adevărat magică.
Soliştii concertului vor fi soprana Ioana Mia Iuga, tenorul
Daniel Zah şi baritonul Alexandru Şuca.
Vă aşteptăm cu drag!
Intrarea va fi liberă.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului “Ion Vidu” Lugoj
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Concert de Paști al Corului “Ion Vidu” Lugoj
Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa, va prezenta duminică, 27 aprilie
2014, de la ora 18.00, tradiţionalul Concert de Paşti, eveniment
găzduit de Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”.
Intitulat „Ziua Învierii” şi înscris sub semnul ciclului Pascal, concertul va cuprinde compoziţii religioase din literatura
muzicală românească şi universală, celebrând astfel, graţie
acordurilor sacre, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Regalul de muzică de calitate va ﬁ întregit de intervenţiile
soliştilor concertului: soprana Ioana Mia Iuga, tenorul Daniel
Zah şi basul Alexandru Şuca.
Intrarea este liberă.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu”

120

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

Crăciun de poveste - Concert extraordinar
alături de Corala “I.C. Danielescu”
Sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 19:00, Corala „Ion Cristu
Danielescu” a Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești vă
invită cu plăcere la concertul extraordinar de Crăciun, intitulat
Crăciun de poveste. La pian se va afla maestrul Mihai Măniceanu. Veți putea audia un program special alcătuit din colinde
românești, dar și din repertoriul internațional. Momentele deosebite dedicate Sfintei Sărbători a Nașterii Mântuitorului vor fi
armonios interpretate de corala ploieșteană, dar și de invitații
speciali, contratenorul Ceazar Oatu si actrita Alexandra Velniciuc, care vor puncta multe surprize artistice în spectacol.
Biletele se pot achiziționa de la Casa de bilete a Casei de
Cultură a Sindicatelor din Ploiești. Dirijor - Valentin Gruescu.
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Asociația Corală Plai Intorsurean
Din initiativa unui grup de persoane cu dragoste de traditiile locale romanesti s-a infintat corul mixt din Intorsura Buzaului in anul 1980.
Pe parcursul anilor corul si-a dobandit o personalitate juridica numindu-se Asociatia Corala Plai Intorsurean.
Activitatea culturala a corului a fost desfasurata la cote
inalte, participand de-a lungul anilor la spectacole interne si
internationale, tabere de creeatie, emisiuni TV si radio, dobandind-usi un renume pe plan cultural.
Membrii corului reprezinta toate categoriile socio-profesionale din zona si de mentionat este faptul ca activitatea este
benevola.
Activitatea corului se vrea a se tine la cote inalte drept pentru care se coopereaza cu specialisti in domeniu si se doreste
atragerea tineretului la aceste activitati.
Corul are in componenta 35 - 38 de persoane si este coordonat de Dirijor Prof. Teaca Tatiana.
Desfasurandu-si activitatea din munca benevola a coristilor, corul are nevoie si de o sustinere financiara la care puteti
participa si dumneavoastra prin sponsorizari, donari de fonduri
(donatie de 2% din impozitul pe salariu), sau punerea la dispozitie de mijloace de transport pentru deplasari.
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Asociatia Culturala „Plai Intorsuran”
Raport de activitate pe anul 2013
În cursul anului 2013 asociatia a desfasurat o activitate culturala deosebita, incepand cu repetitiile saptamanale ale corului, pentru a putea transmite si a sustine diverse spectacole pe
scenele unde a participat, am incercat sa promovam cantecul la
cele mai inalte nivele. Vom enumera mai jos spectcolele si festivalurile la care Plai Intorsurean a fost prezent.
Festival concurs ‘’ George Sbarcea’’ martie 2013 Sf. Gheorghe,
Festivalul de muzica sacra “Doamne, auzi glasul meu” aprilie 2013 Brasov,
Festivalul de muzica religioasa “Sarbatoarea Sanzienelor”
iunie 2013. Manastirea Valea Mare,
Festivalul “Ziua limbi române” Sinaia, 31 August 2013,
Festivalul internatonal de muzica laica “I.D.Chirescu
noiembrie 2013 Cernavoda,
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Festivalul de colinde de Craciun decembrie 2013 Int.
Buzaului,
Festivalul de colinde de Craciun decembrie 2013 Sita
Buzaului
Festivalul de colinde de Craciun decembrie 2013 Vama
Buzaului
Festivalul de colinde de Craciun decembrie 2013 Covasna
Festivalul de colinde de Craciun decembrie 2013 Ghimbav-Brasov
Pe langa aceste spectacole in luna decembrie a devenit obicei de a colinda corul Plai Intorsurean In toate bisericile din
Protopiatul Int. Buzaului si la manastirile din zona.
Presedinte
Gheorghe Zarnescu
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Preludiu de primăvară
Corul de cameră „Preludiu“ al Centrului Naţional de Artă
„Tinerimea Română“, care se confundă cu personalitatea celui
care i-a dat naștere, prestigiu și efigie în cultura muzicală românească, maestrul Voicu Enăchescu, abordează o nouă modalitate de întâlnire cu publicul pasionat de acest gen muzical.
Este vorba despre un turneu pe care prestigioasa formaţie
corală îl va întreprinde în partea a doua a acestei săptămâni,
având recitaluri în mai multe orașe din sudul ţării, după cum
urmează: mâine, la Biserica „Sf. Nicolae“ din Olteniţa, în cadrul
Festivalului de Muzică Religioasă „Eu sunt Învierea și Viaţa“,
sâmbătă, la Curtea Domnească din Târgoviște, în contextul
manifestării mai generale „Noaptea Muzeelor“, iar duminică,
periplul concertistic va ajunge la Catedrala episcopală Slobozia,
în cadrului Festivalului „Ionel Perlea“.
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„Eu sunt Învierea și Viața”

De remarcat locaţiile aparte și contextul artistic generos pe
care se vor proiecta apariţiile Corului „Preludiu“, ale cărui programe de concert, sub bagheta întemeietorului și magistrului
său, Voicu Enăchescu, vor fi inteligent structurate, în funcţie de
specificul manifestărilor la care este invitat, fiind adecvate spaţiilor și evenimentelor respective.
La cei peste 40 de ani de existenţă, Corul „Preludiu“ este
un reper valoric inconfundabil în peisajul muzical autohton –
și, de aceea, noile sale întâlniri cu publicul meloman din afara
Capitalei sunt mai mult decât binevenite.
Întrucât, la fiecare apariţie, „Preludiu“ strălucește și încântă
auditoriul, concertele anunţate pentru cele trei reședinţe de
judeţ este de așteptat să devină momente speciale pentru
memoria culturală a comunităţilor respective.
În 29 mai, Corul „Preludiu“ va susţine un concert la Sala
Radio din Capitală, în cadrul festivalului „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi“. (G.O.)

Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oltenița a găzduit astăzi
ediția a IV-a a Concertului de muzică religioasă „Eu sunt Învierea și Viața”, în cadrul căruia a fost lansat cel de-al doilea CD
al Coralei „Sfântul Antim Ivireanul” a Protopopiatului Oltenița,
dedicat perioadei pascale.
Invitații speciali ai concertului: Corul de Cameră „Preludiu”, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu și Corul „Voci bizantine”, dirijat de Florian Costea au oferit publicului oltenițean
un spectacol memorabil prin interpretările pline de măiestrie
ale pieselor religioase și folclorice.
Respectând tradiția locală, concertul a fost deschis de
Corala „Sfântul Antim Ivireanul”, dirijată de domnul Ștefan
Voicu.

128

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

Colinde în dar - Concert caritabil susținut de
Corul Preludiu
In sunet de colinde, darul tuturor va fi deosebit de important pentru ca Fundația Dezvoltarea Popoarelor să continue să
ajute 90 de copii din familii dintre cele mai sărace și cu probleme sociale din trei școli din sectorul 3 din București. Marți,
17 decembrie 2013, ora 19.30, vă așteaptă o seară specială în
care vă vom dărui minunatele Colinde de Crăciun interpretate
de Corul de Camera „Preludiu” dirijat de maestrul Voicu Enăchescu. Vă așteptăm în Catedrala Sfântul Iosif din București,
gazda evenimentului nostru de peste 5 ani. Alături de noi vor fi
actorul Adrian Păduraru și o parte dintre copiii care vor beneficia de sprijinul FDP cu ajutorul donațiilor care vor fi oferite in
cadrul concertului.
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Darul vostru va fi deosebit de important pentru ca Fundația
Dezvoltarea Popoarelor să continue să ajute 90 de copii din
familii dintre cele mai sărace și cu probleme sociale din trei
școli din sectorul 3 din București. 40 de copii vor putea continua să frecventeze centrele de școală după școală care înseamnă
uneori singura masă din ziua respectivă și unica posibilitate
de a-și face temele într-un loc decent și sub îndrumarea unui
adult, iar 50 de copii vor putea frecventa activități de educație
prin sport, care să îi apropie de școală și să le dezvolte abilitățile
sociale. Pentru a putea oferi unui copil oportunitatea de a frecventa o zi un centru de tip școală după școală avem nevoie de
15 lei/zi.
Le mulțumim partenerilor noștri: Centrul Național de Artă
”Tinerimea Română” care este alături de noi pro-bono pentru
a șasea ediție a concertului, Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului sector 3 și sponsorilor care prin
contribuția lor vor susține activitățile oferite copiilor: TPA
Horwath, Italrom Inginerie Internationala, UniCredit Consumer Financing și Update Advertising.

Corul de Cameră PRELUDIU
- Concert de colinde și cântece de Crăciun
Așa cum datina străbună ne-a lăsat moștenire, nu există
decembrie în care sunetul colindelor să nu intre în casele și inimile tuturor creștinilor. Și în acest an, vă așteptăm cu mic și mare
să vă scăldați sufletele cu valuri de bucurie, liniște și prospetime, să vă umpleți tolba vieții cu daruri sonore armonioase,
vibrante și care mai de care mlădios împodobite, ca mai apoi
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să așteptați în tihnă
ziua Nașterii Domnului Iisus Hristos. Corul
de Cameră „Preludiu”, condus de mereup r o a s p ă t u l Vo i c u
Enăchescu, vă propune
în seara de 23 decembrie un concert special, în care diversitatea
colindelor, dar mai ales
confluența
pieselor
corale provenite din
muzica
popoarelor,
pare să confere o atmosferă de sărbătoare.
În program lucrari
de: Sabin
Drăgoi,
Vasile Popovici, Ariel
Ramirez,
Alexandru
Pașcanu, Franz Gruber, Tiberiu Brediceanu, Gheorghe Cucu,
Johannes Menskes, Francisc Hubic, Tudor Jarda, Dan Buciu,
Robert Shaw, Alice Parker sau Vasile Spătărelu. Soliști: tenorul Ciprian Mardare, soprana Gabriela Mădincă și baritonul
Marius Nine. Parteneri: Asociația Națională Corală din România, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, Filarmonica „George Enescu”, Societatea Română de Radiodifuziune.
Concertul va fi transmis in direct de postul Radio Romania
Muzical.
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Corul Preludiu deschide Stagiunea
Corală Paul Constatinescu
Luni, 4 noiembrie, la Biserica Sf. Elefterie din capitala, Corul de Camera Preludiu a sustinut un concert de
muzica religioasa. Programul, alcatuit in marea lui majoritate
din lucrari corale de factura ortodoxa, a deschis editia a V - a
a Stagiunii Corale Paul Constantinescu, eveniment important
pentru miscarea corala din Romania, ce se desfasoara anual in
Bucuresti, permanent, din 2009. In repertoriul serii muzicale
s-au regasit: Iubi-Te-Voi, Doamne - Nicolae Lungu (solist tenorul Ciprian Mardare), Heruvic in re -Gheorghe Cucu, Pre Tine
Te laudam - Sabin Dragoi sau Rugaiunea Inimii- Paul Constantinescu. Si pentru ca armoniile de rit bizantin romanesc au
incalzit inimile ascultatorilot fideli, dar nu
numai, inimosii coristi,
condusi de inegalabilul Voicu Enachescu, au
oferit publicului prezent si doua piese scrise
de compozitori straini,
recunoscute in lumea
intreaga ca unele dintre cele mai indragite
lucrari culte - Ave Maria
- Franz Schubert (solista
soprana Irina Ionesscu) si Alleluia - Randal
Thompson. Concertul
s-a incheiat tot in imn
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de slava adusa Divinitatii prin lucrarea Aliluia - Dimitri Vasiliev, o bijuterie corala ce vine din indepartata Rusie si care i-a
avut ca solisti pe soprana Gabriela Madinca, basul Siluan Eloi
si tenorul Ciprian Mardare.
Urmatoarea manifestare inscrisa in calendarul Stagiunii Corale Paul Constantinescu, editia 2013 - 2014, ii va avea
ca protagonisti pe talentatii copii si tineri din Corul Symbol. Concertul va avea loc luni, 18 noiembrie, ora 19:00, pe
scena salii George Enescu a Universitatii Nationale de Muzica
Bucuresti. Dirijori: Jean Lupu si Luminita Gutanu.

Gânduri despre Eminescu
- spectacol de muzica și poezie
Centrul National de Arta „Tinerimea Romana” prezinta un
concert-spectacol dedicat marelui poet national Mihai Eminescu, geniul literar al Romaniei, care in data de 15 ianuarie s-a
nascut in localitatea Ipotesti, judetul Suceava. Participa Corul
de Camera „Preludiu” si actorii: Adrian Paduraru, Axel Moustache, Radu Ciobanasu, Simona Magda Onutu si Cristina
Elena Lascu. Spectacolul, organizat in parteneriat cu Fundatia
Ileana Mustatza si Asociatia L’Etoile, se va desfasura astazi, de
la ora 19:00, in sala de concerte a Centrului National de Arta
„Tinerimea Romana”. Evenimentul va marca de asemenea prelegerea Spiritualitatea lui Eminescu , sustinuta de prof. conf. dr.
Mihail Vincentiu Ivan si expozitia de fotografie Daniel Falu-
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vegi si Robert Marooni, care poate fi remarcata in foierul salii
de spectacole.
Impulsionati de mari muzicieni care au compus lucrari pe
versurile atat de graitoare ale poetului Mihai Eminescu, artistii din Corul de Camera „Preludiu” vor presara armonii devenite deja embleme nationale, prin nemuritoarele piese corale
ca: Sara pe deal - Vasile Popovici, Floare albastra - Vasile Spatarelu sau Somnoroase pasarele - Tudor Flodor. Solist: Marius
Nine. Dirijor: Voicu Enachescu.
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Corala ”Sargeția” Deva
1. Numele complet al formației, orașul în care funcționează:
Corala ”Sargeția” Deva.
2. Instituția de care aparține:formație independentă.
3. Anul înființării formației: 1998.
4. Scurt istoric al formației: Corala s-a înființat la inițiativa
dirijorului formației, profesorul Nicolae Icobescu, și a solistului
Gheorghe Pop. Denumirea coralei are rezonanţă istorică locală,
preluată din versurile „Pe-ale Sargeţiei maluri/ Se-nalţă Sarmizegetusa” (din lucrarea corală „Sarmizegetusa” de Gheorghe
Dumitrescu).
Este o formație de amatori, prin statut, dar cuprinde un
însemnat număr de persoane cu studii muzicale superioare și
medii. Membrii formației lucrează în diferite domenii de activitate - educație, sănătate, economie etc.
Repertoriul formaţiei cuprinde lucrări din creaţia compo-
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zitorilor români (I.Vidu, Gh. Dima, T. Popovici, Gh. Cucu,
N. Ursu, D.G. Kiriac, P. Constantinescu, C. Porumbescu, G.
Enescu etc.), dar promovează deopotrivă valori ale muzicii
universale din toate epocile de creaţie (Palestrina, Orlando di
Lasso, W.A. Mozart, L.v. Beethoven, G. Verdi, P.I. Ceaikovski,
A. Bruckner etc.). Formaţia are în repertoriu Liturghia ortodoxă după Ioan Gură de Aur, cântată în cadrul serviciilor religioase din diferite lăcașuri de cult din ţară și din străinătate.
Încă de la începutul activității sale, formația s-a implicat în
viața culturală a localității și a zonei sau în proiecte culturale
naționale.
Soliștii coralei sunt: Mariana Pleșea, Maria Hândorean,
Gheorghe Pop și Marius Chirica.
Din anul 2011, pregtirea canto a ansamblului este asigurată
de profesoara Maria Hândorean.
5. Dirijorul formației, Nicolae Icobescu, este singurul dirijor al coralei, de la înființare până în prezent.
- profesor de muzică la Liceul de Arte ”Sigismund Toduță”
Deva, până în anul pensionării(2000);
- activitate dirijorală: Corul Căminului Cultural Sintești,
Timiș (1961 - 1967); Corul Combinatului Siderurgic Hunedoara (1969 - 1973); Corul Direcției Sanitare a Județului
Hunedoara (1978 - 1989); Corala ”Orfeu” - Liceul de Arte
”Sigismund Toduță” Deva (1991 - 2004); Corala ”Sargeția”
Deva (1998 - prezent);
- distincții: Medalia Muncii și Meritul Cultural, clasa
I; Premiul Internațional ”Alexandru Pașcanu” al Fundației
”Madrigal Marin Constantin”;
- membru al Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;
6. Numărul coriștilor: 35 - 40.
7. Tipul ansamblului: cor de cameră.
8. Premii dobândite: Premiul I la Concursul de muzică
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religioasă ”Cu noi este Dumnezeu”, Orăștie (la mai multe
ediții); Premiul II, la ediția I (2011)a Concursului Internațional
Coral ”Liviu Borlan” - Baia Mare; Premiul I și Marele Premiu,
la ediția a II-a(2012) a Concursului Internațional Coral ”Liviu
Borlan” - Baia Mare;
9. Festivaluri și turnee: În țară - participări la festivalurile:
„Ion Vidu” - Lugoj, „Cu noi este Dumnezeu” - Orăștie, „Antonio Sequens” - Caransebeș, „Timotei Popovici” - Sibiu, „Doru
Șerban” - Arad etc. În străinătate, corala a efectuat turnee de
concerte la: Szigetvár, Ungaria (2002, 2004), Belgia (2004 –
Beernem, Gent, Brugges), Viena (2004, 2005, 2007, 2008),
Torino (2010).
10. Înregistrări efectuate: CD - ”Colinde românești (2002);
înregistrări de concerte susținute în țară și străinătate.
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Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului
Slobozia – Activitatea pe anul 2013
Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului
Slobozia a luat fiinţă în toamna anului 2009, cu binecuvântarea
Preasfinţitului Vincenţiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la
iniţiativa Părintelui Protopop Dumitru Drăghici și a Părintelui
Cătălin Stanciu secretar al Protopopiatului și dirijorul coralei.
În prezent corala numără 25 membrii clerici și tineri teologi și
abordează un repertoriu diversificat format, atât din piese religioase dar și din piese folclorice românești tradiţionale scrise în
notaţie liniară și psaltică.
Corala a susținut mai multe concerte în țară si a fost invitată să participe la diferite evenimente culturale din care amintim pe cele mai recente:
La 15 decembrie 2012 Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia, a avut onoarea să deschidă spectacolul oferit de
Corul Național de cameră „Madrigal” slobozenilor, într-un turneu național, de Crăciun.
În data de 07 martie 2013 Corala concertează în cadrul
Spectacolului aniversar „Din Inimă pentru Mama” organizat de
Protopopiatul Slobozia.
De asemenea în data de 19 mai 2013 Corala participă, alături de Corul Național de cameră „Madrigal”, la Recitalul de
Muzică Liturgică din cadrul Festivalului și Concursului National de Interpretare a Liedului “Ionel Perlea” ediţia a XXII-a
organizat de Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
Ceea mai mare realizare a Coralei s-a concretizat în luna
septembrie a anului 2013, prin participarea la evenimentele culturale desfășurate în insula Lesbos, Grecia unde a susținut 4
concerte, fiind prima corală ialomițeană ce a concertat în afara
granițelor țării.
Dirijor: Pr. Cătălin Stanciu
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Concertul Coralei „Sfântul Mina”
a Protopopiatului Slobozia, 25 aprilie 2014
Ediția 2013-2014 a Stagiunii Corale Bucureștene ” Paul
Constantinescu” prezentată de Asociaţia Naţională Corală din
România continuă cu un concert de muzică corală religioasă
suținut de Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului Slobozia.
Concertul va avea loc Luni, 28 aprilie, ora 19:00 la sala de
concerte a Centrului Naţional de Artă “Tinerimea Română”
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 4 (pod Izvor).
Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului
Slobozia a luat fiinţă în toamna anului 2009, cu binecuvântarea
Preasfinţitului Vincenţiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la
iniţiativa Părintelui Protopop Dumitru Drăghici și a Părintelui Cătălin Stanciu secretar al Protopopiatului și dirijorul
coralei. În prezent corala numără 25 membrii clerici și tineri
teologi și abordează un repertoriu diversificat format, atât din
piese religioase dar și din piese folclorice românești tradiţionale
scrise în notaţie liniară și psaltică.
Corala a susținut mai multe concerte în țară si a fost invitată să participe la diferite evenimente culturale din care amintim pe cele mai recente:
În perioada 20 – 25 iulie 2012 Corala „Sf. Mina” susține
mai multe concerte în Arhiepiscopia Râmnicului la invitația
Înaltpreasfințitului Gherasim al Râmnicului.
În data de 4 octombrie 2012 Corala reprezintă Episcopia Sloboziei și Călărașilorla Concursul Național „Lăudați pe
Domnul” organizat de Patriarhia Română, ce s-a desfășurat la
biserica „Sf. Spiridon Nou” din București, obținând locul al
III-lea.
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La 15 decembrie 2012 Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia, a avut onoarea să deschidă spectacolul oferit de
Corul Național de cameră „Madrigal” slobozenilor, într-un turneu național, de Crăciun.
În data de 07 martie 2013 Corala concertează în cadrul
Spectacolului aniversar „Din Inimă pentru Mama” organizat de
Protopopiatul Slobozia.
De asemenea în data de 19 mai 2013 Corala participă, alături de Corul Național de cameră „Madrigal”, la Recitalulde
Muzică Liturgică din cadrul Festivalului și Concursului National de Interpretare a Liedului “Ionel Perlea” ediţia a XXII-a
organizat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”
Ceea mai mare realizare a Coralei s-a concretizat în luna
septembrie a acestui an, prin participarea la evenimentele culturale desfășurate în insula Lesbos, Grecia unde a susținut 4
concerte, fiind prima corală ialomițeană ce a concertat în afara
granițelor țării.
In program:
Hristos a inviat! – N. Moldoveanu
Concert de Paști – C. Arion
Tatăl nostru – I.D. Chirescu
Metanie – Tudor Gheorghe – aranj. Marius Hristescu, versuri Radu Gyr,
Mare Fie-Ți Doamne Slava – aranj. Marius Hristescu,
versuri Radu Gyr,
Graiurile Mele – Alexandru Delcea,
Pe Tine te Lăudăm – Ghe. Danga
Doamne pe noi miluiește-ne – piesă din repertoriul clasic rus,
Axion Duminical – Dragoș Alexandrescu
Doamne auzi glasul meu - N. Lungu
Lăudați pe Domnul – Gheorghe Danga –
Clopote de seară (Solist Pr. Cătălin Stanciu)–
Mare Ești Doamne – Pr. Iulian Cârstoiu.
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Corul de Copii și Tineret „Symbol”
„Prin sunet către lumină”
Concert Pascal, 22 aprilie 2014, Atheneul Român – București
A treia zi de Paști, sala mare a Atheneului Român a devenit din nou neîncăpătoare. Corul de Copii și Tineret „Symbol”,
condus de către fondatorul său, maestrul Jean Lupu și de către
dirijoarea Luminița Guțanu, a sărbătorit în felul său unic, Învierea Domnului.
Din vocile mici, bine stăpânite de către cântăreți și bine
strunite de către dirijori, a răsunat dintr-o dată, venind parcă
de nicăieri, sau poate de peste tot, un frumos „Hristos a înviat!”.
În prima parte a concertului, Corul „Symbol” a celebrat Marea
Înviere. O Înviere simțită la intensitatea ardentă a unui suflet
copil, a unui suflet comun, inocent și totodată puternic, entitate
pe care o alcătuiesc membrii corului și maestrul lor.
Așa cum ne-a obișnuit, maestrul Jean Lupu presară concertul cu mici momente de mărturisiri, momente în care își revarsă
asupra publicului, dragostea și căldura sufletească, introducandu-l pe acesta în minunata lume a Corului „Symbol”. Astfel, cel venit să asculte un concert, are privilegiul de a pătrunde
tainele sunetului, locașul resurselor corului, circuitul neîntrerupt
de iubire, atașament și dăruire dintre coriști și dirijori.
În partea mediană a recitalului, sub conducerea Lect. Univ.
Dr. Luminița Guțanu, Corul de Copii și Tineret „Symbol”, a
continuat celebrarea învierii – o înviere a spiritului românesc,
prin lucrări precum „Tatăl Nostru” – Paul Simion, „Preamărită Fecioară” - Teodor Zgureanu; Valențele spirituale și tehnice ale corului s-au făcut remarcate în rezolvarea unor aspecte
deosebit de pretențioase din lucrări precum: „Miorița” de Petre
Ștefănescu, „Joc din Oaș” de Mihai Moldovan, sau „Chindia” de
Alexandru Pașcanu.
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Un moment de puternică transcendere l-a constituit în
cadrul Concertului Pascal, lucrarea „Despre Pace” a compozitoarei Irina Odăgescu-Țuțuianu, o rugă închinată de către
maestrul Jean Lupu și Corul „Symbol”, celor aflați în tensiuni și suferințe, în preajma granițelor României și pretutindeni. Marea noastră compozitoare, doamna Irina Odăgescu îmi
mărturisea după concert că în sonoritatea Corului „Symbol”,
această lucrare semnifică mai mult decât o aspirație spre liniște,
înseamnă un triumf al păcii. Privind Corul „Symbol” interpretând lucrarea „Despre pace” și privind-o pe autoare asistând la
acest ritual, am trăit senzația certă că sunt martorul unei scene
istorice - eveniment dincolo de spațiu și timp, cu adevărat, trăit
în spirit. În „scenă”, trei maeștri – maestra compozitor Irina
Odăgescu, maestrul dirijor Jean Lupu și „maestrul” Cor Symbol; această triadă emană asupra publicului, starea de comuniune pe care doar rugăciunea cântată o poate accesa - starea de
rai.
Întregul concert s-a situat în această zonă a unui crâmpei
de paradis sonor, spiritual, coborât pe pământ la mare sărbătoare.
Un alt moment deosebit al programului de concert îl
constituie interpretarea în primă audiție a lucrării „Zăpada”
aparținând tânărului compozitor Andrei Petrache, elev în clasa
a IX-a la Liceul de Muzică „George Enescu” din București.
Încă o dată, Corul „Symbol” a etalat în prezentarea acestei
prime audiții, o maturitate interpretativă specială, rezolvând cu
ușurință aspecte armonico-melodice modale, probleme tensionale deosebit de pretențioase și redând prin acestea și dincolo
de acestea o mare profunzime ce impresionează în creația unui
tânăr compozitor.
Concertul a cuprins însă și lucrări religioase șlagăr, mesaje
deosebit de valoroase și puternice; vom aminti dintre acestea
titlurile: „Ziua Învierii”, „Cămara Ta”- Nicolae Lungu, „Ave
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Maria” - Franz Schubert, aranjament pentru cor de copii,
Olguța Lupu, solistă Andreea Diana Blidariu. Pe lîngă acestea,
spre finalul programului, Corul „Symbol” si-a încântat auditoriul cu lucrări din muzica popoarelor, titluri cunoscute precum
– „La cucharacha” - cântec tradițional mexican sau „Tancuj,
Tancuj” de Miroslav Raichl.
Concertul s-a încheiat cu fragmente din „Rapsodia I” de
George Enescu, aranjament pentru cor de copii de Parintele
Constantin Drăgușin.
Așa cum era de așteptat, dupa acest final propus de către
cor, a urmat finalul propus de către public prin cererea mai
multor bis-uri din repertoriul îndrăgit al formației.
În sala plină, la loc de cinste, oaspeți dragi pentru maestrul Jean Lupu – trimiși ai locurilor sale natale – Domnul Ion
Ciocan, primarul Comunei Osica de Sus din Județul Olt și
Doamna Iacob Sorina, Director al Liceului aceleiași localități.
Bucuria de sărbători capătă așadar proporții în sufletul
Maestrului și prin pomenirea lui „acasă”, prin amintire și împlinire a timpului.
Corul de Copii și Tineret „Symbol” deține însă un dar,
acela de a transforma timpul în sunet, de a transforma curgerea acestuia în încremenire și a își transporta auditoriul întro dimensiune atemporală a emoției și a frumuseții spiritului
românesc. Sonoritatea, atât de bine calibrată și deosebit de
expresivă a formației mă trimite mereu cu gandul la aceeași sintagma – „cristal cald, viu”.
A treia zi de Paști, Corul „Symbol”, alături de maestri săi –
Jean Lupu și Luminița Guțanu, ne-au arătat că prin adevărata
muzică, prin starea de muzică se poate trăi un Paște permanent,
o permanentă sărbătoare a unei învieri perpetue, prin comuniune cu oamenii, comuniune cu tot ceea ce ne înconjoară, iar
prin acestea, comuniune cu Creatorul tuturor.
Mulțumesc, „Corul Symbol” !
Răzvan Rădos – Dirijor al Corului Regal
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Corala Barbateasca Ortodoxa “Te Deum
Laudamus” - Concert traditional de colinde
Astazi, de la ora 18:00, Biserica „Domnita Balasa”
- Așezământ Brâncovenesc,din sectorul 4 al capitalei, a gazduit
un concert minunat de colinde traditionale, dar si mai noi, frumos interpretate de Corala Barbateasca Ortodoxa „Te Deum
Laudamus”, aflata sub aripa Patriarhiei Romane. Sonoritati
calde, cu armonii vechi si noi, au fost daruite cu mult suflet,
din inima, pentru toti iubitorii de frumos. În programul serii au
fost interpretate lucrari semnate de: Pr. Iulian Cârstoiu, Pr. R.
Antofie, Pr. I.P.Runcu, Timotei Popovici, Valentin Teodorian, I.
Costescu, Charles Wood, Gheorghe Danga, Mihail Bârcă, Pr.
Zaharia Matei sau Florian Costea. S-au evidențiat soliștii - Pr.
Florian Paraschiv, Diac. Ioan-Alexandru Alexandri, CristianMihail Paraschuv și Dănuț Ungureanu. Intrarea a fost liberă,
astfel că zeci de melomani și-au
putut scălda spiritele cu minunatele acorduri ale corului, dirijate de preotul Zaharia Matei.
Corala Barbateasca Ortodoxa „Te Deum Laudamus” va
susține următorul concert joi,
12 decembrie, la Biblioteca
Națională, alături de alte două
formații aflate în sprijinul Patriarhiei Române. Detalii despre
acest viitor concert regăsiți în
rubrica noastră de Noutăți.
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Gala Premiilor Culturale - festin cultural
şi muzical
Luni seara, Sala Mare a Teatrului “Maria Filotti” a găzduit
cea de-a treia ediţie a Galei Premiilor culturale brăilene,
prezentată de Ana Hărăpescu, directorul Direcţiei pentru Cultură şi Lucian Sabados, directorul teatrului brăilean,
împreună cu secretarul general adjunct din Ministerul Culturii,
dr. Luminiţa Constantin.
Decernarea premiilor a debutat cu secţiunea “Administraţie
publică”, la care Premiul de Excelenţă a revenit Primăriei
municipiului. Viceprimarul Doiniţa Ciocan a primit distincţia
în numele primarului Aurel Simionescu şi a promis că eforturile de susţinere a culturii vor continua. Premiul de Onoare
a fost împărţit între Consiliul Judeţean - pentru iniţiativa de
valorificare a experienţei franceze în domeniul protejării valorilor culturale, arhitecturale, urbanistice şi peisagistice ale centrului istoric, Primăria Gradiştea
- pentru consecvenţa şi consistenţa
sprijinului acordat promovării
personalităţii scriitorului Fănuş
Neagu, directorul şcolii din
Gradiştea, prof. Alina Aramă pentru iniţierea şi organizarea concursului şcolar dedicat lui Fănuş
Neagu şi Primăria comunei Siliştea
- pentru implicarea directă în revigorarea şi afirmarea culturii specifice comunei. La această secţiune a
fost nominalizată şi Emilena Huiu,
de la SUPAFLC, din subordinea
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Primăriei Brăila, pentru activitatea de reabilitare şi punere în
valoare a faţadelor clădirilor din centrul istoric.
La categoria “Instituţii publice” a primit Premiul de Excelenţă Liceul de Artă “Hariclea Darclee”- pentru performanţele
obţinute la olimpiadele anul 2013, iar Premiul de Onoare a
fost împărţit între: Centrul de Creaţie - pentru iniţierea Festivalului Internaţional de Jazz “Johnny Răducanu”, Casa de
Cultură a municipiului - pentru activitatea culturală din ultimul trimestru al anului 2013 şi Biblioteca Judeţeană - pentru
activităţile educative şi de promovare a patrimoniului cultural.
La această categorie a fost nominalizat lt. col. Cristian Gavriliu
de la ISU “Dunărea” - pentru calitatea colaborărilor în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil la
nivelul judeţului.
La secţiunea “Protejarea monumentelor istorice” Premiul de Excelenţă a fost acordat post-mortem lui Corneliu
Pipera, administrator al SC Confort 2000 SRl pentru calitatea deosebită a lucrărilor de restaurare a patrimoniului cultural
construit din Brăila, adică Centrul Cultural “Nicăpetre”, Ana
Aslan nr. 22 - 27, noul sediu al Bibliotecii Judeţene. Premiul
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de Onoare l-a luat farmacistul Ion Bobaru - pentru succesul
efortului de salvare a valorilor arhitecturale, bibliofile, tehnice şi de mobilier tradiţional ale farmaciei “Faltis”, iar nominalizarea a revenit arhitectului Iulia Jalbă - pentru calitatea
proiectării documentaţiei de reabilitare a imobilului din str.
Anghel Saligny nr. 17. La secţiunea “Patrimoniu cultural mobil
şi imaterial” Premiul de Excelenţă i-a revenit maestrului Vasile
Parizescu, distincţia fiind ridicată de un nepot, Florin Parizescu, Premiul de Onoare s-a împărţit între Ansamblul de dans
“Muşeţeanca” din Însurăţei şi Palatul Copiilor Brăila - pentru
organizarea concursului “Lină Chiralină”, iar nominalizarea a
revenit ansamblului “Spicul” din Siliştea.
Premiul de Excelenţă la “Cultură scrisă” l-a luat prof.
Maria Cogălniceanu - pentru efortul de promovare a operei
lui Panait Istrati, iar cu Premii de Onoare au fost recompensaţi
prof. Gheorghe Calotă - pentru organizarea manifestării culturale “Eminesciana”, poetul Nicolae Grigore Mărăşanu - pentru apariţiile editoriale din anul 2013, şi prof. Vasile Zbarcea
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- pentru participarea
activă la viaţa culturală
a urbei. Aici a fost
nominalizată
Şcoala
“C. S. Aldea” - pentru
realizarea concursului
de creaţie literară “Ana
Blandiana”.
Premii de Excelenţă pentru Cătălina
Buzoianu, Nicu Alifantis, Vasile Parizescu
La secţiunea arte vizuale s-au acordat două Premii de
Onoare, Școlii Populare de Arte “Vespasian Lungu” și artistului
Gheorghe Mosorescu, iar nominalizată a fost Raluca Spătaru.
La secţiunea “Teatru, film” au fost premiaţi: Cătălina Buzoianu - Premiu de Excelenţă, care a fost primit prin nepotul
său, Ciprian Buzoianu, Liliana Ghiţă și Zane Jarcu - Premii
de Onoare și Adrian Ștefan - nominalizare. La muzică s-au
făcut remarcaţi: Nicu Alifantis - Premiu de Excelenţă, profesorii Maricica și Ștefan Lupu și trupa “The Ancestors” - Premii de Onoare. La secţiunea “Mass-media” au primit Premii de
Onoare: Universitatea “Constantin Brâncoveanu”, drd. Nicoleta
Ciacu, și TV Brăila, managerul general Adam Ferenţ. Nominalizată a fost Liliana Șerban, corespondent pe Brăila pentru
Antena 1 și EST TV.
La categoria “Societate civilă” Premiul de
Excelenţă a revenit Clubului “Voltin”, iar Premiul de Onoare l-a luat
Asociaţia
“Cooltura”,
prin Athena Bondoc,
în calitate de preșe-
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dinte, pentru proiectul “Descoperă-te în
joacă”. Referitor la acest
proiect, foarte bine
primit în rândul tinerilor, Athena Bondoc a
explicat că acest premiu
o bucură pentru că este
o recunoaștere a comunităţii faţă de munca
celor implicaţi, în special a copiilor orfani, care au mare nevoie
de aceste aprecieri. Asociaţia Artevent, prof. Cornelia Conon și
Școala “Anton Pann” au fost nominalizate la aceeași categorie,
prilej cu care prof. Gina Anton, cea care a ridicat premiul acordat școlii amintite, a povestit cum s-a produs apropierea dintre
ea și actuala directoare a unităţii de învăţământ.
La secţiunea “Promovarea culturală a Brăilei” Premiul de
Excelenţă l-a luat trupa “Antic”, cu Premii de Onoare fiind distinși: David Segal Iancu, președintele Comunităţii Evreilor din
Brăila și Asociaţia Culturală “Voces Concordiae”, condusă de
col. Petrea Gogu. La această categorie a fost nominalizat site-ul
brailapebune.net, administrat de Lucian Crestez. La cea de-a
XII-a secţiune, “Prietenii culturii brăilene”, Premiul de Excelenţă l-a luat Clubul “Rotary”, iar Premii de Onoare au luat
scriitorul și umoristul Mihai Frunză și profesoara Marilena
Niculescu.
La final, spectatorii au urmărit spectacolul “Perșii” după
Eschil, prezentat de trupa de teatru a Liceului de Arte, clasa a
XII-a, îndrumată de prof. Nicoleta Brânzia. Pe parcursul premierilor spectatorii s-au bucurat de câteva intermezzo-uri muzicale susţinute de trupa “Antic” și Cvintetul de suflători condus
de col. Petrea Gogu.
Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii, Direc-
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ţia pentru Cultură în colaborare cu Primăria Brăila, Teatrul
“Maria Filotti”, cu sprijinul Clubului “Rotary” Brăila și Dedal
Bahmat SRL Galaţi.

Artiştii olimpici ai Liceului de Artă
În urmă cu câteva zile, la Constanţa, s-a desfășurat faza
zonală a Olimpiadei de interpretare, la care s-au calificat 87 de
elevi din judeţele: Brăila, Buzău, Călărași, Constanţa, Ialomiţa,
Teleorman și Tulcea. Dintre aceștia, numai zece merg mai
departe, care au luat Premii I, doi dintre ei fiind brăileni. Este
vorba de David Lucian Roşu, clasa a V-a, pian, prof. Adriana
Burcă, şi Vlad Gabriel Andrei, clasa a VIII-a, violă, prof. Ioan
Popescu şi prof. corepetitor Valentina Popovciuc. La pian, majoritatea elevilor au obţinut între 80 şi 100 de puncte, iar brăilenii
s-au situat foarte bine, cu punctaje între 93 şi 100 de puncte.
“Ca să ajungem aici a fost nevoie de muncă asiduă, studiu responsabil în fiecare zi. Arta cere sacrificii. Un rezultat foarte bun
înseamnă 99% muncă, iar copiii noştri s-au descurcat mai mult
decât onorabil”, a explicat prof. Adriana Burcă.
La violă a obţinut tot 100 de puncte Vlad Gabriel Andrei,
el reuşind astfel să meargă la faza naţională. “Elevii care
ajung la faza zonală au un nivel ridicat de pregătire, iar dacă
reuşesc să-şi învingă emoţiile şi au o zi bună, pot fi expresivi
şi impresionează juriul. Este important ca la faza naţională să
se mobilizeze, să dea tot ce pot. Oricum, participarea este un
câştig pentru ei, aşa văd care este nivelul în ţară, au de învăţat
unii de la alţii”, este de părere prof. Ioan Popescu.
La faza zonală au mai luat premii II elevii: Cris-

150

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

tian Mărgineanu, flaut, prof. Marieana Chirman, Valentin
Gheorghe, chitară, prof. Teodor Şipoş, Alexandru Ivan, chitară,
prof. Marius Şerban, Robert Başno, pian, prof. Mircea Petrescu,
Anastasia Zamfirache, pian, prof. Gianina Ghionea, Beatrice
Costescu, pian, prof. Leonarda Gheţ, şi Cristian Cojocaru,
vioară, prof. Iosif Cojocaru.
Premii III au obţinut: Eva Hurmuzache, pian, prof. Galina
Cojocari, Sofia Bordea, pian, prof. Raluca Ciucă, Victor Prister,
pian, prof. Mircea Petrescu, Filip Ghiura şi Emina Dobrescu,
pian, prof. Gianina Ghionea, Cristian Istrate, vioară, prof.
Gheorghe Vasile, şi Andrei Dobrescu, vioară, prof. Iosif Cojocaru. Copiii de la vioară, violă şi flaut au fost acompaniaţi de
profesorii corepetitori Valentina Popovciuc şi Gianina Ghionea.
Faza naţională, la care vor reprezenta Brăila cei doi elevi cu
premii I, va avea loc în perioada 9 - 11 aprilie, la Giurgiu.
Etapa zonală a Olimpiadei corale are loc în weekend, la
Tulcea. Brăila va fi reprezentată de două formaţii corale, cea
a Liceului de Artă, condusă de prof. Marcica şi Ştefan Lupu,
şi cea a Şcolii “Mihai Eminescu”, condusă de prof. Dumitru
Nistor.
P. S. Faza zonală a Concursului Naţional Coral s-a bucurat
de participarea doar a trei coruri de liceu de arte – din Brăila,
Slobozia și Tulcea – și un cor de școală generală (școala „Mihail
Eminescu” din Brăila). După cum știţi, corurile brăilene s-au
calificat pentru finala dela Craiova. Cred că ediţia de mâine,
marţi, a ziarului „OBIECTIV Vocea Brăilei” va rela mai mult
decât am scris noi!...
Prof. Ștefan Lupu

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

151

Corul VOX MEDICALIS
Fondat la sfârșitul lui octombrie 2009 de către tânărul
Tudor Ionescu, student în cadrul Universității de Medicină
“Carol Davila”, Corul VOX MEDICALIS împliește anul acesta
cinci ani de existență. Pentru unii este puțin, având în vedere
durata de viață a unor ansambluri celebre precum “Madrigal” sau “Preludiu”. Pentru dirijorul Tudor Ionescu, managerul
și dirijorul fondator, anii aceștia au coincis cu studenția, ce în
2014 lasă loc unei viitoare cariere de medic.
Corul VOX MEDICALIS își numără anii în evenimente:
concerte pe scene ale unor săli celebre, recitaluri în cadrul unor
congrese, colaborări ca invitat.
Evenimentele ultimului an, desfășurate în București, în
care Corul VOX MEDICALIS a fost implicat au fost multe si
diverse:
22 decembrie 2013, Athenaeul Român: Concert cu
Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”
21 decembrie 2013, Sediul Radio Goove On: Transmisiune Live de colinde
18 decembrie 2013, Aula Magna a Faculății de Drept:
Concertul de Crăciun „Florile dalbe” – își dă concursul dirijorul secund: Răzvan Rădos
16 decembrie 2013, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină: Recital de colinde si cântece de iarnă în prezența Consiliului Facultății de Medicină
12 decembrie 2013, Institutul Național de Recuperare pentru Copii „Dr. Robănescu”: Recital de colinde pentru copii si
părinți
9 decembrie 2013, Facultatea de Farmacie: Recital de
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colinde cu ocazia Inaugurării Decorațiunilor de Crăciun – își
dă concursul ca dirijor colaborator Ioana Arjan
5 decembrie 2013, Sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului: Recital in Deschiderea Congresului Național pentru
Studenți și Tineri Medici
14 noiembrie 2013, Hotel Ramada Parc: Recital in Deschiderea Congresului Național de Microbiologie
20 octombrie 2013, Athenaeul Român: Concert cu
Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, cu ocazia Zilei
Reconcilierii; colaborare cu membri ai Corului Filarmonicii „G. Enescu”, dirijor Iosif Ion Prunner – în parteneriat cu
Comunitatea Evreiască
17 octombrie 2013, Hotel Ramada Parc: Recital in Deschiderea Conferinței Naționale de Neuropatie diabetică si
picior diabetic
4 octombie 2013, Facultatea de Medicină: Recital în cadrul
Ceremoniei de Închidere a Zilelor UMF; Tudor Ionescu,
Dirijorul si fondatorul corului, primește Diploma „Zilele
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Universității” din partea Rectorului Universității, Acad. Ioanel Sinescu
2 octombrie 2013, Sala Palatului: Participare la Ceremonia
de Depunere a Juramantului Hipocratic a Facultatii de Medicina
2 octombrie 2013, Aula Facultatii de Farmacie: Participare
la Eveniment Aniversar al Invatamantului Farmaceutic romanesc
1 octombrie 2013, Amfiteatrul Mare al Facultatii de Medicina: Participare la ceremonia de Deschidere a Anului Universitar 2013-2014
12 septembrie 2013, Hotel Crown Plaza: Recital în Deschiderea Oficială a Conferinței cu participare Internațională a
Societății Române de Hipertensiune
26 iulie – 4 august 2013, Bisoca ( Jud. Buzău) - Cantonament Corul VOX MEDICALIS
In anul 2013 s-a inaugurat primul Cantonament la
care ansamblul VOX MEDICALIS a luat parte. Acesta s-a
desfășurat în perioada 26 iulie – 4 august în localitatea Bisoca
din județul Buzău, într-un decor natural specific zonei montane
românești. Se cuvine să mulțumim și pe aceasta cale Fundației
”Sfântul Sava” din Buzău si Părintelui Milea pentru suportul
acordat în organizarea acestui cantonament.
În timpul petrecut împreună, membrii Corului VOX
MEDICALIS – au avut parte de un program bogat în activități
recreative, dar și muzicale, îmbogățind repetoriul cu un frumos
program de piese românești.
Această perioadă de perfecționare s-a încheiat în data de 4
august 2013, printr-un Concert Caritabil „Giuvaere corale laice
românești” în sprijinul Fundației „Sfântul Sava”, ce a avut loc
în Sala Consiliului Județean Buzău. În cadrul concertului și-au
dat concursul pianiștii George Rizea și Dora Munkacsi.
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Programul coral al concertului a fost următorul:
“Fata de păstor” - T. Teodorescu
„Cântec de dor” - Ghe. Cucu
„Doña Sol” - N. Suciu (versuri de M. Eminescu)
“Floare albastră” - Vasile Spătărelu (versuri de M. Eminescu)
„Stelele-n cer” - P. Constantinescu (versuri de M. Eminescu)
„Cântec fără cuvinte” - Liana Alexandra
“Morarul” - D.G. Kiriac
“Mociriță și joc” - D. Goia si T. Paladi
Suita “Flăcări și Roți” - Corneliu Cezar
“Răsunetul Ardealului” - Ion Vidu
“Sârba pe loc” - Ghe. Danga
“Chindia” - Alexandru Pascanu

Pentru Corul VOX MEDICALIS
istoria se scrie încă...
Următoarea apariție a Corului VOX MEDICALIS va
avea loc în cadrul evenimentului european Noaptea Muzeelor printr-un recital susținut la Muzeul Național de Istorie a
României, în data de 17 mai 2014.
În premieră, anul acesta Corul VOX MEDICALIS va avea
un concert integral de muzică religioasă în cadrul Stagiunii
Corale Bucureștene ”Paul Constantinescu”, în data de 19 mai
2014, la orele 19:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Concertul
se va intitula, sugestiv, „Giuvaere corale religioase românești”,
reprezentând un al doilea episod din „serialul” Giuvaerelor, prezentat de ansamblul nostru. Concertul va fi reluat în data de
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duminică 25 mai, orele 19, în Holul de Onoare al Facultății
de Medicină, având caracterele unui concert educativ. Titlul va
fi, și de această dată, evocator: „Muzica religioasă românească
pe înțelesul tuturor”. Scopul acestei reluări este de a aduce în
vederea TINERETULUI valorile artistice ale acestui gen, uitat
sau ignorat, iar apoi, provocarea la curiozitate și furnizarea de
răspunsuri la curiozitatea nou-născută.
Proiecte de viitor?
Dezvăluim că se “complotează” ca în această vară, membrii Corului VOX MEDICALIS să meargă într-un cantonament inedit ce va avea loc între 19 iulie – 6 august 2014 la
Călimanești în județul Vâlcea. În cadrul acestui cantonament,
Corul VOX MEDICALIS va susține un turneu cu patru concerte în Călimănești, la Filarmonica “Ion Dumitrescu” din
Râmnicu-Vâlcea, în cadrul Festivalului “ICon Arts” de la Sibiu
și la Filarmonica din Brașov. Totul este , la acest moment, în
proiect, și așteptăm și dorim ca în foarte scurt timp să putem
anunțăm datele concrete și sigure ale acestor planuri. Repertoriul abordat cu această ocazie va cuprinde piese corale din diferite perioade ale istoriei muzicii.
Curând după acest periplu de activități, pentru luna octombrie a anului 2014 se pregatește Concertul Aniversar VOX
MEDICALIS – 5 ani.
Un alt element foarte important este faptul că de-a lungul
acestui an, Corul VOX MEDICALIS va avea ca dirijor principal pe tânărul Răzvan Rădos, fondatorul Corului Regal, aflat
sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României; dirijor foarte
talentat și inspirat, tânărul Maestru este recipientul încrederii
coriștilor de a îi conduce spre noi culmi de performanțe artistice. Dirijorul principal este secondat de Ioana Arjan, Masterandă în Anul II la Secția Dirijat Coral Academic, la clasa
Maestrului Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu.
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Urmăriți-ne pe pagina de facebook pentru a afla poveștile
evenimentelor noastre, la adresa https://www.facebook.com/
voxmedicalis
A consemnat Aurora Carmen Pârvan
Creative PR al Corului VOX MEDICALIS

Numele complet al ansamblului: Corul „VOX MEDICALIS” al Studenților în Medicină și Farmacie
Orașul în care activează: București
Instituția de care aparține :Societatea Studenților în Medicină din București
Anul înființării:2009
Fondator: Tudor Ionescu (dirijor de la înființare până în
prezent)
Dirijori secunzi:Răzvan Rădos (2012 – prezent)
Mioara Buhălțeanu (2011 – 2012)
Victor Stoica (2010)
Scurt istoric:
De la înființare până în prezent, corul a participat la peste
60 de evenimente: concerte proprii și ca invitat, evenimente
academice, caritabile, de gală sau studențești, cântând pe toate
marile scene ale Bucureștiului, având numeroase colaborări și
primind aprecieri neprețuite din partea unor mari nume ale
culturii românești. Astfel, corul a avut onoarea de a colabora
cu ansambluri precum Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor” (dirijată de Maestrul Iosif Ion Prunner) și Orchestra de
Cameră „Imperioso”, sopranele Felicia Filip, Alexandra Tărniceru, tenorul Ionuț Popescu, pianiștii Lect. Univ. Dr. Laura
Smărăndescu, George Rizea, Dora Munkacsi etc. De asemenea, în Cartea de Onoare a corului au consemnat personalități
precum soprana Angela Gheorghiu, Maeștrii dirijori Horia
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Andreescu și Voicu Enăchescu, Prof. Univ. Dr. Mircea Penescu,
actorul Radu Gheorghe, cântăreții Corina Chiriac și Cezar
Ouatu etc., adresându-ne rânduri de aleasă apreciere vizavi de o
prestație artistică de nivel înalt.
Repertoriul abordat este foarte larg: lucrări din patrimoniul cultural românesc, atât laice, cât și religioase, lucrări vocalsimfonice din oratorii, misse, opere și musicaluri, lucrări ale
Renașterii, piese ale creației contemporane.
Corul a susținut concerte și în țară, în Fălticeni ( Jud.
Suceava) și Mun. Buzău. În vara 2013, ansamblul a participat la
o tabără-cantonament de 10 zile în Munții Buzăului, perioadă
de intense pregătiri și perfecționări.
Țelul corului este a a atinge culmi artistice tot mai înalte
și a duce sonoritatea până la niveluri comparabile cu ale unui
ansamblu profesionist.
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Dirijorul principal al corului este Tudor Ionescu, student în
Anul VI al Facultății de Medicină din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București; pe planul studiilor muzicale, acesta a participat la un master-class de Dirijat Coral sub îndrumarea Maestrului Conf. Univ. Dr. Gabriel
Popescu, cadru universitar al Conservatorului bucureștean,
master-class realizat prin concursul Corului Regal.
Dirijorul secund este Răzvan Rădos, absolvent al Secției
Dirijat de Cor Academic din cadrul Universității Naționale de
Muzică București, fondator al Corului Regal, aflat sub Înaltul
Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României
Numărul aproximativ de coriști: la momentul actual 40;
de-a lungul timpului au fost până la 60
Tipul ansamblului: cor mixt
Contact: Tudor Ionescu – Manager și dirijor

Vă prezentăm
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Corala “Amicii” Târnãveni
Corala “Amicii” a fost înfiinţată în octombrie 2011 pe
lângă Asociaţia “Amiciţia” Târnăveni, asociaţie înfiinţată în
1998, cu preocupări culturale în cadrul comunităţii târnăvenene.
Prin această modalitate, a exprimării prin muzica corală,
s-a dorit a face cunoscute valorile muzicale, în special corale,
promovate de decenii.
In urbea noastră, care nu a fost doar o cetate a industriei
şi chimiei româneşti, recunoscută şi cunoscută pe plan mondial înainte de 1989, am avut şi o bogată activitate culturală:
formaţie de teatru, formaţii corale, orchestre de muzică populară
şi uşoară, nenumărate formaţii sportive în toate domeniile.
Iniţiativa înfiinţării unei formaţii corale a pornit din dorinţa
de a revigora preocupările culturale în oraşul nostru. Am dorit
să demonstrăm că mai există preocupare și atragere spre cultură,
pentru muzică în general, şi pentru cea corală în special.
Membrii fondatori ai coralei, pot fi desemnaţi soţii Ing.
Ioan şi Georgeta Munteanu, dar în aceeaşi măsură, membrii
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asociaţiei şi cei peste 40 de membri ai coralei, care uniţi din
dragoste de cântec şi de a cânta, au reuşit să întemeieze această
corală, “Amicii”. Aceasta a avut şi şansa să găsească în Prof.
Liviu Turcu, omul pasionat de muzica corală şi potrivit pentru a o forma, sincroniza şi consolida, spre a o aduce la forma
capabilă să susţină concerte la un înalt nivel şi ţinută artistică.
Membrii coralei sunt de vârste diferite, de la 30 la 70 de
ani şi de profesii diferite: profesori, ingineri, doctori, educatori, funcţionari publici, maiştri, tehnicieni, oameni de toate
categoriile,care suportă de bunăvoie costurile ce presupun acest
act artistic.
Formaţia corală “Amicii” și-a propus să susţină periodic în
fiecare an cel puţin două concerte pentru cetăţenii urbei noastre: Concertul de 9 Mai, Ziua Europei,
Ziua Independenţei României și Ziua Victoriei în cel de-al
Doilea Război Mondial, dar și Concertul de Colinde de Crăciun. La acestea se adaugă și alte apariţii ale coralei noastre la
orice eveniment cultural organizat în orașul nostru cu diverse
ocazii sau invitaţi de Primărie la orice manifestare culturalartistică.
Componenţa Coralei “Amicii”:
- DIRIJOR: - Prof. Liviu Turcu
- Asistenţi: - Prof. Aurel Margine, Prof. Alina Pop Mailat
- Membru fondator, manager:- Ing. Ioan Munteanu
Membrii coralei:15 soprane, 14 altiste, 8 tenori, 8 bași:
Repertoriul Coralei.
In repertoriul coralei “Amicii”, au fost abordate piese din
repertoriul naţional și internaţional, interpretate pe 4 voci,
sopran, alto, tenor și bas, corala îmbogăţindu-și repertoriul an
de an. Corala abordează diverse teme și piese corale, adaptându-și repertoriul în funcţie de evenimentul cultural la care
participă, concertele pe care le susţine doar corala singură și în
raport cu partiturile pe care le poate avea la dispoziţie și asigura
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din diversele surse.
Adrese de corespondenţă:
-Asociaţia “Amiciţia” Târnăveni, Cart.Păcii, Bl.2L, parter, cod 545600,
-e-mail: amicitia98@yahoo.fr, site:www.amicitia98.ro
-Prof. Liviu Turcu:e-mail: liviuturcuhar@yahoo.com
-Ing. Ioan Muntean:e-mail: greimunt@yahoo.fr
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DIRIJOR
PROF. LIVIU TURCU

CORALA “AMICII” TÂRNÅVENI
Corala “Amicii” a fost înfiinţatǎ în octombrie 2011 pe lângǎ
Asociaţia “Amiciţia” Târnǎveni, asociaţie înfiinţatǎ în 1998,
cu preocupǎri în cadrul comunitǎţii târnǎvenene, în domeniul
cultural şi umanitar, pentru promovarea culturii locale,
naţionale dar şi universale, asociaţie care funcţioneazǎ şi cu un
Aşezǎmânt Cultural Francez. Asociaţia deruleazǎ relaţii de
prietenie de peste 20 de ani cu comunitǎţi din Franţa, în special
cu oraşul Ronchin-metropole Lille, cu care oraşul nostru a
semnat Carta de Infrǎţire în 1998, dar şi cu comunitǎţi din
Halle-Westfalia, Germania şi Kirkby-in-Ashfield, din Anglia,
oraşe cu care Ronchin este înfrǎţit deasemenea.
S-a dorit şi prin aceastǎ modalitate, a exprimǎrii prin muzica
coralǎ, sǎ fim o voce a culturii târnǎvenene, care sǎ se adreseze
cetǎţenilor urbei noastre, dar şi partenerilor de dialog în plan
European în domeniul cultural, pentru a ne face cunoscute
valorile muzicale, promovate de decenii.
In urbea noastrǎ, care nu a fost doar o cetate a industriei şi
chimiei româneşti, recunoscutǎ şi cunoscutǎ pe plan mondial
înainte de 1989, am avut şi o bogatǎ activitate culturalǎ:
formaţie de teatru, formaţii corale, orchestre de muzicǎ
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popularǎ şi uşoarǎ, nenumǎrate formaţii sportive în toate
domeniile.
Iniţiativa înfiinţǎrii unei formaţii corale a pornit din dorinţa de
a revigora preocupǎrile culturale în oraşul nostru. Am dorit sǎ
demonstrǎm cǎ mai existǎ preocupare şi atragere spre culturǎ,
pentru muzicǎ în general şi pentru cea coralǎ în special şi prin
acceptul şi participarea membrilor Asociaţiei “Amiciţia”, amici
şi amici ai acestora, Corala “Amicii” a luat fiinţǎ în octombrie
2011.
Membrii fondatori ai coralei, pot fi desemnaţi soţii Ing. Ioan şi
Georgeta Munteanu, dar în aceeaşi mǎsurǎ, membrii asociaţiei
şi cei peste 40 de membri ai coralei, pe care îi vom prezenta în
cele ce urmeazǎ, care uniţi din dragoste de cântec şi de a cânta,
au reuşit sǎ întemeieze aceastǎ coralǎ, “Amicii”. Aceasta a avut
şi şansa sǎ gǎseascǎ în Prof. Liviu Turcu, omul pasionat de
muzica coralǎ şi potrivit pentru a o forma, sincroniza şi
consolida spre a o aduce la forma capabilǎ sǎ susţinǎ concerte
la un înalt nivel şi ţinutǎ artisticǎ.
Membrii coralei sunt de vârste diferite, de la 30 la 70 de ani şi
de profesii diferite: profesori, ingineri, doctori, educatori,
funcţionari publici, maiştri, tehnicieni, oameni de toate
categoriile, pe care i-a unit dragostea pentru muzicǎ şi de a se
exprima prin cânt şi aşa s-a nǎscut familia “Amicii” şi fiecare
repetiţie sau spectacol este un prilej de bucurie, exprimatǎ prin
cântec.
Formaţia coralǎ “Amicii” şi-a propus sǎ susţinǎ periodic în
fiecare an cel puţin douǎ concerte pentru cetǎţenii urbei
noastre: Concertul de 9 Mai, Ziua Europei, Ziua Independenţei
României şi Ziua Victoriei, dar şi Concertul de Colinde de
Crǎciun. La acestea se adaugǎ şi alte apariţii ale coralei noastre
la orice eveniment cultural organizat în oraşul nostru cu
diverse ocazii sau invitaţi de Primǎrie la orice manifestare
cultural-artisticǎ.
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Târnǎveni, Concert 9 mai 2012 de Ziua Europei,

Târnǎveni, Concert de Crǎciun, 14 decembrie 2012
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Componenţa Coralei “Amicii”:
- DIRIJOR:
- Prof. Liviu Turcu
- Asistenţi:
- Prof. Aurel Margine
- Prof. Alina Pop Mailat
- Membru fondator, manager:
- Ing. Ioan Munteanu
-Membrii coralei, în ordine alfabeticǎ:
- 15 soprane, 14 altiste, 8 tenori, 8 başi:

Târnǎveni, 9 Mai 2013, Concert de Ziua Independenţei
României, Ziua Europei şi Ziua Victoriei

Târnǎveni, 9 Mai 2013, Concert de Ziua Independenţei
României, Ziua Europei şi Ziua Victoriei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ani Vanda
- alto
Begher Lenuţa - alto
Beleanu Tina
- alto
Chiorean Liliana - sopr.
Cimpoca Gina - sopr.
Ciulea Monica - sopr.
Coman Norica - sopr.
Corcescu Letiţia - sopr.
Feierdan Viorica - sopr.
Gabor Cornelia - alto
Gǎinar Carmen - alto
Gugu Lucia
- sopr.
Hancu Teodora - alto
Iuoraş Carmen - alto
Moldovan Rafila - sopr.

1.
2.
3.

Ani Vasile
- bas
Beleanu Celestin - bas
Czijevska Stefan –tenor

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
4.
5.
6.

Muntean Georgeta-sopr.
Muth Rodica
- alto
Oltean Maria
- alto
Pǎrǎu Maria
- sopr.
Pasc Anca
- alto
Pop Alina Mailat - sopr.
Rotar Nicoleta - alto
Sǎliştean Diana - sopr.
Sprinceanǎ Teodora
- sopr.
Surdu Cristina
-sopr.
Sutu Viorica
- sopr.
Turcu Florina
- alto
Varga Maria
- alto
Vodǎ Claudia
- alto
Dimitriu Oleg - tenor
Dragomir Ioan - tenor
Drujiţ Leonida - bas
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10.
11.
12.
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Endorfer Otto - bas
Florea Tiberiu - tenor
Gheţiu Radu
- bas
Gurghian Crişan - tenor
Muntean Ioan - tenor
Muth Horaţiu - bas

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pasc Ovidiu
- tenor
Pop Iosif
- tenor
Sincu Gheorghe -tenor
Surdu Sorin
- bas
Tǎtar Sorin
- tenor
Virca Radu
- bas

Solişti şi grupuri vocal-instrumentale în cadrul coralei:
- Alina Pop Mailat- solistǎ, sopranǎ
- Sorin Tǎtar – solist, tenor
- Grup vocal instrumental:
-Cristina Surdu- voce şi chitarǎ
-Vanda Ani - voce
-Teodora Sprinceanǎ- voce
- Ioan Munteanu- voce şi chitarǎ
- Celestin Beleanu- voce şi chitară
Repertoriul Coralei.
In repertoriul coralei “Amicii”, au fost abordate piese din
repertoriul naţional şi internaţional, interpretate pe 4 voci,
sopran, alto, tenor şi bas, corala îmbogǎţindu-şi repertoriul an
de an. Sunt redate mai jos principalele piese interpretate în
diverse concerte şi ocazii:
- Piese corale din repertoriul naţional:
- “Sara pe deal”,
- “Pe cǎrare sub un brad”,
- “Trandafir de pe rǎzoare”,
- “Ana Lugojana”,
- “Mai am un singur dor”,
- “Eu mǎ duc, codrul rǎmâne”,
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- “Imnul Astrei”,
- “Treceţi batalioane române Carpaţii”,
- “Valţul rozelor”,
- “Flǎcǎri şi roţi”,
- “Crai nou”, … etc.
- Piese corale din repertoriul internaţional:
- “Canţoneta napolitanǎ”,
- “Corul robilor”,
- “Odǎ bucuriei”,
- “Gândurile-s libere”, (Die gedanken sind frei),
- “Cu bucurie sǎ cântaţi”, (Joy to the world)
- “Noapte sfântǎ”, (Heilige nacht), …etc.
- Cântece religioase, pricesne şi colinde:
- “Cu noi este Dumnezeu”,
- “Aleluia”-Oratoriul Messia-Haendel
- “Ridica-voi ochii mei la ceruri”,
- “Din mormântu-ntunecat”,
- “Astǎzi s-a nǎscut Cristos”,
- “O ce veste minunatǎ”,,
- “Iar e Crǎciun”,
- “Galbenǎ gutuie”,
- “La Betleem colo-n jos”,
- “Iatǎ vin colindǎtori”,
- “Bunǎ dimineaţa la Moş Ajun”
- “Sus la poarta raiului”,
- “Praznic luminos”,
- “Flori de mǎr”,
- “Colindǎm iarna”,
- “Linu-i lin”, …etc.
Corala abordeazǎ diverse teme şi piese corale, adaptându-şi
repertoriul în funcţie de evenimentul cultural la care participǎ,
concertele pe care le susţine doar corala singurǎ şi în raport cu
partiturile pe care le poate avea la dispoziţie şi asigura din
diversele surse.
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Activitǎţi, concerte şi apariţii în diverse evenimente
culturale.
Concerte caritabile:
-9 mai 2012- Concert de Ziua Europei. Sumele obţinute prin
donaţii şi sponsorizări ale spectatorilor au fost depuse în contul
Primăriei pentru Cantina Socială a oraşului.
-14 decembrie 2012- Concert de Crăciun. Sumele obţinute prin
donaţiile şi sponsorizări ale spectatorilor au fost depuse în
contul Asociaţiei “Catharsis”, asociaţie a părinţilor şi
reprezentanţilor legali ai copiilor cu dizabilităţi, pentru
sprijinirea acţiunii de realizare a unui Centru de Terapie
Ocupaţională în municipiul Târnăveni, pentru această categorie
de persoane defavorizate.
- 9 mai 2013- Concert de Ziua Independenţei României şi Ziua
Victoriei. Sumele obţinute prin donaţii şi sponsorizări ale
spectatorilor au fost destinate pentru premierea elevilor cu
rezultate deosebite şi supradotaţi, care au obţinut premii la
nivel naţional în diverse domenii şi au dus faima oraşului
nostru prin rezultatele lor. S-au acordat două serii de premii
pentru elevi de liceu şi gimnaziu separat, pentru locurile I,II,III
şi 3 menţiuni, precum şi premii speciale. Acţiunea a fost
organizată sub egida Primăriei Municipiului Târnăveni,
Asociaţia “Amiciţia” şi Portalul “Târnăveni.ro”.
- 12 decembrie 2013- Concert de Crăciun. Sumele obţinute
prin donaţiile şi sponsorizări ale spectatorilor au fost depuse în
contul Asociaţiei “Catharsis”, pentru Centrul de Terapie
Ocupaţională pentru persoanele cu dizabilităţi.
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Concerte şi apariţii.
- Corala “Amicii” a participat pe parcursul anilor 2012 şi 2013
la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului
Târnăveni,:
- Serbările Oraşului din ultima sâmbătă a lunii august în fiecare
an cu program adecvat evenimentului.
- Sărbătorirea a 735 de ani de atestare documentară a oraşului
Târnăveni, 23-25 august 2013.
- Eveniment-spectacol, “Omagiu adus profesorilor de generaţia
anilor ‘80”.
31 octombrie 2013.
- Sosirea lui Moş Crăciun în Parcul Primăriei Târnăveni, dec.
2012 şi 23 dec. 2013.
-16 decembrie 2012- Recital la Biserica “Sf. Mihail şi Gavril”
din Târnăveni.
-16 iunie 2013- Recital la Biserica “Inălţarea Sfintei Cruci” din
Târnăveni.
- Apariţii alături de alte formaţii, locale sau din ţară, în
spectacolele organizate de TV AS-Târnava împreună cu
Primăria Municipiului Târnăveni, spectacole bianuale, de Paşti
şi de Crăciun.
Corala “Amicii”, aşa cum şi-a propus de la înfiinţare, doreşte
să fie un vector al culturii târnăvenene şi a participat şi a făcut
propagandă pentru orice eveniment cultural desfăşurat în
oraşul nostru şi nu numai. Membrii ei au participat sau chiar
iniţiat unele din activităţile din calendarul de activităţi al
Asociaţiei “Amiciţia”.
Pe membrii Coralei “Amicii” îi leagă dragostea de cântec,
bucuria prin şi pentru cântec şi prietenia ce îi uneşte, demnă de
numele coralei însuşit, îi face să considere colectivul din care
fac parte ca o a doua familie şi fiecare întâlnire este un prilej de
bucurie.
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PROF. LIVIU TURCU
DIRIJORUL CORALEI
“AMICII” TÂRNĂVENI

Târnăveni, 12 decembrie 2013- Concert de Crăciun

Târnăveni, 12 decembrie 2013- Concert de Crăciun
10

Născut la 15 octombrie 1968 la Târnăveni, jud.Mureş.
- Absolvent al Facultăţii de Muzică “Spiru Haret”
Bucureşti, 2006.
- Discipline de specialitate: teoria muzicii, armonie,
contrapunct, folclor, stilistică, dirijat coral.
- Discipline generale : -Istoria artelor
-Discipline tehnologice
- Licenţiat în : Pedagogie muzicală, Ecologie şi protecţia
Mediului.
- Activitate profesională, activităţi şi sector de activitate:
- în paralel:
- 2003-2013- Muzical
- 2004-2012- Social-educaţional
- 1987-2012- Industrial, Construcţii.
- Experienţă profesională, funcţii sau postul ocupat,
responsabilităţi:
- 2004-2014- professor de educaţie muzicală, la Liceul
“Andrei Bârseanu” şi Colegiul Tehnic din Târnăveni,
-2007-2012-Director Centru de zi “Buckner” Târnăveni
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Grupul coral CANTABILE
- 2011-2014- coordonarea ansamblului coral
“AMICII”, Târnăveni,
-2003-2013- coordonarea muzicală a unui ansamblu
coral bisericesc.
-pregătirea şi îndrumarea elevilor pentru
diferite activităţi artistice muzicale la
nivel local şi nu numai.
-Implementarea programelor naţionale
emise de MEC.
-coordonare echipe de voluntari,
-management de proiecte sau echipe.
- Competenţe şi aptitudini artistice şi tehnice:
- muzică, pian, chitară, orgă,
-sisteme de instalaţii de sonorizare şi
amplificare sunet,
-organizare spectacole artistice, regie şi
scenariu.

Activitatea grupului a început în anul 2003, configurânduse iniţial ca o alternativă la tipul de educaţie formală din cadrul
Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. Ulterior, aceasta a căpătat rezonanţă și în afara instituţiei, prin participările multiple la
acţiuni cultural-artistice, evenimente oficiale organizate pe plan
local, județean sau regional, la care se adaugă reprezentațiile
concertistice organizate din proprie inițiativă în cadrul Bisericilor Ortodoxe existente la nivelul comunității și în cadrul
unor instituții publice. Din anul 2009, grupul coral Cantabile a
început să participe la concursurile și festivalurile de gen, organizate la nivel județean, regional și național. Până în prezent,
palmaresul grupului coral Cantabile numără 8 premii I și un
premiu III. (3 premii I la trei dintre edițiile concursului Lăudați
pe Domnul organizat de ISJ Vrancea și Arhiepiscopia Buzăului
și Vrancei, 2 premii I la edițiile a III-a și a IV-a ale Concur-
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sului Interjudețean Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea
Brazi, Premiul I la Festivalul național de muzică francofonă
– Francochanson). În anul 2013, corul a obținut premiul I
la Olimpiada Națională Corală - faza regională și premiul III la
faza națională a competiției – secțiunea Licee Teoretice.
Coordonatorul grupului coral este profesorul de științe
socio-umane Andrei-Igor Manovici, cadru didactic al Liceului
Teoretic Ioan Slavici – Panciu din anul 2002, absolvent al Liceului de Artă Ștefan Luchian din Botoșani, secția muzică și al
Facultății de Filosofie din cadrul Universității Al. I. Cuza – Iași.
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Corul Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel
din Cimpeni
Corul Bisericii Sf. Apostoli Petru si Pavel din Cimpeni jud
Alba s-a infiintat in toamna anului 2010 (septembrie).
Repetam in fiecare saptamana in seara zilei de joi sub
indrumarea directa a domnului profesor Iosif Fit din Alba
Iulia. Pana in momentul actual, pe langa activitatea obisnuita
din fiecare duminica - raspunsurile Sfintei Liturghii - am participat la:
- concursul ,,Laudati pe Domnul,, etapa mitropolitana de
la Sibiu 08.10.2014 reprezentand judetul Alba
- concursul interjudetean de muzica sacra ,,Laudati pe
Domnul” - Orastie dec 2013 unde am ocupat locul II
- am realizat concerte de colinde in plan local cu ocazia
sarbatorilor de iarna in fiecare an si speram sa facem din acestea o placuta traditie in fiecare an;
Dorim tuturor iubitorilor de muzica buna corala multa
sanatate si succes in toate activitatile in care sunt implicati.
Cu stima, Prof GELU MUNTEA
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Corul Catedralei Arhiepiscopale „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa,
flacără vie a muzicii româneşti
În urmă cu 130 de ani, la 4 septembrie 1883, se sﬁnţea la
Constanţa, Catedrala oraşului, având Hramul Sﬁnţilor Apostoli
Petru şi Pavel Trecuseră numai cinci ani de la revenirea Dobrogei la patria străbună, în urma Războiului de Independenţă. Doi
ani mai târziu răspunsurile la Sfânta Liturghie primeau haina
armoniei, ca urmare a înﬁinţării Coralei Catedralei, primul cor
bisericesc din Dobrogea. Formaţia cuprindea opt membri. Era,
practic, un dublu cvartet coral bărbătesc Cei opt muzicieni
amatori se aﬂau grupaţi în jurul lui Mihail Frimu, profesor de
muzică la Liceul de băieţi din localitate, şi el recent înﬁ inţat.
(Astăzi, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân)..
Iată cum, încă de la început, Şcoala şi Biserica Orotodoxă
au creat trunchi comun ajutând la modernizarea culturii naţionale şi la reaşezarea pe baze ﬁreşti, a educaţiei muzicale în
tânărul regat.
Între aceşti opt corişi se aﬂa şi Vasile Ghiţecu, nimeni altul
decât bunicul venerabilului maestru al artei muzicale româneşti
de astăzi, diaconul profesor universitar compozitor şi dirijor
Dragoş Alexandrescu. De altfel, viaţa muzicală dobrogeană,
îndeosebi se leagă de numele familiei Alexandrescu 1
În 1963 veneau din Austria un grup de cinci tinere muziciene, constituite
într-o formaţie camerală, care au concertat şi la Kustendge - numale de atuinci
al Constanţei. Trei dintre ele, Maria, Gabrielle şi Rosa, au rămas aici, s-au
căsătorit şi au întemeiat apoi o vastă generaţie de muzicieni, din care fac parte
alături de Vasile Ghiţescu, pianista şi soprana Moldova Ghiţescu, căsătorită
cu profesorul, dirijorl şi violonistul Aur Alexandrescu, fratele acestuia, întemeietor al Astrei Dobroge , Cezar Alexandrescu, urmeţi de generaţia fraţilor
1
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După retragerea lui Mihail Frimu s-au succeddat prin
timp la pupitrul Coralei Catedralei, devenită formaţie mixtă şi
numărând peste 30 de membri Vasile Teodorescu, Ion Baston,
, ajuns după 1920, prim dirijor al Corului Operei Naţionale
din Bucureşti, Constantin P Demetrescu, Ion Antoniu, Ioan
Moruzov, Alexandru Raicu, Aur Alexandrescu, Grigore
Iosub, Cristea Stănescu, Pantelimon Frunză, Vasile Boşneag,
Dragoş Alexandrescu, Aurelia Ţintă, Ignatie Doboş, Constantin Jurăscu, Iulia Puşcaşu. Viaţa Coralei Catedralei nu
s-a mărginit la cult. Sub bagheta tuturor dirijorilor ei, unii ﬁind
şi compozitori, şi foarte talentaţi instrumentişti, corala susţine
întreaga stagiune muzicală a Constanţei. Încă de la înﬁinţare,
reperotiul liturgic este completat de lucrări laice, creaţii româneşti şi universale, aparţinând tuturor genurilor muzicale, de la
miniatură corală la operă, tradiţie pe care o păstrăm şi astăzi.
După modelul coralei s-au înﬁinţat formaţii muzicale mixte sau
de voci egale în opt din cele mai importante biserici ale Constanţei, toate cu activitate concertistică laborioasă în anii antebelici şi interbelici. Calitatea interpretării muzicale a Coralei a
fost viu apreciată de personalităţi care au trecut pragul monumentalului lăcaş de rugăciune sau al sălilor de concert. Amintim pe Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, St. O Iosif, Ion Minulescu,
I.V. Soricu, Arta Florescu şi mulţi alţii.
În repertoriul permanent al Coralei se regăseau lucrări semnate de G. Musicescu, Gh. Dima, Gh. Cucu, Nicolae Lungu,
Dragoş, Ozana şi Timuş Alexandrescu, toţi trei muzicieni de valoare - ﬁii ai
lui Aur şi ai Moldovei - şi Remus Alexandrescu, ﬁu al lui Cezar , cel mai în
vârstă dirijor de cor bisericesc din toate eparhiile sud - estice ale României,
are 90 de ani, Următoarea generaţie este cea a bizantinologului şi organistului
dr. Ozana Alexandrescu - ﬁica lui Dragoş - şi a profesorului, dirijorului compozitorului, violonistului dr. Horaţiu Alexandrescu, ﬁul lui Remus - generaţie
contemporană (Aurelia Lăpuşan, Presă şi teatru în Dobrogea, Editura Mondograf, Constanţa, 2000, apud Nicolae Ionescu, Eutherpe la Tomis, Editura
CJCES, Constanţa, 1981.)
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Ciprian Porumbescu, Augustin Bena, Timotei Popvici, Ioan
Chirescu, Alexandru Delcea, Gheorghe Danga, Dragoş Alexandrescu, Ioana Ghica - Comăneşti, Alexandru Podoleanu, Ion
Popescu - Runcu, Emil Monţia, Tiberiu Brediceanu, Ion Vidu
şi alţii.
Corul nu ar ﬁ existat prin timp fără sprijinul entuziast al
ierarhilor locului precum Gherointie Nicolau, Eugeniu Laiu,
Chesarie Păunescu, Epifanie Norocel, Lucian Florea.
Tradiţia se continuă strălucit după anul 2001, când se
revine la formula corului bărbătesc. În acel an este înscăunat
în fruntea Eparhiei noastre I.P.S. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, Profesor Universitar - astăzi Prorector
al Universităţii „Ovidius” - teolog şi muzician de renume este primvicepreşedinte al A.N.C.R. Cu perseverenţă şi dăruire, Părintele Teodosie păstoreşte muzica religioasă şi, practic,
întreaga viaţă muzicală a Constanţei şi a Dobrogei, implicânduse activ în fenomenul muzical românesc contemporan.
Corala de odinioară întru care au ostenit cei amnintiţi şi
sutele de corişti, de-a lungul timpului, a fost continuată de
Corala „Harisma”, dirijată de Dan Văcărescu, Corala „Lumină
lină” dirijată de diaconul Adrian Clinciu iar în prezent tradiţia este continuată de Corala „Armonia”, dirijată de semnatarul
acestor rânduri monograﬁce şi de corala „Cuvânt bun”, condusă de Gianin Oprea.
Formaţia „Armonia” este cunoscută atât în ţară cât şi pe
toate meridianele lumii, din Israel şi Grecia până în îndepărtata Americă. Au fost editate numeroase albune audio şi video
cu muzică religioasă psaltică şi corală, prelucrări de folclor,
operă şi oratoriu, lucrări din creaţia românescă şi universală.
şi, prin activitate, se poate spune că susţine o stagiune permanentă. Membrii formaţiei, peste 3o la număr sunt clerici tineri,
studenţi teologi, alţi valoroşi muzicieni profesionişti şi amatori. Între cele mai recente succese ale Coralei „Armonia” se

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

183

numără execuţia în colaborare cu muzicieni profesionişti din
oraş, a Oratoriului „În vremea aceea...”, de Ion Popescu Runcu, a operei „Sfântul Apostol Andrei” semnată de Horaţiu
Alexandrescu, precum şi cucerirea premiului I şi medaliilor de
aur la concrsuri corale din Bulgaria şi Statele Unite. În zilele
când se redactau aceste rânduri corala se pregăteşte pentru un
nou mare concurs internaţional de interpretare a muzicii corale,
care va avea loc la Graz, în Austria.
Arhidiacon asist. univ. drd.
Iulian Dumitru
Bibliografie consultată
- Alexandrescu Remus, In memoriam, Editura Gavriil
Musicescu, Constanţa, 1995.
- Cosma Viorel, Muzicieni din România, Editura Muzicală, Bucuurești, vol 1 și 10, 1990 și 2011
- Ionescu Nicolae, Eutherpe la Tomis, Editura CJCES,
Constanţa, 1981.
- Lăpușanu Aurelia, Presă și teatru în Dobrogea, Editura
Mondograf, Constanţa, 2000.
- Moldoveanu pr. prof. Nicu, Muzica bisericească la români,
Editura IBMBOR, București, 2010.
- Moșteanu pr. prof. Marius, Muzica bisericească în Dobrogea și la Dunărea de Jos de-a lungul timpului, teză de doctorat,
Editura „Ex ponto”, Constanţa, 2003.
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Corul „Ion Vidu” Lugoj
Numele complet al ansamblului: CORUL „ION VIDU”
Dirijori: Remus Tașcău (1968 - 2013)
Lucian Oniţa (2013 - -)
Orașul: LUGOJ
Instituţia de care aparţine: CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI LUGOJ
Anul înfiinţării: 1810
Dirijorii Corului „Ion Vidu”:
Nicolae Marcu (1810 – 1836)
George Ghina (1837 – 1853)
Anton Bürger (1854 – 1860)
Iosif Czegka (1868 – 1888)
Ion Vidu (1889 – 1926)
Elena Rădulescu (1890 – 1891)
Filaret Barbu (1927 – 1940)
Dimitrie Stan (1940 – 1968)
Remus Tașcău (1968 - -)
Tipul ansamblului: COR MIXT
Numărul aproximativ de coriști: 40
Adresă: Spl. C. Brediceanu, nr. 5, Lugoj, jud. Timiș,
305500
Telefon/fax: 0040 256 357013
e-mail: ccmtmlugoj@yahoo.com
www.lugojcultural.ro

Corul „Ion Vidu” este unul dintre cele mai vechi coruri din
România.
Înfiinţat în anul 1810, de către învăţătorul Nicolae Marcu,
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pe lângă biserică, singura instituţie din acea vreme în cadrul
căreia se putea desfășura o activitate artistică românească pe
aceste meleaguri, corul din Lugoj a fost compus iniţial din 28
de membri.
Având la începuturi numele de „Reuniunea română de cântări și muzică”, corul a primit actuala denumire în anul 1931,
după trecerea în nefiinţă a dirijorului și compozitorului Ion
Vidu, ca un omagiu adus celui care timp de 37 de ani a slujit
cu strălucire această formaţie și muzica corală bănăţeană. Ulterior, la conducerea corului lugojean s-au succedat personalităţi
cunoscute în viaţa muzicală românească: Filaret Barbu și Dimitrie Stan.
Începând cu anul 1968 bagheta dirijorală este preluată
de Remus Tașcău care, în timp, și-a nuanţat viziunea și capacitatea de a modela ansamblul, autoritatea sa fiind rezultanta
îngemănării unui larg orizont artistic cu o sensibilitate mereu
trează și un temperament înnăscut pentru o asemenea menire
ce solicită deopotrivă rigoare și cutezanţă, interiorizare și patos,
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reflexivitate și putere de sugestie, pasiune și pronunţat contur
expresiv al interpretării. În structura repertoriului Coralei Ion
Vidu se regăsesc peste patru veacuri de creaţie muzicală, de la
Palestrina și Orlando di Lasso, la Poulenc și Hindemith, incursiuni în baroc, clasicism și romantism, strălucite abordări ale
operelor autorilor români, de la Sabin Drăgoi, Marţian Negrea
și Paul Constantinescu la Sigismund Toduţă, Alexandru Pașcanu, Tudor Jarda, Doru Popovici și Dan Voiculescu, precum
și interpretări memorabile ale unor opusuri vocal-simfonice, de
la Orfeu și Euridice de Glück și Acis și Galathea de Händel, la
opusurile beethoveniene Simfonia a IX-a, Fantezia pentru pian,
cor și orchestră, Requiemul verdian și Missa de încoronare de W.A.
Mozart.
Turnee în străinătate:
IUGOSLAVIA (1970, 1978), GERMANIA (1971, 1991,
1997, 2001, 2005, 2007), BULGARIA (1973), UNGARIA (1993, 1996, 2003, 2010), GRECIA (1994, 2000, 2004,
2012), ELVEŢIA (1996, 1997, 1998) FRANŢA (1996, 1998,
1999, 2004, 2007, 2008), ITALIA (1996, 1998, 2002, 2009),
ANGLIA (1999) ŢARA GALILOR (1999), AUSTRIA
(2002, 2005).
Concerte în capitale și mari orașe europene:
Londra, Paris, Roma, Viena, Berna, Budapesta, Nancy,
Orlèans, Saint-Raphaël, Verona, Veneţia, Vatican, Berna,
Zürich, Montreux, Geneva, Laussane, München, Mainz, Darmstadt, Oppenheim, Karditsa, Preveza, Llangollen, Varna, Novi
Sad, Niš.
Concerte în săli, spaţii și ambianţe de mare prestigiu ca:
Ateneul Român din București, Sala Radiodifuziunii Române
din București, Auditorium Stravinski din Montreux, Sala Ope-
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rei din Varna, Studioul Radiodifuziunii din Novi Sad, Bazilica
Santa Maria in Trastevere din Vatican, Bazilica San Leonardo
din Veneţia, Catedrala din Mainz, Catedrala Saint Pierre du
Martroi din Orlèans, Catedrala St. Pius din München, Sala
Poirel și Place Stanislas din Nancy.
În colaborare cu Filarmonica de Stat Banatul din Timişoara
şi Filarmonica de Stat George Enescu din Bucureşti, împreună cu
dirijorii Mihai Brediceanu, Nicolae Boboc, Remus Georgescu,
Peter Oschanitzki, Gheorghe Costin şi David Delta Gyer
(SUA), au fost realizate lucrările vocal-simfonice: Requiem-ul
de G. Verdi, Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, Acis
şi Galatea de Georg Friedrich Händel, Fantezia pentru pian, cor
şi orchestră de L. van Beethoven, Orfeu şi Euridice de Ch. W.
Gluck, Missa de încoronare de W.A. Mozart.
Soliştii acestor concerte au fost importanţi cântăreţi
ai României de la Operele de Stat din Bucureşti, Cluj şi
Timişoara şi de la Conservatoarele de Muzică din Bucureşti şi
Cluj: Sanda Ilca-Şandru, Martha Kessler, Edith Simon, Corina
Circa, Pompei Hărăşteanu, Ionel Voineag, Regina Werner, Brigitte Pfretzschner, Wolfgang Millgramm, Hermann Christian
Polster, Csaba Airizer, Teodora Ciucur, Florin Diaconescu,
Georgeta Stoleriu, Virginia Manu, Ionel Pantea şi Theodor
Ciurdea Coresi şi pianiştii Dragoş Mihăilescu şi Sorin Dogaru.
Ionel Pantea și Theodor Ciurdea Coresi în concerte corale
a capella.
Cvartetul vocal german compus din Regina Wrener, Brigitte Pfoezchner, Wolfgang Millgramm și Hermann Christian
Polster pentru Simfonia a IX-a de L. van Beethoven, la Ateneul
Român.
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Premiile și distincţiile obţinute confirmă, încă o dată, valoarea corului, laureat al competiţiilor corale din România (premiul
I – o permanenţă absolută), Premiul Uniunii Compozitorilor
din România pentru interpretarea baladei Mioriţa, de P. Constantinescu (1969), Premiul Internaţional Alexandru Paşcanu
decernat de Fundaţia Madrigal – Marin Constantin Corului Ion
Vidu şi dirijorului Remus Taşcău pentru merite excepţionale în
activitatea corală (2000), iar în străinătate Premiul I şi III la
Festivalul Coral Internaţional de la Karditsa – Grecia, Premiul
II şi Medalia de argint la Festivalul Coral Internaţional de la
Preveza – Grecia, Premiul III la Concursul Coral Internaţional
de la Llangollen – Ţara Galilor, Premiul II la Festivalul Coral
Internaţional “Voix du Monde”, Nancy – Franţa, Laureat al
Festivalurilor Corale Internaţionale de la Montreux – Elveţia,
Schwartzwald – Germania, Varna – Bulgaria, şi Bassano del
Grappa – Italia.
Discografie:
– Disc LP, cuprinzând creaţii corale semnate de Ion Vidu,
editat în 1985 de Casa de Discuri „Electrecord.
– Disc single cu muzică romantică germană (Franz
Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy),
editat în 1985 de Casa de Discuri Electrecord.
– CD, cuprinzând motete și madrigale din literatura universală renascentistă și creaţii laice și religioase din literatura
corală românească, editat în 1996 de CD’s Audio Production
(Casa de discuri Jean Daniel Brandt), Bienne, Elveţia.
– CD cu colinde de Crăciun, editat în 1998 de CD’s Audio
Production (Casa de discuri Jean Daniel Brandt), Bienne, Elveţia.
- CD, cuprinzând colinde și cântece de Crăciun, editat în
1999 și 2001 de A. D. Recording, Timișoara.
- CD, cupinzând lucrări corale din literatura românească și

universală, editat în 2004 de Art Media Music Timișoara.
- CD, cuprinzând lucrări reprezentative din muzica românească religioasă de tradiţie bizantină și colinde, 10 decembrie
2007, editat de Radiodifuziunea Română.
- CD, cuprinzând muzică corală religioasă din literatura
românească și universală, clasică și contemporană, editat de
Radio România Cultural, septembrie 2011.
În data de 10 decembrie 2007, la propunerea Radiodifuziunii Române, Corul Ion Vidu, sub bagheta maestrului Remus
Taşcău, a susţinut un concert cu public în Biserica Ortodoxă
Adormirea Maicii Domnului Lugoj, reprezentând România în
cadrul proiectului Uniunii Europene de Radio – Ziua Specială
de Crăciun – 2007, concert preluat şi difuzat de 25 de radiodifuziuni din Europa, Canada şi Noua Zeelandă.
Una dintre cele mai importante reprezentaţii ale corului
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lugojean a fost concertul extraordinar de muzică sacră, din repertoriul românesc şi universal, prezentat în cadrul Festivalului
Internaţional George Enescu, ediţia a XX-a, Jubiliară, care a avut
loc în data de 10 septembrie 2011, în Bucureşti.
La invitaţia organizatorilor acestui eveniment cultural
de importanţă mondială, artiştii lugojeni, dirijaţi de maestrul
Remus Taşcău, au susţinut un concert de muzică religioasă
românească şi universală. Concertul a fost înregistrat integral
şi transmis la Radio România Cultural, Radio Trinitas şi TVR
Cultural.
Toate acestea onorează cartea de vizită a unei formaţii, care
prin profesionalismul și seducţia harului său artistic a întrunit
aprecierile elogioase ale compozitorilor, muzicologilor, dirijorilor și mass-mediei din ţară și străinătate.
REMUS TAȘCĂU
Dirijorul Corului „Ion Vidu” Lugoj

Maestrul Remus Tașcău s-a născut la data de 7 noiembrie 1944, în
localitatea Margina, judeţul Timiș.
A absolvit Conservatorul de
Muzică „Gheorghe Dima” din ClujNapoca, în anul 1967, avându-i ca
profesori pe Tudor Jarda, Dorin Pop,
Liviu Comes, Dan Voiculescu, Romeo
Ghircoiașu, ș.a.
Din anul 1968, maestrul Remus
Tașcău preia bagheta dirijorală a
Corului „Ion Vidu” Lugoj, anul acesta,
2013, împlinind 45 de ani de activitate neîntreruptă în fruntea
renumitului cor lugojean.
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De-a lungul prodigioasei sale cariere, dirijorul Remus Tașcău a susţinut nenumărate concerte în ţară și străinătate, având
un repertoriu extrem de vast, de la muzica universală preclasică, barocă, clasică, romantică și contemporană, până la muzica
românească bizantină, clasică și contemporană: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Carlo Gesualdo, Claudio
Monteverdi, Johann Sebastian Bach, George Frideric Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johannes
Brahms, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Sibelius, Zoltán Kodály, Filotei sin Agăi Jipei, Anton Pann, Ion Vidu, Sabin
Drăgoi, Gavriil Musicescu, Gheorghe Dima, Gheorghe Cucu,
Paul Constantinescu, Sigismund Toduţă, Tudor Jarda, Dan
Voiculescu, Doru Popovici, Remus Georgescu, Gheorghe Firca,
Irina Odăgescu, Adrian Pop ș.a.
În ţară, sub bagheta maestrului Remus Tașcău, corul lugojean a prezentat concerte în toate marile orașe, în săli de concerte consacrate, iar în Europa, în capitale și orașe cu importante
centre muzicale precum Paris, Londra, Roma (Catedrala „Santa
Maria in Trastevere”), Viena, Budapesta, Berna, Geneva, Montreux („Auditorium Stravinski”), Vatican, München (Catedrala
„St. Pius”), Veneţia (Bazilica „San Leonardo”), Verona (Palazzo
del Vechio), Nancy (Sala „Poirel”), Orléans (Catedrala „Notre
Dame”), Laussane, Llangollen, Mainz (Catedrala „St. Martin”),
Preveza, Karditsa, Varna (Opera de Stat), Novi Sad (Studioul „M” al Radioteleviziunii), Niš, ș.a., din Anglia, Ţara Galilor, Germania, Italia, Franţa, Grecia, Elveţia, Austria, Ungaria,
Iugoslavia și Bulgaria.
Dirijorul Remus Tașcău a pregătit Corul „Ion Vidu” pentru interpretarea lucrărilor vocal-simfonice „Requiem”-ul, de
Giuseppe Verdi, „Simfonia a IX-a”, de Ludwig van Beethoven,
„Acis și Galatea”, de George Frideric Händel, „Fantezia pentru pian, cor și orchestră”, de Ludwig van Beethoven, „Orfeu
și Euridice”, de Christoph Willibald Gluck și „Missa de înco-
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ronare”, de Wolfgang Amadeus Mozart în colaborare cu Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara și Filarmonica de Stat
„George Enescu” din București - Ateneul Român, cu dirijorii
Mihai Brediceanu, Nicolae Boboc, Remus Georgescu și Peter
Oschanitzki. Soliștii acestor concerte au fost importanţi cântăreţi ai României de la Operele de Stat din București, Cluj și
Timișoara și de la Conservatoarele de Muzică din București și
Cluj: Sanda Ilca-Șandru, Martha Kessler, Edith Simon, Corina
Circa, Pompei Hărășteanu, Ionel Voineag, Regina Werner, Brigitte Pfretzschner, Wolfgang Millgramm, Hermann Christian
Polster, Csaba Airizer, Teodora Ciucur, Florin Diaconescu,
Georgeta Stoleriu, Virginia Manu, Ionel Pantea și Theodor
Ciurdea Coresi și pianiștii Dragoș Mihăilescu și Sorin Dogaru.
În concertele a capella, pe lângă soliștii consacraţi ai corului, au evoluat, sub bagheta maestrului Remus Tașcău, renumiţi
cântăreţi ai Operelor de Stat din Viena, Timișoara și Cluj.
În decursul timpului, Corul „Ion Vidu”, alături de dirijorul său Remus Tașcău, a obţinut nenumărate premii și distincţii
la diferite concursuri și festivaluri de gen din ţară și străinătate: Premiul I, la toate concursurile și festivalurile din România, fiind, deasemenea, invitat de onoare la mai multe ediţii ale
Festivalului Internaţional „Timișoara Muzicală”, Premiul Uniunii Compozitorilor din România pentru interpretarea baladei „Mioriţa”, de P. Constantinescu (1969), Premiul I și III la
Festivalul Coral Internaţional de la Karditsa – Grecia, Premiul
II și Medalia de argint la Festivalul Coral Internaţional de la
Preveza – Grecia, Premiul III la Concursul Coral Internaţional de la Llangollen – Ţara Galilor, Laureat al Festivalurilor
Corale Internaţionale de la Montreux – Elveţia, Schwartzwald
– Germania, Nancy – Franţa, Varna – Bulgaria și Bassano del
Grappa – Italia.
Ca urmare a activităţii sale de excepţie, maestrul Remus
Tașcău a fost distins, în anul 1974, cu Ordinul „Meritul Cultu-
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ral”, pentru realizări muzicale excepţionale în domeniul muzicii corale, iar în anul 2011 i se atribuie indemnizaţia de merit,
acordată de Parlamentul României, Academia Română și UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România) celor mai
importanţi interpreţi români, afirmaţi și recunoscuţi în ţară și
străinătate.
Fundaţia Corală „Madrigal – Marin Constantin”, sub
egida Ministerului Culturii și a Ministerului Educaţiei Naţionale conferă, în anul 2000, Corului „Ion Vidu” și dirijorului
său Remus Tașcău, Premiul Internaţional „Alexandru Pașcanu”, pentru merite excepţionale în activitatea corală. Deasemenea, dirijorul Remus Tașcău a mai fost distins cu Premiul
Pro Cultura al Consiliului Judeţean Timiș și Marele Premiu Josif
Constantin Drăgan oferit în cadrul Galei Premiilor Lugojene
organizată de Fundaţia Europeană Drăgan Lugoj și Primăria
Municipiului Lugoj.
Din anul 1998, dirijorul Remus Tașcău este vicepreședintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, iar în anul 2003
i-a fost acordată distincţia de Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj.
Despre măiestria dirijorală a lui Remus Tașcău au scris,
de-a lungul vremii, nenumărate articole, cronici, impresii și
aprecieri renumiţi muzicologi, compozitori și dirijori: Marin
Constantin, Grigore Constantinescu, Stelian Olariu, Dan Voiculescu, Carmen Petra Basacopol, Viorel Cosma, Gheorghe
Firca, György Kurtág, Walter Mihai Klepper, Constantin Râpă,
Constantin Tufan Stan, Gyula Rosner, Zahari Mednicarov,
Vassil Arnaudov, ș.a., fiind considerat de către Marin Constantin, Viorel Cosma și Constantin Râpă și alţi importanţi compozitori, dirijori și muzicologi din ţară și străinătate unul dintre
cei mai importanţi dirijori de cor din România.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj
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Corul de cameră Lyra din Buzău
Corul de cameră Lyra a luat fiinţă în anul 1974, din iniţiativa unor oameni de cultură buzoieni, iubitori ai muzicii corale,
printre aceștia aflându-se și profesorul Ștefan Stănescu, dirijorul corului.
În cei peste 38 de ani de activitate neîntreruptă, Lyra a
reprezentat Buzăul și, respectiv, România, la numeroase festivaluri și concursuri cu caracter naţional și internaţional. Această
prestigioasă activtate s-a întemeiat nu numai pe talentul și dragostea pentru muzică a celor 45 de membri ai corului, în majoritate cadre didactice, ci și pe pasiunea de o viaţă a dirijorului
acestei formaţii, profesorul Ștefan Stănescu, omul care slujește
cu credinţă muzica corală de peste 45 de ani.
Sub conducerea sa, Lyra a obţinut importante premii la
concursuri naţionale; prezenţa sa pe scenele unor renumite fes-
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tivaluri corale din Franţa, Elveţia, Austria, Grecia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia, Macedonia și
Italia reprezentând o nouă confirmare a valorii formaţiei, bazată
atât pe bogăţia repertoriului- peste 160 de piese de mare popularitate din muzica românească și universală, cât și pe calitatea
interpretării.
Printre piesele cele mai apreciate se numără prelucrări folclorice ca:
„Lino, Leano- De doi” (Nicolae Ursu)
„Dor, dorule” (G. Musicescu)
„Suita corală din Ţara Oașului” (Dariu Pop)
„La fântână” (Augustin Bena)
„Cuc, cuculeţ” (Nelu Ionescu)
„Cântecul miresei” (Irina Odăgescu)
„Măruţ roșu, măr cu dor” (Mircea Neagu)
„Mărăcinul” (I. Dumitrescu)
„Frunză verde sălcioară” (Mircea Neagu)
„Triptic maramureșean” (Constantin Arvinte)
„Chindia” (Alexandru Pașcanu) și o bogată colecţie de
colinde populare românești.
Repertoriul corului cuprinde și numeroase piese de factură
religioasă :
„Tatăl nostru” (Ștefan Stănescu)
„Imnul Heruvic” (G. Musicescu)
„Alleluia” (G.F.Haendel)
„Rugăciune” (C.Drăgușin)
„Requiem aeternam” (N.Iomelli)
„Oratoriu” (Gh. Mandicevski)
„Lăudaţi pre Domnul” (Gh. Danga)
„Stihira a II-a”
„Cămara Ta, Mântuitorul meu” etc.
Din repertoriul internaţional amintim
„Les Champs-Elysees”
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„Abendlied” ( J.G.Rheinberger)
„O, primavera” (C. Monteverdi)
„Simi jadech” (Pat Shaw)
„Canzoneta napoletană” (P.I.Tcheaikovski)
„La Bamba” (Ramon Noble)
„Corul robilor evrei” (G.Verdi)
„Ije Heruvimi” (Bortnianski) etc.
Dintre cele mai recente turnee peste hotare menţionăm pe
cel care a avut loc în Montecatini Terme, Italia (2009), un festival coral de înaltă ţinută artistică, urmat de Spittal An Der
Drau, Austria (2010), concurs
în care s-au înscris 8 coruri din
Europa, dar și din Asia. În anul
2011, ne-am înscris în Concursul Coral Internaţional „Musica
Sacra a Roma”, Italia, organizat de Interkultur, în care corul
Lyra a obţinut locul al III-lea,
iar anul acesta, între 31 august
și 1 septembrie, am participat
la a doua ediţie a festivalului
Paris Music Festival, eveniment
la care au participat 10 coruri
din Italia, Rusia, Polonia, Germania, Bulgaria, România și Taiwan. Pentru a ajunge în ţările
unde s-au desfășurat aceste evenimente, pașii ne-au purtat și
către importante biserci și catedrale din întreaga lume (Biserica
Sf. Ștefan din Viena, Catedrala din Monte Carlo, Domul din
Milano, Biserica din Fatima), unde ne-am oprit pentru a cânta
câteva piese.
În prezent, corul de cameră Lyra este susţinut în activitatea
sa de Casa de Cultură a municipiului Buzău.
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Corul pe voci egale al Colegiului Naţional
de artă “Ion Vidu” Timişoara
Colegiul Naţional de Artă “Ion Vidu” și-a constituit corul
pe voci egale odată cu înfiinţarea școlii, avându-i ca dirijori pe
profesorii: Constantin Capetanovici, iar apoi Magdalena Ursu.
Din anul 1967 corul a fost preluat de eminenta profesoară și
dirijoare Livia Balla, personalitate marcantă în domeniul artei
corale. În anul 1973 a succedat-o profesorul Marius Tănăsescu
ca apoi, în 1988, să preia conducerea acestei prestigioase formaţii corale profesoara Maria Gyuris.
Corul cuprinde 60 de elevi între 13-18 ani (cor pe voci
egale), iar formaţia face parte, din anul 1991, din Asociaţia
Corală Naţională din România.
Prezenţă vie și permanentă în viaţa muzicală atât a orașului
cât și a ţării, formaţia s-a situat printre primele valori naţionale,
poziţie pe care și-o menţine și astăzi.
Corul este laureat al Festivalului internaţional al corurilor
de copii și tineret “Timotei Popovici” ediţiile 1990, 1991 și 1992.
De asemenea a obţinut Premiul I la concursuri naţionale corale
și la Festivalul – concurs internaţional de la Celje – Slovejia
câștigând și Medalia de aur la categoria cor de fete.
Pe lângă concertele în mai multe orașe din ţară, formaţia a
efectuat un turneu în Germania (1993), susţinând concerte în
localităţile Waldkirch, Freiburg, Ellsach și Kollnau. De asemenea a participat, în anul 1994, la Festivalul internaţional FIMU
de la Belfort – Franţa.
Corul a avut colaborări cu Orchestra Filarmonicii „Banatul”
și cu Opera Naţională din Timișoara și a realizat înregistrări la
Radio Timișoara și înregistrări speciale la Radio București și
Televiziunea Română.
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A înregistrat un CD cu lucrarea Amphion de A.Honegger,
împreună cu Filarmonica „Banatul” sub bagheta maestrului
Jean François Antonioli, în 1996, și o casetă audio cu Colinde
și cântece de Crăciun la Casa de înregistrări Studio Recording Soft
System.
La 2 iunie 1997 ansamblul coral a fost invitat să susţină un
concert în Aula Palatului Cantacuzino, ocazie cu care formaţia
a primit o diplomă din partea secţiei corale a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru promovarea
muzicii corale românești.
În 1999, formaţia a obţinut Premiul I și Premiul special
pentru promovarea muzicii românești la Concursul naţional
coral desfășurat la Târgu-Mureș. În anul 2000 a efectuat un
turneu de succes în Germania și Ungaria, iar în 2001, participând la Concursul naţional coral de la București, a obţinut
premiul I la secţiunea cor de fete, Premiul internaţional „Alexandru Pașcanu” acordat de Fundaţia corală Madrigal – Marin
Constantin, iar din partea Fundaţiei Culturale Sound s-a acordat
un Premiu special dirijoarei Maria Gyuris. În anul 2003 corul
a obţinut Marele Premiu la Concursul naţional coral desfășurat
la Piatra-Neamţ. În martie 2008, formaţia a obţinut Distincţia
„Très bien” la Concursul și Festivalul Internaţional „Montreux
Choral Festival” (Elveţia).
Formaţia a participat alături de clasa de canto și orchestra colegiului la realizarea operei pentru copii „Harap Alb” de
Marie Rarells (primă audiţie mondială), prezentată apoi la
Théâtre du Palace à Ath în Belgia.
În 2010 are loc lansarea CD-ului – Sacru și Profan în creaţia corală– proiect finanţat de Consiliul Judeţean Timiș, Departamentul de Cultură –Show Factory
Repertoriul ansamblului coral cuprinde piese din literatura
muzicală universală și românească, toate acestea într-un spaţiu
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stilistic din secolul al XIII-lea până în contemporaneitate.
MARIA GYURIS
Născută la Caransebeș, Maria Gyuris a absolvit Liceul de
Muzică “Ion Vidu” din Timișoara (1979) urmând apoi cursurile
Conservatorului “Ciprian Porumbescu” (azi Universitatea Naţională de Muzică) din București. Ca profesor la Colegiul Naţional de Artă “Ion Vidu” predă teoria muzicii și este dirijorul
ansamblurilor corale ale școlii.
De la preluarea conducerii corului pe voci egale a fost
în permanenţă preocupată de perfecţionarea vocală a acestui
ansamblu și de diversificarea repertorială, abordând cu consecvenţă lucrări cu grad ridicat de dificultate, lucrări din repertoriul
contemporan românesc și internaţional, fiecare apariţie scenică a ansamblului fiind împlinită de noi și noi prime audiţii și
prime audiţii absolute. Prestaţiile muzicale deosebite ale corului
au fost apreciate la superlativ în nenumărate ocazii, palmaresul
premiilor I naţionale și a menţiunilor speciale îmbogăţindu-se
an de an. Recent aceste preocupări s-au materializat în lucrarea
știinţifică susţinută la Universitatea Naţională de Muzică din
București în iunie 2007, cu care ocazie i s-a acordat titlul de
doctor în muzică. În același timp, începând cu anul universitar
2008 - 2009 i s-a încredinţat pregătirea clasei de masterat, stilistică interpretativă - dirijat coral a Facultăţii de Muzică din
Timișoara, în calitate de cadru didactic asociat. Activitatea de
cercetare muzicologică se reflectă în publicaţii precum: Analele, Universităţii de Vest, seria Muzică vol. II/2006, din Timișoara , Studii de imnologie vol. III, Editura Universităţii de
Vest Timișoara, International Choral Bulletin, volumul IV, nr.
4, 2007 ( International Federation for Choral Music, Franţa ).
Ca o consecinţă firească se situează numeroasele solicitări de colaborare din partea Filarmonicii „Banatul” și a Operei Naţionale din Timișoara, turneele efectuate în Germania,
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Franţa, Ungaria, Slovenia, Elveţia etc., înregistrările făcute special sau cu diverse ocazii precum și concertele corale anuale (în
preajma Crăciunului – concert de colinde și la finalul fiecărui
an școlar) care au devenit o tradiţie în viaţa muzicală timișoreană.
Profesoara Maria Gyuris activează în cadrul Asociaţiei
Naţionale Corale din România și a obţinut mai multe premii printre care și Premiul special pentru promovarea muzicii
românești.
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Corul de copii „Musica Viva”
al Asociaţiei Iubire şi Încredere Iaşi
Corul de copii Musica Viva a luat fiinţă în luna martie 2013
la Iași fiind afiliat la proiectul naţional Cantus Mundi coordonat
de Corul Naţional de Cameră Madrigal din București. Corul
de copii s-a născut din dorinţa de a promova muzica corală în
rândul copiilor și a tinerilor, a artei cântului coral în special, dar
și pentru a pune în valoare, dacă mai este cazul, bogatul repertoriu coral românesc și nu numai.
Activitatea corului încă de la înfiinţare este bogată în evenimente concertistice, cele mai importante fiind:
Martie 2014 – Corul de copii Musica Viva al Asociaţiei
Iubire și Încredere Iași în cadrul Concertului Armonii de primăvară susţinut la Iași alături de Corul Naţional de Cameră
Madrigal la Casa de Cultură a Studenţilor
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Decembrie 2013 – Corul de copii Musica Viva al Asociaţiei Iubire și Încredere Iași în cadrul Concertului de Crăciun
susţinut la Iași alături de Paula Seling la Centrul Providenţa al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
Decembrie 2013 – Corul de copii Musica Viva al Asociaţiei Iubire și Încredere Iași în cadrul Concertului de Crăciun
susţinut la Iași alături de Corul Naţional de Cameră Madrigal
la Teatrul Naţional Iași
Decembrie 2013 – Corul de copii Musica Viva al Asociaţiei
Iubire și Încredere Iași în cadrul Concertului de Crăciun organizat de Mitropolia Moldovei si Bucovinei la Centrul Providenţa
Decembrie 2013 - Corul de copii Musica Viva a susţinut
concerte de colinde în Iași la Biserica Binecredinciosul Voievod
Ștefan cel Mare și Sfânt, Biserica Sfinţii Petru și Pavel – Moara
de Vânt, La Complexul Palas Moll
Iulie 2013 – Corul de copii Musica Viva în concertul organizat la Palas Iași în cadrul Festivalului Coral Internaţional
pentru Tineret organizat de Asociaţia Iubire și Încredere (cu
participări din Republica Moldova, Ukraina și România).
Iunie 2013 – Corul de copii Musica Viva în concerte de 1
Iunie – Casa Studenţilor, 16 Iunie – Casa Corpului Didactic.
Dirijor Dr. Daniela Doroșincă
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Corul “Nicolae Bogdan” din Sighișoara,
un nou membru în ANCoRom
Salutăm cu căldură Corul mixt de amatori „Nicolae Bogdan” din Sighișoara, cel mai recent membru înscris în Asociația
Națională Corală din România, organizația care din 1990 a
reușit să adune în cercul său artistic 150 de ansambluri corale
din România, dar și câteva formații din Moldova si Ungaria.
Din luna februarie a acestui an, mai nou înființatul cor de pe
meleaguri ardelenești, condus cu dăruire de prof. Anda Elisabeta Moldovan, a decis să facă frumosul pas de a se alătura
familiei noastre generoase.
Corul “Nicolae Bogdan” a luat fiintă mai întâi ca un cor
făra un nume propriu, în urma dizolvării Corului de Cameră
al Casei de Cultură Sighișoara. În noiembrie 2005, un nucleu
de 6 persoane iubitoare de muzică și loiale dirijorului prof.
Nicolae Bogdan, au decis, impulsonați de îndemnul distinsului muzician, să constituie un nou cor. Timp de o lună au cău-
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tat noi membrii și piese pentru un repertoriu inedit, care să
includă doar prelucrări folclorice din Transilvania. A urmat o
muncă asiduă pentru însușirea repertoriului, pentru omogenizarea vocilor, pentru acomodarea cu stilul dirijoral al îndrăgitului
profesor.
Repertoriul de colinde din zona Ardealului a fost bine
primit de public. În mod neașteptat dirijorul corului s-a stins
din viaţă. Persoanele din cor au hotărat ca unul dintre membri, doamna Elisabeta Anda Moldovan, ucenic sârguincios al
domnului profesor Nicolae Bogdan, să preia conducerea dirijorală, îndemnand-o să ducă mai departe visul maestrului. Și
pentru că numele lui nu trebuia dat uitarii au decis în unanimitate să numeasca corul „Nicolae Bogdan”. O parte din piesele
noului repertoriului fuseseră selectate de el dar nu intraseră în
lucru. Așa ca ele au fost incluse în program, bine pregătite și
prezentate cu diverse ocazii în concerte și recitaluri alături de
alte coruri sighișorene sau chiar alături de mari artiști cum este
Felicia Filip, orchestra Operei din Brașov și dirijorul Ciprian
Teodorașcu.
Până acum, formația a susţinut concerte și recitaluri în
Sighișoara, Făgăraș, București, iar în iunie 2011 a participat
la Festivalul de Muzică Ortodoxă din Pomorie, Bulgaria. Din
luna noiembrie 2011 a început o colaborare cu Corala Sfânta
Elena din București. Între 13-18 decembrie 2012 corul a susţinut concerte în Aosta și Rivoli, Italia. Perioada 22-26 august
2013 a fost marcată de participarea la Festivalul Coral din
Ohrid, Macedonia, la secţiunea de prelucrări folclorice și secţiunea de muzică pop.
În prezent corul număra 20 de membrii și se constituie în
Asociaţia Grup Coral „Nicolae Bogdan”. Repertoriul cuprinde
prelucrari folclorice, colinde populare, piese din repertoriul
internaţional, piese religioase și altele.
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Corul Regal
Corul Regal este o tânără formație corală ce are ca obiective promovarea artei corale în rândul publicului tânăr din
România și creșterea vizibilității artei corale românești la nivel
european și mondial.
Ansamblul a luat ființă în anul 2012 din pasiunea unor
tineri muzicieni, iar la începutul anului 2013 a primit Înaltul
Patronaj al Casei Regale a României prin Alteța Sa Regală
Principele Radu al României.
De la înființare și până în prezent, Corul Regal a susținut
peste 40 de concerte și reprezentații artistice în medii culturale
sau diplomatice din România. Dintre acestea amintim:
Concert – final de masterclass dirijoral – Buzău, august
2012;
Recital cu ocazia împlinirii a 85 de ani de către Asociația
Presei Sportive din România – Ateneul Român București,
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noiembrie 2012;
Concert
Extraordinar
în
încheierea
Festivalului
“Studențiada” – București, noiembrie 2012;
Concert Extraordinar de Colinde, Casa de Cultură a
Studenților – București, decembrie 2012;
Concert Excepțional – cu ocazia decernării Înaltului Patronaj al Casei Regale – la Castelul Peleș - Sinaia, februarie 2013;
Corul Regal – invitat de onoare al Festivalului Internațional
de Muzică Corală “D. G. Kiriac”, Pitești, Curtea de Argeș,
iunie 2013;
Recital în cadrul “Galei de Excelență a Municipiului
Târgoviște”, septembrie 2013.
Recital - Ziua Majestatii Sale, Regina Ana a Romaniei,
Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti– septembrie 2013;
Recital – Ziua Majestatii Sale Regelui Mihai I al Romaniei, Palatul Elisabeta Bucuresti, octombrie 2013;
Concert de Colinde la Muzeul George Enescu Bucuresti –
decembrie 2013;
Concert Extraordinar de Colinde – Catedrala Sfantul Iosif
Bucuresti, decembrie 2013;
Concert de Muzica Religioasa in cadrul Stagiunii Corale
“Paul Constantinescu” organizata de catre Asociatia Nationala
Corala din Romania – Biserica Sfantul Elefterie Nou – Bucuresti, februarie 2014;
Recital de Muica Romaneasca in cadrul Festivalului “Floriile cu soare” la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”
Bucuresti, aprilie 2014.
Dirijorul fondator al Corului Regal este Răzvan Rădos,
un tânăr muzician român născut în Județul Hunedoara în anul
1990.
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Răzvan Rădos este un tânăr
muzician român născut în județul
Hunedoara pe 3 aprilie 1990.
Debutează în lumea muzicală ca
interpret de folclor la vârsta de 12
ani, obținând numeroase premii
la concursurile naționale de acest
gen.
Între anii 2004 – 2008 studiază la Liceul de Muzică și Arte
Plastice „Sigismund Toduță” din
Deva; În aceeași perioadă este
membru al Corului Orfeu al
aceleiași instituții.
Între anii 2004 – 2008 este
membru al Coralei Sargeția a Consiliului Județean Hunedoara,
formație alături de care susține concerte în țară și străinătate.
Între anii 2004 – 2008 este fondator și dirijor al Corului
Bisericesc „Vosglas” din cadrul Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” – Deva.
Următorii patru ani, 2008- 2012, studiază la Universitatea
Națională de Muzică București, specializarea Dirijat Cor Academic.
În aceeași perioadă înființează și conduce corurile „Passiones” și „Magnus”, formate din studenți ai conservatorului
bucureștean.
În primii doi ani de studenție, 2008 – 2010, este membru colaborator al Corului Național de Cameră „Madrigal” –
București, alături de care susține concerte în capitală și în țară.
În anul 2011 este laureat al Concursului de Dirijat Coral
„De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală”, - producție
a Conservatorului Bucureștean în colaborare cu Corul de copii
Radio – București.
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În anul 2012 studiază sub îndrumarea dirijorului și compozitorului lituanian Vytautas Miskinis și în colaborare cu
Corul Național de Cameră MADRIGAL, “Tendințe Contemporane în arta corală.” în cadrul unui massterclass dirijoral
Organizează alături de Consiliul Județean Buzău, Asociația
Studențească a Universității Naționale de Muzică București, și
Corul Regal, în anul 2012 „Școala corală de vară” la Poiana
Pinului – Jud. Buzău.
Susține între anii 2012 – 2014 masterclass-uri coral-dirijorale pentru formații corale de tineret și de amatori din România.
În perioada 2012 – 2014 susține ca dirijor invitat, recitaluri
alături de Corul de Cameră Preludiu. Dirijează lucrări contemporane în prezența compozitorilor români sau străini.
În anul 2012 fondează CORUL REGAL pe care îl conduce până în present, formație corală de tineret distinsă de
către Casa Regală a României cu Înaltul Patronaj.
În prezent este membru al Corului „Preludiu” al Societății
„Tinerimea Română” – București, dirijor adjunct al Corului
„Vox Medicalis” al Studenților în Medicină – București, dirijor
al corului bisericesc “Vox Celestis” – București și dirijor fondator al Corului Regal.
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Corala ”Sfântul Antim Ivireanul”
a Protopopiatului Oltenița
Corala ”Sfântul Antim Ivireanul” a Protopopiatului Oltenița a fost înființată în luna octombrie a anului 2010 cu
binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul
Sloboziei și Călărașilor și la inițiativa preacucernicului preot dr.
Necula Marian, protopop al Protopopiatului Oltenița. Pregătirea artistică a formației a fost asigurată încă de la început de
către domnul Ștefan Voicu, pe atunci (2010), proaspăt absolvent al secției de Artă Sacră (Muzică) a Facultății de Teologie
din cadrul Universității ”Ovidius”, Constanța. Între timp, tânărul dirijor a finalizat și studiile de master ale secției de Muzică
Religioasă din cadrul Universității Naționale de Muzică din
București (2012) și cele de licență ale Facultății de Teologie
Pastorală din cadrul universității ”Ovidius” Constanța (2013).
Corala oltenițeană a numărat, în cei 3 ani de activitate,
între 20 și 30 de membri, clerici (în marea lor majoritate) și
laici deopotrivă. În prezent, numărul membrilor este de 24.
Activitatea concertistică a formației se centrează în mod
special în jurul celor două mari sărbători creștine: Învierea și
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, dar și a sărbătorilor
și a diverselor ocazii locale... Până în prezent, majoritatea concertelor susținute de către Corala ”Sfântul Antim Ivireanul” a
Protopopiatului Oltenița au avut loc în Eparhia Sloboziei și
Călărașilor: Oltenița, Călărași, Slobozia, Urziceni, Lehliu. De
notat sunt prezența coralei la concursul ”Lăudați pe Domnul”,
etapa eparhială (Slobozia), ediția septembrie 2012, în urma
căreia nu a reușit accederea în etapa următoare cât și susținerea
unui concert în Stagiunea Corală ”Paul Constantinescu” la
Biserica ”Sfântul Elefterie” din București. Debutul concertistic
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al coralei bărbătești a avut loc în data de 16 decembrie 2010 la
Biserica ”Sf. Împărați Constantin și Elena” – Volna din Călărași.
Au fost interpretate la acea dată colinde tradiționale românești,
aranjate pentru cor de autori consacrați, precum Ghe. Dima, T.
Brediceanu sau Ghe. Cucu.
În timp, repertoriul coralei a fost îmbogățit permanent,
fiind abordate cu precădere zonele de cânt tradițional românesc (urmând o datorie firească a clerului de a promova și apăra
valorile autohtone în contextul unei societăți secularizate), dar
și piese aparținând altor spații (de la colinde tradiționale occidentale, la monodii bizantine sau armonizări din zona slavă).
Folclorul autohton în aranjamente corale bărbătești constituie de asemenea o preocupare a grupului muzical oltenițean.
Grija pentru apropierea credincioșilor de Biserică prin muzică
s-a materializat în special prin cele doua proiecte audio realizate în decembrie 2012 (”Hristos se naște, slăviți-L”) și mai
2014 (”Eu sunt Învierea și Viața”), dedicate celor două sărbători creștine mai sus menționate. Mai departe, Corala ”Sfântul
Antim Ivireanul” își propune nu numai să păstreze vie interpretarea colindelor, a pieselor pascale sau a folclorului românesc, ci
să își extindă repertoriul prin susținerea unei Sfinte Liturghii
complete în toamna acestui an (2014).
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Corala „Sfântul Mina”
a Protopopiatului Slobozia
Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului
Slobozia a luat fiinţă în toamna anului 2009, cu binecuvântarea
Preasfinţitului Vincenţiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la
iniţiativa Părintelui Protopop Dumitru Drăghici și a Părintelui Cătălin Stanciu secretar al Protopopiatului și dirijorul
coralei. În prezent corala numără 25 membrii clerici și tineri
teologi și abordează un repertoriu diversificat format, atât din
piese religioase dar și din piese folclorice românești tradiţionale
scrise în notaţie liniară și psaltică.
Corala a susținut mai multe concerte în țară si a fost invitată să participe la diferite evenimente culturale din care amintim pe cele mai recente:
În perioada 20 – 25 iulie 2012 Corala „Sf. Mina” susține
mai multe concerte în Arhiepiscopia Râmnicului la invitația
Înaltpreasfințitului Gherasim al Râmnicului.
În data de 4 octombrie 2012 Corala reprezintă Episcopia Sloboziei și Călărașilor la Concursul Național „Lăudați pe
Domnul” organizat de Patriarhia Română, ce s-a desfășurat la
biserica „Sf. Spiridon Nou” din București, obținând locul al
III-lea.
La 15 decembrie 2012 Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia, a avut onoarea să deschidă spectacolul oferit de
Corul Național de cameră „Madrigal” slobozenilor, într-un turneu național, de Crăciun.
În data de 07 martie 2013 Corala concertează în cadrul
Spectacolului aniversar „Din Inimă pentru Mama” organizat de
Protopopiatul Slobozia.
De asemenea în data de 19 mai 2013 Corala participă, ală-
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turi de Corul Național de cameră „Madrigal”, la Recitalul de
Muzică Liturgică din cadrul Festivalului și Concursului National de Interpretare a Liedului “Ionel Perlea” ediţia a XXII-a
organizat de Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
Ceea mai mare realizare a Coralei s-a concretizat în luna
septembrie a acestui an, prin participarea la evenimentele culturale desfășurate în insula Lesbos, Grecia unde a susținut 4
concerte, fiind prima corală ialomițeană ce a concertat în afara
granițelor țării.
Piesele Coralei „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia
(aprox. 30 - 40 minute)
Tatăl nostru – I.D. Chirescu
Metanie – Tudor Gheorghe - aranj. Marius Hristescu, versuri Radu Gyr,
Graiurile Mele – Alexandru Delcea,
Doamne pe noi miluiește-ne – piesă din repertoriul clasic
rus,
Doamne auzi glasul meu - N. Lungu
Mare Fie-Ți Doamne Slava – aranj. Marius Hristescu,
versuri Radu Gyr,
Bună dimineața la Moș Ajun – Ion Costescu,
Din an în an... – Gheorghe Budiș ,
Sus boieri nu mai dormiți Noapte de Crăciun – Pr. Ion Popescu Runcu,
Trei crai de la răsărit –colind psaltic,
Moș crăciun – Gheorghe Danga,
Plugușorul – Maxim Vasiliu,
Sorcova – Nelu Ionescu.
Dirijor: Pr. Cătălin Stanciu
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Destin şi împlinire

În activitatea muzicianului-psalt,
Sebastian-Barbu Bucur
Iată un nume trinitarian: Sebastian-Barbu Bucur, născut în
zodia râvnei, a smereniei și a dorinţei de a ctitori o operă în
continuă prefacere și extindere, dedicată - în exclusivitate - Slavei lui Dumnezeu și Jertfei Mântuitorului lisus Hristos.
Sebastian-Barbu Bucur trăiește de aproape cinci decenii
în chilia ucenicului bizantinologiei românești cu pricepere de
maestru, generând una dintre cele mai dinamice școli de cercetare și publicare autorizată a manuscriselor muzicale românești.
Viaţa i-a fost o chemare la înduhovnicire prin studiu, analize și sinteze ale corpusului muzical bizantin, atât cel athonit
cât și cel din sertarele bibliotecilor noastre academice sau de
mai mică notorietate.
Destinul Arhid., prof. univ. dr. Sebastian-Barbu Bucur s-a
rânduit după chemarea lăuntrică a Duhului, de la elev la Școala
de cântăreţi de la Căldărușani (1941-1945), diacon (19481952), călugăr (1950) și seminarist la Neamţ (1952), psalt,
dirijor și profesor de muzică la Mănăstirile Cheia, Plumbuita
și Antim, student la Institutul Teologic din București (19531957), profesor de muzică psaltică și liniară la Neamţ (1957),
student ia Conservatorul „C. Porumbescu” din București
(absolvit în 1963), profesor asociat la Conservatorul bucureștean (1970), student la Conservatorul de Muzică din Tesalonic (1983-1985), Diplomat al Conservatorului Macedonean
din Tesalonic (1985), Doctor în muzicologie la Conservatorul
„Gh. Dima” din Cluj-Napoca (1982), pelerin la Sfântul Munte
Athos (1982-1985).
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Pentru osteneala sa în universul muzicii sacre a fost răsplătit cu valoroase distincţii în ţară,
din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, a Academiei
Române, a Patriarhiei Române
(„Crucea Patriarhală, clasa I, în
1998 și în 2008), Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din Craiova (2001) și al
Academiei de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca (2005),
iar din străinătate, Diploma specială „Acra Evareskeia” a Conservatorului de Muzică din Tesalonic (1986). Este cetăţean de onoare al Comunei natale (Talea
- Prahova) și al Judeţului Prahova.
Iată o personalitate măreaţă care a adunat documente pentru zidirea culturii muzicale religioase de tradiţie bizantină pe
teritoriul României, oferindu-ne reguli scrise după care se poate
construi scara virtuţilor cercetării, creării și interpretării muzicii psaltice. Ctitor de operă perenă, Sebastian-Barbu Bucur a
„împins” cu câteva secole cercetarea în începuturile istorice ale
bizantinologiei muzicale românești, întemeind o nouă etapă în
investigarea savantă a filonului bizantin în muzica religioasă
autohtonă, continuând sistematizarea vastă a Ieromonahului
Macarie, Anton Pann, loan D. Petrescu, Ion Popescu-Pasărea,
Grigore Panţiru, Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu.
Privind contribuţia sa la continuarea acestui traseu, apreciem că a fost necesară o imensă stăruinţă și o binecuvântată
intuiţie din partea Arhid. Sebastian-Barbu Bucur pentru a
pătrunde tainele hieroglifelor și multiplele dezlegări ale tipurilor de scriitură, a diferenţelor stilistice de la un secol la altul
pentru a stabili criterii prin care ucenicii să poată, la rândul lor,
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duce mai departe moștenirea bizantină răspândită în continentul răsăritean al Europei. Diversele semiografii Ie-a descifrat
apelând la un larg orizont cultural, folosind procedeul cercetării comparate, oferindu-ne „un model de studiu interdisciplinar”
(N. Gheorghiţă - discipolul și biograful Maestrului).
Arhid. Sebastian-Barbu Bucur și-a dedicat o bună parte
din energiile sale creatoare amplificării procesului de „românire” a muzicii bisericești de sorginte bizantină, fructificând atât
manuscrisele din ţară cât și bogata sursă documentară explorată în mănăstirile Sfântului Munte Athos, unde a inventariat
și cercetat Lecţionare evanghelice, Anastasimatare românești,
Antologii, Psaltichii, Liturghiere etc, concluzionând că „există
muzică românească de tradiţie bizantină, limba fiind aceea care
dă specificul expresiv al unei muzici naţionale” (în interviul cu
prof. univ. dr. Elena Chircev). Prin studiul (de o viaţă) și transcrierea manuscrisului lui Filothei Sin Agăi Jipei - „Psaltichie
rumânească”, în patru volume, Sebastian-Barbu Bucur a realizat,
în fapt, un înalt nivel de „românim” a cântării psaltice, adaptată
prozodiei și gramaticii autohtone. Pentru a împlini acest ideal,
autorul a rămas credincios rigorii știinţifice exemplare, pe care
a apreciat-o ca pe o latură a adevărului demonstrat și universal.
Arhid. Sebastian-Barbu Bucur, prin întreaga sa pasiune
muzicală, și-a asumat o misiune la nivel naţional, activând
- neobosit - în domeniul bizantinologiei (cu merite decisive), fiind ctitor de învăţământ muzical religios la București
și Constanţa, având urmași destoinici pe Arhiepiscop Teodosie Petrescu, Constantin Catrina, Nicolae Gheorghiţă, Marcel
Octav-Costea, Petru Stanciu, Ion Isăroiu, Constantin Gabriel
Oprea, Bogdan Moise, Stelian lonașcu, Zaharia Matei, Nicușor
Giolu, Alexandru Dumitrescu, Anton iu Zamfir, Eugen Dan
Drăgoi, Adrian Cristian Mazilită, Constantin Secară, Nicușor
Jugănaru, Costin Moisil, Codruţ Scurtu, Ștefan Răzvan, Claudiu Pătrașcu.
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Toţi cei numiţi și încă alţii - din ţară și din Grecia - au
trecut prin înalta și exigenta școală doctorală sau masterală a
maestrului Sebastian-Barbu Bucur (din 1997 încoace), dovedindu-se vrednici cercetători și condeieri ai frumuseţii hieratice
a muzicii de tradiţie bizantină, izvorâtă din sufletul primenit al
vieţuitorilor pământului strămoșesc.
Arhid. Sebastian-Barbu Bucur este un ierarh muzical contemporan de o însemnată altitudine teoretică, dar și interpretativă, fiind iniţiatorul și dirijorul formaţiei corale „Psalmodia”,
constituită în 1988. Alături de corurile de cafas, „Psalmodia”
este prima formaţie de muzică românească de tradiţie bizantină de după 1945, visată și condusă de Arhid., prof. univ. dr.
Sebastian-Barbu Bucur, formaţie apreciată ca „bun al culturii muzicale naţionale”. „Psalmodia” este expresia unei opţiuni
dogmatice în muzica bisericească Ortodoxă, aceea a cântării monodice, nearmonizate, nici polifonizate, doar însoţită de
ison - catifeaua pe care se brodează ingenios melodia, fondul pe
care se pictează Sfinţii în biserică, esenţă a conţinutului magic
al coloanei celeste care sprijină arhaica desfășurare sonoră, proiectându-i traseul melodic și tensiunea izbăvitoare către Slava
Celui Fără de început. Ucenicind la desăvârșirea sunetelor cântate în ansamblu, coriștii și dirijorul „Psalmodiei” au reînviat
autenticitatea stilului mănăstiresc, sublimat în emisie vocală
profesionalizată, fără „figuri” retorice sau artificii estetice. Prin
studiu și experienţă concertistică, „Psalmodia” a șlefuit diademele sonore bizantine până când glasul coriștilor s-a transformat în rugăciune - „sfinţită maică a tuturor virtuţilor” -, oferind
sufletului ascultătorului deschiderea spre „adâncul luminării”,
spre „izvorul focului”, spre „nădejde - ușă a iubirii” (Sfântul
loan Scărarul).
Dirijorul „Psalmodiei” - Arhid. Sebastian-Barbu Bucur a
preluat înalta tehnică de conducere a corului, alcătuind programe complexe și inedite (prime audiţii), promovând genuri
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și forme ale cântărilor Liturghiei bizantine compuse de muzicienii Răsăritului - creștinat de Apostoli și de ucenicii lor. Din
acest repertoriu s-au realizat 2 discuri, 18 casete cu Vecernii,
Cântări calofonice, Utrenii, Axioane Praznicare și Duminicale,
Liturghia Sf. loan Gură de Aur, Chinonicul Românesc Prodromu, Cântări din Postul Mare, Cântările Psalţilor Români,
compoziţiile Arhid. Sebastian-Barbu Bucur, dar și 17 compactdiscuri, cu muzică bizantină autentică (în compoziţie și interpretare), atât din zestrea Athosului cât și a psalţilor autohtoni
ori stabiliţi în cultura muzicală românească.
„Psalmodia” - condusă acum de Nicolae Gheorghiţă și
Constantin Gabriel Oprea - titulari ai specializării „Muzică
religioasă” din Universitatea Naţională de Muzică din București și ucenici devotaţi ai Maestrului - a creat modele de interpretare vocală a repertoriului psaltic, adăugând vocii colective
nobleţea frazării și tainica împărtășire a fiinţei lăuntrice cu
revelaţia textelor sacre, predominant liturgice.
Argumentul suprem al pătrunderii tainelor cântării de
strană pe texte sacre ni-l oferă dreptcredinciosul SebastianBarbu Bucur în calitate de compozitor de muzică psaltică.
Opusurile sale - inspirate de izvoarele muzicii psaltice de la
Sfântul Munte Athos, din fondurile Academiei Române, dar și
de la mănăstiri și alte locuri de închinăciune din ţară - sunt un
început și totodată un model de creaţie pentru tinerii psalţi și
bizantinologi care preiau tiparul și ethosul cântării strămoșești
și-l vivifiază cu forţa înduhovnicită a trăirii contemporane.
Creaţia psaltică a Arhid. Sebastian-Barbu Bucur cuprinde o
bogată arie tematică în formă de tropar, condac, heruvic, axion,
imn etc, dar și valoroase „monodii bizantine pentru împodobirea slujbelor religioase închinate Sfinţilor Români pomeniţi
de Biserica Ortodoxă Română” (33 de slujbe repartizate a fi
tipărite în 3 mari volume. De curând au apărut primele două
volume la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă
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-București, 2013).
Opera scrisă a Maestrului cuprinde 18 volume de bizantinologie publicate, aproximativ 100 de studii, eseuri, articole,
ediţii critice, recenzii, lucrări cu caracter didactic, referate la
tezele de doctorat.
La aceste înfăptuiri adăugăm contribuţia Arhid. SebastianBarbu Bucur la reînfiinţarea învăţământului muzical religios la
Universitatea Naţională de Muzică din București, a doctoratului în bizantinologie și la amploarea studiilor muzicale din
Facultatea de Teologie din Constanţa, secţia Muzică
Bizantină, păstorită de Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, distinsul bizantinolog, profesor universitar, doctor în
muzicologie, compozitor, dirijor Sebastian-Barbu Bucur dovedind o forţă de dăruire asemănătoare aceleia pe care a impus-o
Ieromonahul Macarie pentru ctitoria școlii românești de psaltichie. Rezonanţa operei sale se va concretiza când studiile de
bizantinologie muzicală vor aduce în actualitate vestigiile unei
jumătăţi de cultură naţională - cea religioasă - cu trăsăturile
proprii unei smerenii măreţe cultivate în mănăstiri, în biserici și
catedrale înălţate de la misionariatul Sfântului Andrei încoace
și atunci, ne vom gândi la întemeietori. îl vom regăsi, desigur,
și pe Arhid. Sebastian-Barbu Bucur, cel care a conturat prin
osteneala sa - și printr-o „muncă titanică” (N. Gheorghiţă) vatra tradiţiei bizantine în căutarea înduhovnicită de esenţe,
începând cu procesul „românirii” a muzicii psaltice, de înfiinţare
de instituţii muzicale și de interpretare a documentelor istoriei
noastre spirituale.
Întrebându-l pe Părintele Sebastian-Barbu Bucur, care
crede că este realizarea cea mai importantă din multipla sa activitate: de interpret de muzică psaltică, de muzicolog-bizantinist, de cadru didactic universitar, de compozitor de monodie
sacră, de dirijor al „Psalmodiei”, mi-a dat un răspuns copleșitor,
și anume: „Cel mai important lucru pe care îl consider că l-am
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realizat este faptul că după 40 de ani de criză totală a muzicii
sacre de tradiţie bizantină, cu ajutorul multor personalităţi laice,
am reușit să înnod firul întrerupt în 1948 prin înfiinţarea Secţiei de Muzică religioasă din cadrul Universităţii Naţionale de
Muzică din București, care în cei 23 de ani (1990-2013) a dat
roade - astfel încât toate Facultăţile și Școlile Teologice au profesori școliţi de această universitate de prestigiu”.
De o rară generozitate, așezat în mijlocul unui grup de
pasionaţi și competenţi viitori bizantinologi, Arhid., prof. univ.
dr. Sebastian-Barbu Bucur și-a împlinit vocaţia și destinul său
muzical printr-o operă care, în timp, a dobândit „extensii ample
ale fenomenului... reușind să traseze linii noi în elaborarea istoriei muzicii românești din epoca medievală și de mai târziu” (N.
Gheorghiţă).
Conf. univ. dr. IOAN GOLCEA
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O lucrare religioasă de un real interes

Cântările corale ale Sfintei Liturghii
Ortodoxe româneşti
Aflat, spre lauda sa, la o prolifică senectute. compozitorul.
muzicologul, folcloristul, dirijorul și animatorul cultural Ion
Pelearcă revine în peisajul coralismului românesc contemporan cu o creaţie matură. inspirată și meticulos finisată: Cântările
corale ale Sfintei Liturghii Ortodoxe Românești.
„Săvârșită în anul 2012. în care am devenit octogenar…”
după mărturia autorului, lucrarea îmbină tradiţia curată a tonomodalismului clasic românesc pe linia binecuvântată a corifeilor
creaţiei religioase ortodoxe (D.G. Kiriac. Gh. Cucu I.D. Chirescu până la Gh. Danga sau Nicolae Lungu), dar aparţine, ca
tehnică componistică, ca ethos și claritate stilistică, generaţiei
de creatori contemporani ctitorite de patriarhul coralismului
nostru religios, Dragoș Alexandrescu, alături de minunaţi creatori de melos românesc ca Mircea Neagu sau Constantin Drăgușin.
Liturghia concepută de Ion Pelearcă este exhaustivă,
cuprinzând lucrări pentru toate momentele slujbei numite la
noi a Sfântului Ioan Gură de Aur, inclusiv Antifoanele Împărătești, două variante de Răspunsuri mari și ale Cântării Pre Tine
Te Lăudăm. Iar la chinonice, compozitorul ne propune nu
mai puţin de patru titluri, diferite atât sub aspect stilistic cât
și ca sintaxă și morfologie structurală. Nu lipsește nici Imnul
Patriarhal, într-o propunere oarecum originală a compozitorului. cu nominalizarea actualului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, pentru localizarea istorică a
momentului de creaţie componistică.
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Lucrarea vine să încununeze o creaţie religioasă marcată
de realizarea unui număr însemnat de cântări. unele dintre
ele înmănuncheate în volume tipărite precum: „Îngerașul meu.”
(20 de cântece religioase pentru copii, apărut în anul 2001).
„Colinde” (22 de colinde şi cântece de stea, apărut în 2002). precum și mai multe chinonice, pricesne, axioane, etc. La acestea
se adaugă primele piese religioase dedicate militarilor armatei
noastre: Ruga ostășească și Rugăciunea marinarilor. precum și
cele dintâi creaţii religioase românești pentru fanfară. printre
acestea aflându-se și „Poema liturgică”, lucrare distinsă cu Premiul Ununii Compozitorilor şi Muzicologilor din România în
anul 2005.
Gestul elegant al compozitorului, recunoscut dealtfel pentru modestia sa celestă şi atitudinea distinsă în relaţiile cu
confraţii, de a mulţumi celor ce l-au inspirit şi sprijinit delungul compunerii noului său “opus“, ca şi dedicarea sa familiei. sunt dovezi în plus asupra unei personalităti reconfortante
prin nobleţe şi simplitate, cea a venerabilului compozitor şi
dirijor Ion Pelearcă. Iar lucrarea sa este de dorit ca, tipărită cu
grabnică inteligenţă de către Patriarhia Română sau oricare altă
fundaţie ce ţine la cultura română, să intre de îndată în repertoriul formaţiilor corale din ţară, pentru a-i bucura pe iubitorii de
frumoasă muzică religioasă, pe credicioşii bisericilor cu cor. pe
melomanii oraşelor şi satelor, întru slava Domnului şi a muzicii
corale contemporane româneşti.
Conf. Univ. Dr. Gabriel Popescu
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Teologia cântării în Biserica Ortodoxă Română

Recitativul liturgic şi execuţia sa
• Izvoare. • Despre melodie și ritm în recitativul liturgic.
• Dinamica și agogica recitativului liturgic. • „Culoarea vocală”
a execuţiei recitativului la Sfânta Liturghie. • Pledoarie pentru
firescul vocal în execuţia cântărilor bisericești. • Atitudinea celui
care cântă rugăciunea. • Ofensiva „inovaţiior” străine limbii
române și tradiţiei naţionale; impactul lor negativ asupra Bisericii Ortodoxe Române. • Teme de meditaţie pentru cel chemat
a se ruga și cânta la Sfânta Liturghie. • „Sus, să avem inimile!”
1. Izvoare
Pâinea spirituală cea de toate zilele a creștinului este, fără
tăgadă, rugăciunea înălţată cu inima curată către Una Sfântă
și Nedespărţită Treime, în fiecare moment al vieţii noastre
pământene, purtând în ea lauda pe care o aducem lui Dumnezeu dimpreună cu mulţumirile noastre pentru darurile ce le-am
primit și le primim de la Tatăl Ceresc și cu cererile pe care, ca
fii ai Domnului, le adresăm cu speranţa de a ne dobândi mântuirea și de a urca, la plinirea vremii fiecăruia, la dreapta Mântuitorului. În acest context, urmând îndemnul adresat nouă prin
cuvintele rostite de Iisus Hristos, de a ne ruga neîncetat pentru a
nu cădea în ispită, pășim în Sfânta Biserică unde, participând la
sfintele slujbe orânduite, în special la Sfânta Liturghie, suntem
impresionaţi de căldura glasului cu care preotul rostește ecteniile ori Evanghelia, sau de limpezimea cuvintelor intonate de
cel ce, ca rugător însuși fiind, citește din Epistolele Apostulului.
Aceste „grăiri muzicale” ne conduc mai ușor pe calea vorbirii
cu Dumnezeu și ne îndeamnă a vieţui întru Dumnezeire. Ele
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sunt expresia unui „idiom”.1 de cântare pe care Biserica noastră
Creștină Ortodoxă l-a definit ca recitativ liturgic.
Noţiunea are ca domeniu de referinţă acea formă de cântare
rezultată din îngemănarea melodiei cu declamaţia. În „Dicţionarul de termeni muzicali”2 noţiunea de recitativ este explicată
ca fiind formă a expresiei muzicale proprie genurilor vocale și vocal
- instrumentale rezultând din interferenţa declamaţiei și a melodiei
și caracterizată printr-o strânsă dependenţa intonaţională, ritmică
și formală faţă de textul literar. În practică, există două feluri de
recitativ: recto-tono - când declamaţia textului se face pe un
singur sunet - și melodic - când sunetul recitativului alternează
cu sunete aflate în imediata vecinătate a sa, pe scara ehului în
care ne aflăm la un anume moment al rugăciunii noastre. Sub
ambele forme îl întâlnim atât în psalmodiere cât și în cântarea
populară românească, mai ales în doină și baladă. Recitativul
este structurat în fraze și perioade muzicale delimitate prin formulele cadenţiale specifice fiecărui eh. Ca o paranteză la cele
scrise, se poate afirma că prezenţa recitativului melodic în folclorul românesc, așa cum se execută el și în cântarea psalmilor
constituie încă un temei care întărește ideea că poporul român
s-a născut creștin și este păstrătorul neabătut al tradiţiei Bisericii Creștine Primare, fără adaosuri, fără rătăciri mai mult sau
mai puţin vremelnice, așa cum Sfântul Apostol Andrei, el dintâi chemat, ne-a deslușit cu aproape două milenii în urmă.
Din perspectivă diacronică și din punct de vedere stilistic,
cel mai apropiat mod de cântare comparativ cu recitativul liturgic este cântarea ekfonetică, definibilă prin declamarea solemnă
a textului sub forma unui contur melodic cu accente prozodice
Giuleanu, Victor; Melodice bizantină, Editura Muzicală, Bucureşti,
1981, p. 110.
2
Apud Diac. prof. Dragoş Alexandrescu, Ghidul dirijorului de cor bisericesc, Editura „Sfântul Gheorghe Vechi”, Bucureşti, 1998, p. 61
1
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bine precizate.1 Cântarea ekfonetică prefigurează muzica bizantină. Studiind acest stil de cântare, apropiat recitativului liturgic din zilele noastre, deducem că muzica bizantinăm supusă
retoricii antice, s-a născut din rostirea cuvântului. Îngemănarea
melodiei cu vorbirea este constitutivă, firească, nu aleatorică ori
întâmplătoare.
Preluând tradiţiile iudaice precreștine de execuţie a psalmilor, comunităţile creștine au orânduit reguli precise cu privire la
cine avea dreptul de a cânta rugăciunile și celelalte cântări de
cult și, mai ales, privind modul de a fi cântate acestea. Psalmii,
imnele și celelalte rugăciuni nu s-au cântat niciodată oricum și
nici de oricine. . Existau cântăreţi pregătiţi speciali care cunoșteau și aplicau regulile cântării și canoanele Bisericii, fapt întărit prin canoanele adoptate de sinoadele ecumenice din primele
secole de creștinism.
2. Despre melodice și ritm în recitativul liturgic.
Potrivit lui Victor Giuleanu,,2 - afirmam și anterior - că
există două maniere de cânt ale recitativului.
1. Recitativul recto - tono (pe un singur sunet) care nu ridică
probleme intonaţionale importante. În practică, urmărinduse unitatea de cântare dintre rugătorii de la strană și slujitorii
aflaţi în Sfântul Altar, este bine ca recitarea să fie executată pe
finala ehului în care se dau răspunsurile cântate. Pentru diversificare, se poate intona textul pe sunetul dominant al ehului,.
numit, de altfel și coardă de recitare.
2. Recitativul melodic, cvasi-cântat aduce cu sine inflexiuni
melodice care reliefează, se dezvoltă în jurul finalei și coardei
de recitare. Invariabil, frazele și perioadele muzicale suprapuse
textului se delimitează prin formulele cadenţiale specifice fiecărui eh. În acest stil de execuţie a recitativului, formulele melo1
2

Ibidem, p. 153.
Ibidem, p. 154.
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dice evidenţiază și sugerează axiologia acestuia. Suntem în stadiul
în care, din recitativul liturgic s-au născut toate genurile de
cântări bisericești. De aceea, în cursul acestui demers știinţific
interdisciplinar, teologic și muzical, referindu-ne la recitativul
liturgic sub diversele sale aspecte, ne referim la toate cântările
atât de frumoase, purtătoare de rugăciune către Sfânta Treime,
Maica Domnului ori Sfinţii Părinţi. Mai ample sau mai puţin
ample, formulele melodice iniţiale, de trecere ori, îndeosebi, cele
cadenţiale pregătesc intrarea cu următoarea replică ce va să se
cânte, conferindu-se sfintelor slujbe unitate și continuitate în
rugăciune.
Cât privește ritmul recitativului, acesta este dat de text și de
logica lui interioară. Unitatea fundamentală a ritmului în cântarea bisericească, extrem de riguros păstrată de recitativ este
silaba, fie accentuată, fie nu. Combinând cele două ipostaze
ale silabelor în limba română, vom obţine podiile sau picioarele metrice (troheu, iamb, spondeu, piric ș.a.). dacă în limba
greacă diferenţa dintre silabe este dată de durată (silabă lungă
și silabă scurtă), în limba română distincţia o face intensitatea,
prin accentul tonic.
Iată un exemplu prezentat în mai multe lucrări de specialitate semnate de Nicolae Lungu, Sebastian Barbu Bucur ori
Eugen Dan Drăgoi și Vasile Grăjdian.
Cu pa - ce, Dom - nu - lui să ne ru - găm!
_ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _/
( amfibrah, dactil, piric, iamb)
Așadar, o succesiune de patru podii. Ce va evidenţia recitatorul intonând acest text; Starea de pace interioară pe care
rugăciunea o impune, ceea ce înseamnă un ton aflat pe finala
modului, sunet ce conferă echilibrul dorit și liniște, precum și
numele persoanei căreia îi adresăm rugăciunea (Dom - nu - lui).
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3. Dinamica și agogica recitativului liturgic.
Sfinţii Părinţi ai Bisericii Creștine s-au îngrijit, prin canoanele Sfintelor Sinoade Ecumenice, să statueze cu rigurozitate ce
și cum cântăm în Biserică, pentru a fi mereu în Duhul Evangheliei. Cântările duhovnicești despre care ne-a lăsat mărturie
și povaţă Sfântul Apostol Andrei (Col. 3, 16), trebuie cântate
întru Duhul Sfânt.
În Sfânta Biserică, nuanţa de forte se cere a fi evitată iar
nuanţa de fortissimo este cu desăvârșire exclusă.1 Nu se strigă
în Biserică și nici nu se transformă prin sunete emise nepotrivit,
cântarea - rugăciune în operă. „Voim ca aceia ce se află în Biserică spre a cânta, să nu se folosească de strigăte netocmite și să
silească firea spre răcnire, nici să adauge ceva în afară de cele ce
sunt rânduite de Biserică și care nu-i sunt potrivite, nici cuviincioase, ci, cu multă luare aminte și smerenie (subl. n.). să aducă
lui Dumnezeu, cel care veghează asupra celor ascunse, cântări,
căci Sfântul Cuvânt a învăţat pe fiii lui Israel să fie cucernici.”2
Dinamica muzicală folosită în recitativul liturgic are o
întindere relativ redusă și se adaptează la acustica fiecărei biserici în parte, unde, în zilele noastre, poate exista sau nu, amplificare electronică.
Excesul de forţă duce la distorsiune, la stare de tensiune, la
oboseală. Aceleași efecte dăunătoare rugăciunii ca trăire lăuntrică întru Sfânta Treime, le generează intonaţia sub pragul de
percepţie auditivă, prin neînţelegerea textului.
Lucrurile se petrec în mod similar și în ceea ce privește
agogica. O rugăciune poate fi cântată atât de rar încât să nu se
rupă înţelesul cuvintelor și atât de repede încât fiiecare silabă
să fie limpede, clară. Între aceste praguri cântăreţul va alege
tempoul. Într-o catedrală sau biserică mare se va cânta mai rar,
pentru a se elimina efectul nociv al reverberaţiei naturale; într1
2

Ibidem, p. 154
Ibidem, p. 155
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o biserică având acustică naturală slabă din construcţie și fără
amplificare electronică se va cânta mai repede pentru a nu se
pierde semnificaţia cuvintelor și a rugăciuniii. Ca să exemplificăm, în Biserica având Hramul celor patru Sfinţi Martiri de la
Niculiţel (Strada Unirii, Constanţa) se va cânta rar și bine articulat, haloul fiind puternic, în vreme ce în paraclisul Bisericii
Sfânta Treime din Parcul Casei de Cultură se va cânta, în lipsa
amplificării electronice, incomparabil mai repede și mai tare,
dastorită acusticii deficitare.
Necunoașterea și nerespectarea acestor aspecte ne scoate
din duhul rugăciunii. De asemenea, excesul de momente solistice, cum s-a practicat până în urmă cu câteva luni, la Biserica
Sfântul Mina,tot din Constanţa (Parcul Tăbăcărie), până la trecerea calităţii de preot paroh la un alt slujitor, conduce către
spectacol, către operă, în dauna rugăciunii. Nu excludem rugăciunea cântată solistic cu acompaniament coral, ci excesul de
solistică și veleitarismul.
4. „Culoarea vocală” în execuţia recitativului la Sfânta
Liturghie.
Vocea este un dar de la Dumnezeu. Studiul cântării se
împletește cu studiul pentru „înmulţirea” vocii , ca dar divin.
Pentru cel ce se roagă cântând, emisia sunetului și execuţia
rugăciunii cântate implică o atitudine generală de firesc. Orice
fel de „a îngroșa” sau de „a subţia” culoarea vocală înseamnă o
atitudine nefirească, artificială și, prin aceasta, cel ce cade în
păcatul „vedetismului vocal” se situează în afara rugăciunii și a
Bisericii lui Hristos. Nu dezavuăm studiul vocal, nu excludem
sub nici o formă rolul timbralităţii, cu o emisie cât mai corectă
și mai frumoasă, cu studiul atent al vocii, dar toate acestea trebuie obligatoriu legate de sensul textului rugăciunii cântate. Nu
cântarea în sine conduce, ci trăirea lăuntrică întru rugăciune
constituie esenţa muzicii bisericești.
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Probleme se ridică nu numai în ceea ce privește sunetul
emis și atitudinea faţă de cântare - respingem oricare formă de
veleitate solistică de tip operă în cântarea liturgică - ci și în
ceea ce privește articulaţia. Rugăciunea cântată fie irmologic,
fie stihiraric, fie papadic, nu este recitativ sau arie de operă, ci
RUGĂCIUNE! Articularea consoanelor, vocalelor și semivocalelor, diftingilor și triftongilor ori a grupurilor de consoane, este
extrem de importamtă. Cele mai dificile sunt, într-o ordine aleatorie, consoanele aflate la sfârșit sau mijloc de cuvânt, datorită
obligativităţii pronunţiei lor în contextul acustic. Se ajunge, din
neatenţie sau neștiinţă, la texte hilare precum: „Ca su’ stăpâniea
Ta...”, „To’deauna, fin’ păzi’”..., „Tatăl nos’tu...” ș.a. Nici consoanele iniţiale nu fac prea mare excepţie. „ ...’ re Tine Te lăudăm...”,
...’a’ii pre ‚eruvimi...” etc.
Efectul invers, al întăririi lor prin consoane nescrise sau
semivocale este la fel de neplăcut: „Cei chemaţi, ieșiţii...”, „Domnului să ne rugămî...”, Uneori, slujitorul sau cântăreţul anticipează tonul: „mÎnţelepciune...” sau „mApără și....” Chiar și legarea
cuvintelor duce la erori: „Hristo ____sa învia____din morţi” sau
„Că Sfân____tești”. Exemplele pot continua. .
5. Pledoarie pentru firescul vocal în execuţia cântărilor
bisericești
„Pe cât pare cântarea de simplă, așa cum era executată în
veacurile creștine de până la căderea Constantinopolului, așa
s-a complicat după acest eveniment. Influenţele muzicale turcopersane și arabe pătrund mai întâi în muzica grecească , apoi în
toate ţările ortodoxe ocupate de turci, stricând melodia cântărilor bisericești, aducând prin sunetele ei stridente, mai mult a
cântare de circ, de mahala, de sală de dans, de discotecă.”1 Recitativul liturgic trebuie să predispună spre credinţă, să fie făcut
Pr. prof, Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol.
III., Editura IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 65

1
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cu smerenie. Cântarea trebuie „să domolească și să îmblânzească
duhurile cele rele care nu lasă în pace sufletele cele bune de a fi ispitite” (Sfântul Vasile Cel Mare).
Dacă această cântare nu este mai întâi și întâi rugăciune,
nu folosește la nimic. „Cântarea, ca și rugăciunea, fără participarea inimii și a minţii, este doar de formă și, cum astăzi se dă
foarte mare atenţie formei, ne rămâne foarte puţin timp să ne
concentrăm....: „Tipic, tipic și la inimă nimic”, sau, „E atâta rugăciune aici încât nu ai timp să te rogi” - spunea cineva.”1
95 la sută din rugăciunile ce se rostesc în Biserica Ortodoxă sunt cântate. Rostirea ecteniilor, ekfoniselor, Apostolului,
citirea Sfintei Evanghelii trebuie făcute FIRESC natural, cuviincios, liniștit, SCOŢÂND ÎN EVIDENŢĂ TEXTUL ROSTIT, NU VOCEA NOASTRĂ! În Biserică se cântă natural,
potrivit legilor muzicale și lingvistice firești, fără tânguieli, fără
stridenţe; totul să fie simplu și curat.
„Încercările unora veniţi de la studii din Apus sau din Grecia aducând cu ei o muzică lipsită de gust, chinuită, forţată și cu
accente nepotrivite limbii române, au început să se înmulţească
și să influenţeze.... Alţii, care ascultă muzica de pe casete aduse
- zic ei - din Grecia, de la Constantinopol sau, mai nou, de la
Athos, se forţează să cânte și ei la fel dar nu reușesc să scoată
decât o cîntare greoaie, executată cu opinteli, cu opriri exact
unde nu trebuie, văicărită, cu înflorituri de drăgaică, de manele,
fără nici o legătură cu muzica bisericească românească.”2
Ce e de făcut? Să revenim la Macarie, Anton Pann, Dimitrie Suceveanul. Iar când cântăm coral, să dăm în lături protestantismul occidental și ipostaza lui lui mascată din muzica
rusă, să rămânem - structural vorbind - în ehurile statornicite
de Sfinţii Părinţi ai Bisericii încă din perioada patristică. Un
subiect asupra căruia vom reveni, încercând să limpezim lucru1
2

Apud. pr. prof. Nicolae D. Necula, op. cit. p. 61.
Ibidem, p. 61.
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rile și să argumentăm că în zilele noastre, mai ales prin corurile
tradiţionale din marile catedrale și bisericile de mir din orașele importante ale României, este nevoie de același proces de
românire a cântărilor bisericești care a avut loc în planul muzicii psaltice în urmă cu 200 de ani. Iată că istoria se repetă.
6. Atitudinea celui care cântă rugăciunea
Același erudit slujitor, arhid. prof. Mihalache Tudor, relatează:
„Unii mi-au spus cu superioritate: dar ce, preacucernice, nu-i frumos, nu vă place? Să vedeţi cum se uită credincioșii la mine când
cânt așa! Măi să fie! Dacă tu cânţi ca să se uite lumea la tine și să
plângă credincioșii, atunci să știi că ai devenit ridicol, sărac sufletește, lipsit de educaţie religioasă și, mai ales, muzicală, pentru că
muzica psaltică trebuie să fie discretă și echilibrată, fără asperităţi,
să mobilizeze pe credincioși, nu să-i facă să plângă, să se adreseze
minţii și inimii, nu numai urechii, să sesizeze logica textului și
învăţătura ce se desprinde din Cuvântul lui Dumnezeu și nu din
vocea noastră”1
Dixit!
Recitativul liturgic și toate celelalte cântări bisericești intonate întru rugăciune în sfintele noastre lăcașe de cult nu trebuie să fie ca o dramatizare, ci să pună în lumina minţii noastre
învăţătura Mântuitorului lăsată nouă spre a ne dobândi mântuirea.
7. Ofensiva „inovaţiilor” străine limbii române și tradiţiei naţionale; impactul lor negativ asupra Bisericii Ortodoxe
Române
„Să fim atenţi la infiltrarea cântecelor unor asociaţii religioase care, prin introducerea melodiilor populare, a doinelor
în pridvorul bisericilor, încearcă să desacralizeze cântarea noas1

Ibidem, p. 154
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tră bisericească scoţând din ea imnele către Maica Domnului și
către sfinţi - cântări care dau frumuseţe cultului ortodox și ne
ţin uniţi în jurul Bisericii străbune pe care o slujim”.1
Iată și o altă opinie, convergentă cu cea de mai sus” Păstrarea și cultivarea cântării bisericești românești impun de la sine
și grija ca....să nu pătrundă - așa cum există tendinţa în unele
parohii - cântările diferitelor asociaţii creștine care, cu un
text religios de proastă factură, cu caracter pietist, de tânguire
a păcatelor, impregnat de pesimism și fără perspectiva bucuriei Învierii Domnului și a mântuirii (subl. n.), introduc în
lăcașul de cult, melodiile populare romanţa, doina, valsul, ceea
ce înseamnă o adevărată desacralizare a cântării bisericești ortodoxe, ca să nu-i spunem o profanare (subl. n.).”2
Fenomenul denaturării întregii cântări bisericești, nu numai
a recitativului liturgic, este însă mult mai complex, îmbracă
diferite aspecte mai mult sau mai puţin nocive pentru unitatea
credincioșilor în jurul Bisericii Ortodoxe Naţionale. Iată numai
câteva especte care afectează cântarea bisericească de la noi, in
integrum.
1. Se manifestă o tendinţă snoabă, o modă de a denatura recitativul liturgic și cântecele de strană prin tentativa de
a imita modul de cântare existent în Biserica Greacă. Este o
modă care se manifestă îndeosebi după anul 1990 cu și mai
mare tărie, o modă promovată de unii tineri teologi care au
studiat în Grecia, dar și prin compact discurile și alte forme
de înregistrare electronică a muzicii aduse din Grecia, cu cântări grecești ascultate cât mai agresiv ca intensitate în pieţe sau
cine știe pe unde, de putem crede că ne aflăm pe malul Mării
Marmara, nu în România. Modul de a cânta în Biserica Greacă
este interesant, este util pentru cunoaștere religiosă și spirituală
1

Ibidem, p. 155
Pr. prof, Nicolae D. Necula, Tradiţie și înnoire în slujirea liturgică, vol. III.,
Editura IBMBOR, București, 2004, p. 65
2
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în ansamblu între cele două biserici surori. El corespunde unui
anumit areal cultural în care s-a format și cultivat, îndeosebi
particularităţilor de fonetica limbii grecești și de construcţia
aparatului fonator la greci. Muzica grecească are specificul ei la
care se adaugă influenţele turco-arabe. „Ea poate fi interpretată
de cei care, prin structura aparatului fonator, sunt capabili să o
cânte firesc”.1
Niciodată Occidentul nu va putea cânta muzica Orientului,
inclusiv cântarea grecească, în specificul ei. Asemenea situaţii
se întâmplă și în Biserica noastră. „Este de-a dreptul ridicol și de
neînţeles când diaconii din catedrale sau slujitori din diverse parohii
ori mănăstiri se căznesc să cânte grecește, nu ca text, ci ca melodie,
uitând sau neștiind că recitativul liturgic al ecteniei sau melodia
oricărei cântări - rugăciune sunt atât de frumoase în tradiţia noastră românească... . Întâlnim tot mai des formule de recitativ liturgic
care distonează cu atmosfera generală a cântării noastre bisericești.
Ele sunt ţipate, văicărite, tânguite, cu accente minore, cu înflorituri
fără sens... care nu sunt decât dovada unui snobism și a unei sărăcii sufletești, ca să nu mai amintim de lipsa de educaţie și instrucţie
muzicală”2
Unii mai cântă tot după modelul grecesc cu opriri și sacadări ale recitativului (vezi, stilul „Stavropoleos”), inutile și străine. Coloratura vădit orientală este străină muzicii românilor.
Cântarea noastră este simplă, îndeamnă la rugăciune și la dialog
duhovnicesc cu Sfânta Treime, nu la văicăreală. Nu mai vorbim
de cântările populare laice grecești care au pătruns în Biserica
Greacă și, apoi, prin feluriute forme electronice, au ajuns și la
noi. Mai lipsește să adoptăm un buzuki și gata!
Din Pasltichie, fenomenul polouării recitativului liturgic
și cântărilor noastre a translatat în cântarea corală tradiţională,
unde nu vorbim de grecizare, ci, mai nou, de rusisme. În Rusia
1
2

Apud. pr. prof. Nicolae D. Necula, op. cit. p. 61.
Ibidem, p. 61.

234

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

s-a cântat la începuturile creștinismului, adică la câteva sute
de ani după primirea învăţăturii lui Hristos de către înaintașii
românilor prin truda și jertfa Sfântului Apostol Andrei, tot în
ehurile bizantine, monodic. Odată cu urcarea pe tronul ţarilor
a unor suverani de origine germană (vezi, Ecaterina a II-a și
alţii) la Curtea Imperială a pătruns și coralul protestant, chiar
dacă, din motive etracultice, i s-a adăugat un text pravoslavnic. Compozitorii ruși, pentru a fi pe plac ţarilor și a răspunde
aerului de mare putere pe care, încă înainte de Petriu cel Mare,
Rusia și-l aroga, care impunea fast și fală, au părăsit ehurile și
au adoptat sistemul tonal, sistem muzical occidental european
și formele muzicale specifice ancorate în Barocul german și în
coralul lutheran. Vreme de 2-3 sute de ani, în Biserica Rusă s-a
cântat în afara ehurilor, ceea ce contravine canoanelor bisericii
așa cum le-au rânduit Sfinţii Părinţi în sinoadele ecumenice, pe
care le-am citat la începutul acestui studiu.
În anumite condiţii istorice și culturale ori politice România lupta pe toate fronturile pentru unitatea și independenţa tuturor fiilor săi, pentru înlăturarea dominaţiei străine,
(musulmană turcească în Moldova și Ţara Românească și austro-ungară în Transilvania), pentru recunoașterea valorilor sale
eminamente creștine ortodoxe și europene, în întreaga lume,
proces urmat de urcarea pe Tronul său a unei dinastii germane
înrudită într-un oarecare grad cu dinastia rusă, unde regele
Carol I era catolic iar regina, Elisabeta de Wied era protestantă
(au abjurat catolicismul și protestantismul trecând la Ortodoxie de-abia la încoronarea ca rege si regină în 1881) cântarea
corală religioasă rusească a pătruns și la noi în cultul ortodox
fie direct, fie prin compozitorii români care austudiat în Rusia.
Cel mai elocvent exemplu îl dă Gavriil Muzicescu, ale cărui
merite pentru muzica românească nu le contestă nimeni absolut, dar a cărui Liturghie este scrisă cu acompaniament de pian,
în sistemul tonal, melodia neavând nici o legătura cu ehurile.
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A fost publicată în anul 1902 la București), formele muzicale
fiind de tip Baroc. Această creaţie este o copie în porporţie de
80 la sută a Liturghiei lui Piotr Ilici Ceaikovski în Do Major,
pe care Muzicescu a cunoscut-o în Rusia, la Sankt Petersburg,
unde a studiat vreme de doi ani. Ecteniile nu sunt nici într-un
caz recitativice, ci fraze de concert coral ori sugerează scene de
operă. La vremea aceea - am arătat câteva din cauze mai sus
- era firesc să se întâmple așa. Și Gavriil Muzicescu în Regatul României ori Gheorghe Dima și chiar Ion Vidu în Transilvania și Banat influenţaţi de coralul german fie prin ruși, fie
direct, prin austrieci. și organiștii luterani transilvăneni, precum
Ioan Căianu, Sulzer, Valentin Graef Backfark etc., au meritele lor. Repetăm, ne referim la spiritualitate și nu numai. Dar
astăzi? Rușii înșiși au revenit în ultimiele două - trei decenii
la modalism și la spiritul ehurilor în cântarea corală tradiţională liturgică. Se reîntorc la spiritul ortodox, așa cum este el
statuat la Sinodul Laodiceea. Progresul se face lent pentru că
ce s-a stricat în 3 veacuri, inclusiv în perioada comunistă nu
poate fi reparat în 20 de ani. Intr-o discuţie pe care am purtato cu compozitorul și dirijorul Evgheni Volkov de la Conservatorul din Moscova, în anul 2003, la Seminarul Internaţional al
dirijorilor de cor organizat la Wernigerode (Germania), acesta
recunoștea că Biserica Rusă a ieșit din ehuri și este nevoie
ca prin cântarea corală să se accelereze întoarcerea la tradiţia
ortodoxă, eminamente modală din punct de vedere muzzical,
renunţându-se la veleitarisme sonore, străine ortodoxiei. Nimic
mai adevărat ei.
Revenim însă la noi. Avem datoria de a ancora cântarea
corală tradiţională liturgică în ethosul românesc și în tradiţia
bizantină a Bisericii noastre, revenind sub aspectul cântării, la
Canoanele orânduite încă din primele veacuri creștine. De ce
să ne rugăm în Biserică pe muzica occidentală a lui Bortneanski, Lamakin, Davîdov , Ceaikovski, Rahmaninov ș.a și nu prin

236

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

cântări rugăciune românești, în caracter psaltic scrise,de exemplu de Paul Constanitnescu, Ioan D. Chirescu (în glasurile 5
și 8), Ion Popescu Runcu (în temeiul glasului 5), Dragoș Alexandrescu (în temeiul glasului 1) Constantin Drăgușin, Iulian
Cârstoiu, Ion Croitoru, Gheorghe Cucu și atâţia alţi păstrători
ai cântării ortodoxe românești și, prin aceasta, demni și valoroși
apărători ai neamului și ai Bisericii, luptători pentru credinţa
strămoșească și, către Dumnezeu - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
Avem datoria să îi reconsiderăm atât în cântarea psaltică monodică, dar și prin meșteșugite înveșmântări în caracterul ehurilor,
pe baza funcţionalităţii lor interioare ca sistem sonor, pe Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanul, Ștefanache Popescu, Ion Popescu - Pasărea, I.D.Petrescu - Visarion
și pe ceilalţi ostenitori ai cântării ortodoxe strămoșești. „Cântă
măi, frate române pe graiul și pre limba ta și lasă cele streine a și
le cânta” - povăţuiește Antonn Pann. Să fim foarte bine înţeleși: nu respingem în nici un fel valorile muzicale rusești și, în
general pe cele ale oricărui neam, le preţuim și le executăm, la
rându-ne în concerte, cu mare bucurie. Locul lor este în concerte, chiar dacă textul lor este religios. Acolo își împlinesc
menirea ca valori culturale universale. Ele nu pot însă să se substituie rugăciunii cântate în Biserica Ortodoxă română, așa cum
am deprins-o de la înaintași și cum o cultivăm fără încetare de
la nașterea noastră ca popor, eveniment care s-a pecetluit prin
secole sub semnul învăţăturii Mântuitorului.
8. Teme de meditaţie pentru cei chemaţi a se ruga și cânta
la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
1. Este necesar să păstrăm cu sfinţenie tezaurul cântării
noastre bisericești și tradiţia sănătoasă a cântării, fie recitativă,
fie pe glasuri, așa cum am primit-o dela înaintași, și dacă o executăm monodic, și dacă o executăm armonico- polifonic.
2. Recitativul liturgic trebuie să rămână cel tradiţional al
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Bisericii Creștine primare dovedibil pe bază de documente. Nu
suntem cu nimic mai grozavi dacă imităm străinii sau cântăm
cu „floricele” , „piţigăiat”, lălăit. Cel mult devenim mai făloși?!
3. Citirea Apostolului și a Sfintei Evanghelii trebuie să fie
înţeleasă în același fel. NU tânguirea fără sens îi dă valoare este de părere părintele profesor Nicolae D. Necula, reluând o
idee enunţată de eminentul slujitor Ene Braniște - și nici intonaţia dramatică de parcă ar fi arii din opere- afirmă aceeași
străluciţi și erudiţi teologi - muzicieni - ci rostirea limpede cu
pace în suflet și cu frică de Dumnezeu, cu evlavie, nu cu lamentaţie. Numai astfel Cuvântul luând forma cuvintelor cântate, se
va pogorî în inimile și în gândirea noastră.
4.Rostirile stridente și stilul popular de a cânta nu au nimic
comun cu rugăciunea cântată la Sfintele slujbe, îndeosebi cu
cele cântate la Sfânta Liturghie. Rugăciunea cântată, cu cât este
mai limpede, cu atât este mai frumoasă și mai folositoare celor
ce se roagă în sobor, în Sfânta Biserică.
5. Grecismele ori influenţele rusești sau central europene
(cele din urmă existente în zona Transilvaniei și Banatului) se
cere a fi înlăturate, ele rămânând foarte frumoase și utile pentru
lucrările cu adevărat remarcabile executate însă în concert, în
spaţiul public extra-cultic. Avem atâtea și atâtea cântări minunate - i-am amintit pe unii autori ale acestor cântări, pentru
ambele stiluri anterior și nu mai revenim asupra lor - încât
nu vedem sensul „împrumuturilor”, ci doare efectul lor negativ. Suntem urmași ai lui Orfeuși nu ne trebuie atunci când ne
rugăm nici ifosele Ţarigradului și nici aroganţa Volgogradului.
6. Cântările greoaie, inclusiv în intonarea recitativelor
și imnelor, ca și atitudinea de concert, de operă îndepărtează
credincioșii de Biserică, de Credinţă, de rugăciune, de trăirea
firească și dorită a fiecăruia întru Sfânta Treime.
7. Să apărăm Biserica prin cântare curată și naţională, de
laicizări, de acţiunea celor așa ziși „europeni”.
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9. „Sus, să avem inimile!”
Experienţa Eparhiei Timișului este deosebit de valoroasă în
sensul studiului de faţă. Ea s-a îmbogăţit continuu, cunoscând
o adevărată emulaţie după anul 2001, când Înalt Preasfinţitul
prof. univ. dr. Teodosie Petrescu a fost întronizat ca Arhiepiscop al Tomisului. Grija IPS Teodosie, Arhipăstorul nostru cu
privire la ce și cum cântăm în Biserică este statornic și temeinică. În acest context, contribuţiile Seminarului Teologic „Sf.
Cuv. Dionisie Exiguul” și ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Sfântul Apostol Anfrei”, din Universitatea „Ovidius” - instituţie care, iată, împlinește două decenii de existenţă - precum și
viaţa muzicală intensă cultică și în spaţiul extracultic, a corurilor Arhiepiscopiei, la care contribuie cu pasiune și credinţă un
grup entuziast de muzicieni clerici și mireni, sunt realităţi de
netegăduit. Mai mult, calitatea execuţiei cântărilor și dăruirea
celor ce cântă au condus la o largă recunoaștere a lor ca promotori la cel mai înalt nivel, a valorilor culturale creștine ortodoxe românești în ţară și peste hotare. La Constanţa vin elevi
și studenţi din toată ţara pentru a pătrunde tainele credinţei și
ale cântării, pentru ca, după absolvire, având diplome de licenţă,
masterat ori doctorat să meargă în mijlocul obștei care i-a trimis, deschizând prin osârdia lor, noi și remarcabile drumuri
culturii naţionale și întărindu-i prin cântare, pe cei din jur întru
credinţa strămoșească.
Deci, „Sus să avem inimile!”. și să ne străduim a cânta cum
ar sluji Mântuitorul dacă ar mai fi cu trupul printre noi.. El
este cu adevărat, tot timpul cu noi prin Trupul său Tainic, se
jertfește pentru noi și pentru mântuirea noastră. Iar Trupul tainic al Mântuitorului este Biserica pe care o slujim și care ne
ţine uniţi întru Credinţă și neam. Nu este ușor. „Ușor nu este
aici cântecul/Zi și noapte nimic nu-i ușor pe pământ/Căci azi
roua e sudoarea privighetorilor/Ce au ostenit toată noapte cântând” (Lucian Blaga).
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Să trudim și să ne ostenim și noi, să aducem în inimile
oamenilor la ceas de lumină sfântă, „roua” din sudoarea noastră
ce ne-a cuprins atunci când, în noaptea îndoielilor și a ispitelor, cântând pe Domnul, am aflat biruinţă.. Să ostenim, dară, cu
toţii!
Prof. asoc. dr. Horaţiu Alexandrescu
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Congresul al V-lea al Uniunii Muzicienilor
Doamnelor și domnilor,
Onorată asistenţă,
Cunoaștem cu toţii problemele cu care se confruntă uniunile de creaţie din Republica Moldova, iar Uniunea Muzicienilor, din păcate, nu face excepţie. Chiar dacă sunt în această
postură doar din februarie, anul curent, cunosc, îndeaproape,
dificultăţile și necesităţile dirijorilor de cor care fac parte din
asociaţia noastră, dar și din afara ei.
Am spus și la alte întâlniri despre faptul că formaţiile
noastre corale nu sunt susţinute, din punct de vedere financiar, de stat sau de instituţiile pe lângă care activează, atunci
când urmează să efectueze o deplasare în străinătate, legată
de participarea în cadrul unui festival sau concurs internaţional. Dirijorii noștri trec printr-o umilinţă, dificil de imaginat, atunci când sunt nevoiţi să umble cu „mâna întinsă” ca să
gaseasca așa-numitele sponsorizări pentru realizarea unui turneu artistic. Din cauza faptului că Legea sponsorizării în ţara
noastră nu este aprobată, acești sponsori sunt de găsit din ce în
ce mai greu. De aceea, în majoritatea cazurilor, sursele financiare, destinate achitării transportului, vizelor, cazării, serviciilor poștale și altor cheltuieli sunt adunate din partea părinţilor
(dacă coriștii sunt elevi) sau din partea studenţilor (dacă coriștii
sunt studenţi). Umilitor! Suntem nevoiţi, în calitate de dirijori
să întoarcem coriștilor „buzunarele pe dos”, să ne ocupăm de
efectuarea programului de concurs, de identificarea și achitarea unui mijloc de transport, de pregătirea actelor pentru viză,
cazare, asigurare, întreţinerea corespondenţei cu organizatorii
concursului și multe altele, care ne storc de puteri și ne umilesc. Dirijorul aleargă pe la toate instanţele să obţină tot felul
de permisiuni, semnături, aprobări. Este extenuant! Și asta totul
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– gratuit! Trăim într-o ţară în care nimeni sau cel puţin, cei de
la guvernare, nu are nevoie de cultură și de educaţie (așa se creează părerea). Ne dăm bine seama că participând în cadrul unui
concurs sau festival poţi învăţa mult mai multe lucruri, secrete
ale meseriei, dacă doriţi, decât studiul în clasă, uniform și constant. Un concurs îţi oferă șansa să evoluezi, să-ţi îmbogăţești
experienţa, să cunoști și alţi coriști și dirijori, care fac aceeași
activitate ca și tine, îţi oferă posibilitatea să te manifești și să
reprezinţi cultura școlii noastre corale în afara ţării. Este un
lucru care te formează ca artist și-ţi deschide noi orizonturi de
cunoaștere. Din păcate, cum am spus și mai sus, acest lucru este
conștientizat doar de cei care practică acest gen de activitate.
Regretabil, pentru că rare sunt cazurile când un colectiv coral
din Republica Moldova a mers la un concurs internaţional și
a revenit acasă fără nici un premiu. Școala noastră corală este
înalt apreciată în concursurile internaţionale, drept dovadă sunt
premiile valoroase pe care le obţin formaţiile noastre de gen.
Apreciaţi sunt și dirijorii noștri, care revin de la aceste concursuri cu premiul special „Cel mai bun dirijor al concursului”.
Este minunat!
În acest context, vreau să găsim împreună soluţia în ceea
ce privește, identificarea surselor financiare, care să fie acumulate într-un fond/cont al Uniunii Muzicienilor și să fie destinat
susţinerii, în măsura posibilităţilor, a formaţiilor corale, membre
ale Uniunii noastre pentru efectuarea acestor deplasări de creaţie. Desigur, ar trebui, probabil, să fie instituită o comisie specială/consiliu coordonator cu drept de decizie, care să evalueze
nivelul formaţiei corale, concursurile la care a mai participat,
premiile pe care le-a obţinut în decursul existenţei ei artistice,
afirmările pe plan internaţional și naţional ș. a.
De asemenea, sunt de părerea că pe lângă Uniunea Muzicienilor ar trebui să fie instituită o unitate de manager, care,
împreună cu o echipă de profil, să identifice agenţii economici,
potenţialii investitori care să acorde surse financiare, să elabo-
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reze strategii de atragere a acestor surse, să elaboreze proiecte
credibile pentru ca agenţii economici să dorească să investească
în programele uniunii.
O altă problemă la care doresc să mă refer este problema
organizăii unui Concurs Internaţional de Muzică Corală în
Chișinău. Am discutat despre acest aspect și la întâlnirea din
februarie, unde am stabilit să scriem un demers în numele Asociaţiei Dirijorilor de Cor, pe care să-l adresăm Ministrului Culturii, dlui Boris Focșa. Am convenit că ar fi bine să mergem
în audienţă la domnia sa, dar, din păcate, până astăzi, administraţia uniunii nu a reușit să obţină o programare, reprezentanţii ministerului, invocând, de mai multe ori, motivul că agenda
ministrului este prea încărcată.
Și acum, referitor la concurs. După cum știţi, în 1995, Asociaţia noastră a reușit să dea startul unui asemenea concurs, care
să fie organizat o dată la trei ani. Ediţia a II-a a vut loc în
1998, iar cea de-a treia – tocmai în 2003. Din păcate, aici s-a
încheiat concursul propriu-zis.
În 2008, cu mult efort, Uniunea Muzicienilor a reușit să
organizeze următoarea ediţie a concursului, dar din lispa surselor financiare, a fost pusă în situaţia de a-l contramanda.
Este regretabil faptul că o ţară plină de talente, cum este R.
Moldova, cu tradiţii muzicale, inclusiv, corale, nu are posibilitatea de a organiza un concurs coral internaţional de prestigiu,
așa cum au loc în Bulgaria, Ungaria sau Ţările Baltice.
Pentru a menţine și a stimula interesul dirijorilor de cor și a
formaţiilor corale membre ale Uniunii Muzicienilor (coruri valoroase, cu o experienţă impunătoare în ceea ce privește participările în concursuri corale internaţionale și cu premii importante la
activ), Uniunea Muzicienilor a izbutit, cu surse aproape inexistente, să organizeze câteva ediţii ale Festivalului de Interpretare
Corală în 2008 și 2011, în cadrul cărora a organizat și masterclass-uri cu personalităţi consacrate genului, cum sunt dirijorii
Vladimir Minin (Moscova) și Alexandr Vacek (Ucraina).
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În 2011, Uniunea Muzicienilor s-a adresat Ministerului
Culturii să susţină organizarea, în 2012, a unei ediţii a Festivalului de Interpretare Corală, în care să-și dea concursul formaţiile corale de tineret, care activează pe lângă instituţiile de profil
din republică, dar din motive neînţelese de noi, ni s-a replicat
că „pentru festival coral a fost alocată suma de 30.000 lei”. Am
fost de-a dreptul stupefiaţi. Am dori și noi să aflăm: pentru care
festival a fost alocată suma în discuţie? De către cine este organizat? Cine își asumă responsabilitatea (din cadrul Ministerului Culturii) să repartizeze banii altor festivaluri fără a consulta
specialiștii în domeniu, personalităţi care pot argumenta necesitatea organizării unui festival sau concurs și care au o bogată
experienţă în ceea ce privește participarea în diverse competiţii
corale internaţionale.
Referitor la problema organizării Concursului Coral Internaţional în Chișinău sau, mai degrabă, reluarea organizării lui,
propun să se constituie un comitet organizatoric al concursului, care să elaboreze un proiect al desfășurării concursului, con-
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diţiile de organizare și de participare, devizul de cheltuieli, să
identifice, împreună cu echipa managerială, agenţii economici
care să investească în concurs. De asemenea, este important
ca acest comitet organizatoric, prin strategii atent elaborate și
argumentate, să convingă Ministerul Culturii, Guvernul și alte
instituţii de stat să ia sub patronajul său organizarea unui concurs coral internaţional de prestigiu în ţara noastră. Republica
Moldova merită să organizeze un asemenea eveniment cultural
de amploare.
Vă mulţumesc.
20.04.2012
Emilia Moraru,
Președintele Asociației Dirijorilor de Cor
a Uniunii Muzicienilor

Muzică sacră în repertoriul formaţiilor corale
studenţeşti din învăţământul artistic
din Rep. Moldova
Rolul muzicii de cult în repertoriul unei formaţii corale este
unul foarte important, în măsură să trezească cele mai nobile
sentimente și să educe (fără a cădea în fanatism religios) cele
mai înalte virtuţi omenești. Limbajul muzicii corale religioase
predispune la meditaţie, introspecţie, înalţare sufletească, având
un impact profund asupra psihicului uman.
Istoria muzicii operează cu mai mulţi termeni (religioasă,
sacră, liturgică), proprii genului de muzică în discuţie. La o
scrutare minuţioasă, sesizăm elemente care le diferenţiază. Astfel, conform specialiștilor, în categoria muzicii religoase intră
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toate compoziţiile care nu au fost concepute pentru celebrările
liturgice (reprezentările sacre, laude, oratorii, madrigale, cântări
spirituale) și toate cântările religioase ale autorilor moderni de
muzică creștină.
Din genul muzicii sacre (în care autorii muzicii au dorit
să potrivească cât mai mult posibil natura intimă a muzicii
cu sfinţenia liturghiei), fac parte toate acele compoziţii vocalinstrumentale care, întrunind condiţiile solicitate, au preluat
conţinutul lor textual direct din Sfânta Scriptură sau din alte
izvoare liturgice. Printre ele, amintim compoziţiile pentru orgă
și cele pentru cor și orchestră (missele, cantatele, oratoriile,
pasiunile, requiem-urile).
Muzica liturgică este acea ”muzică sacră” care poate fi prezentă în mod concret în celebrarea cultului și care deţine anumite caracteristici: are un text oficial sau aprobat de autoritatea
ecleziastică. Aici, este vorba de totate creaţiile care intră în
componenţa Liturghiei sau ale altor slujbe divine, savârșite în
cadrul bisericii. Muzica liturgică îndeamnă la interiorizare, unitate, comuniune. Ca acest lucru să se producă, este indispensabilă stabilirea unei adevărate armonii între liturghie și muzică și
nu doar o simplă juxtapunere.
În această ordine de idei, trebuie să precizăm faptul că
muzica religioasă, sacră sau liturgică a reușit, pe parcursul secolelor și a perioadelor stilistice să suscite interesul compozitorilor. Prin forţa magică, dar și prin profunzimea lor, textele
biblice au devenit surse adevărate de inspiraţie pentru majoritatea compozitorilor, indiferent de perioadă, de gradul lor de evoluţie spirituală sau de vicisitudinile vremurilor în care au creat.
La o parcurgere, chiar și de suprafaţă a literaturii corale religioase, rămânem fascinaţi de bogăţia și de volumul mostrelor,
zămislite secole de secole. Din fericire, acest gen de muzică este
cântat și în zilele noastre, aducând, ca și în timpurile în care au
fost compuse, tot atâta bucurie și înalţare sufletească atât inter-
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preţilor, cât și ascultătorilor.
În sprijinul acestor afirmaţii, sunt concertele de muzică
corală, festivalurile sau concursurile corale, care au loc în lume
și care acordă o atenţie aparte acestui tip de repertoriu.
Mai toate corurile din orice ţară își alcătuiesc repertoriul
începând cu muzica secolului al XV-lea și până în prezent.
Fiecare dirijor, care ţine la calitatea repertoriului unei formaţii, include neapărat și piese de factură religioasă/sacră. Având
în vedere aceste principii, trebuie să menţionez că dirijorii formaţiilor corale de studenţi respectă aceste criterii de selectare a
repertoriului, în general, dar și al repertoriului de muzică religioasă/sacră, în special. Dincolo de mesajul religios, lucrările de
acest gen presupun un limbaj muzical complex, diversitate de
stiluri, de genuri și forme, care solicită din partea cântăreţilor și
din partea dirijorului cunoștinţe și abilităţi profunde pentru a
realiza versiuni interpretative pe măsură.
În Republica Moldova, muzica religioasă a renăscut începând cu anii ’90 ai secolului trecut, când o dată cu destrămarea Imperiului sovietic, s-a produs o renaștere spirituală și o
revenire la valorile noastre naţionale. Datorită acestui fapt, mai
multe formaţii corale au inclus în repertoriu, la început, mai
stingher, anumite creaţii corale de muzică bisericească ortodoxă,
încercând să recupereze anii pierduţi, în care poporul nostru a
fost vitregit de această muzică. Printre primii compozitori, care
au avut curajul de a interpreta muzica religioasă în concerte,
a fost Teodor Zgureanu, care, în 1988, a fondat corul feminin
de cameră ”Renaissance”. Termenul ”renaissance” – renaștere, a
fost nu întîmplător ales de dirijor pentru a denumi formaţia
proaspăt creată. Prin ”Renaissance” s-a dorit nu doar o abordare
a repertoriului din perioada Renașterii, dar și o reconstituire
a patrimoniului de muzică corală naţională, în speţă, religoasă
ortodoxă. Exemplul său a fost unul molipsitor, fiind urmat și
de alţi dirijori din ”generaţia de aur”, care s-au avântat cu un
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înalt simţ al datoriei pentru a aduce în faţa publicului creaţii
proprii spiritualităţii noastre și pentru a da viaţă acestui valoros
filon muzical-coral, de la care am fost îndepărtaţi, în mod conștient, atâta timp.
Este semnificativ faptul că, tot în anii ’90 ai secolului al
XX-lea, curajul compozitorilor se manifestă nu doar prin realizarea aranjamentelor de muzică religoasă pentru anumite tipuri
de coruri, dar și prin compoziţii originale, fie miniaturi sau creaţii de formă amplă. Așadar, printre ei se numără compozitorii Iulia Țibulschi, Teodor Zgureanu, Serafim Buzilă, Vladimir
Ciolac, Nicolae Ciolac, Dimtrie Kiţenco, Ghenadie Ciobanu ș.
a.
Trebuie să menţionăm colaborarea compozitorului Vladimir Ciolac cu dirijorul corului ”Renaissance”, Teodor Zgureanu,
la îndemnul căruia au fost scrise mai multe creaţii de proporţii
ample, inspirate de muzica sacră rusă sau de cea catolică. Așadar, ”Renaissance”-ul a fost primul interpret (și pentru această
formaţie au fost special concepute) al creaţiilor de factură religioasă a compozitorului Vladimir Ciolac. Printre ele, amintim,
Imnurile Sfintei Litrughii a lui Ioan Gură de Aur (1991), Requiem
(1995), Stabat mater (1997). Vladimir Ciolac este, de asemenea,
autorul creaţiilor religioase de proporţii, Privegherea (1990),
Magnificat (2004), Messe (2012), dar și a miniaturilor, Mizerere
(1998), Ave Maria (2001), Salve Regina (2007).
Un alt compozitor, exponent al muzicii religioase este Teodor Zgureanu, care a scris mai multe creaţii de acest gen de
formă amplă, cum sunt, Oratoriul Psalmilor (1995), Imnurile
Sfintei Liturghii a lui Ioan Gură de Aur nr. 1 (pentru cor feminin, 1997) și nr. 2 (pentru cor de bărbaţi, 2009), oratoriul Noaptea Sfântului Andrei (2000), dar și creaţiile Preamărită Fecioară,
Monolog pentru Fecioara Maria, Răstignire, Odă pe versurile lui
Dosoftei, Clopote astrale ș. a.
Compozitorul Serafim Buzilă este autorul Liturghiei Sf.
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Ioan Gură de Aur nr. 1 (1991) și nr. 2 (1994), iar Dimitrie
Kiţenco – a creaţiilor O’beata (1990), Mariengebet (1998), Taina
fiinţei, Stabat Mater, Exodus, De profundis, Litanii ș. a.
Nicolae Ciolac, compozitor și dirijor, este autorul Liturghiei
Sf. Ioan Gură de Aur (2001), a Privegherii (2005), a Imnurilor
bisericești (2008), toate interpretate cu concursul formaţiilor
corale ”Moldova”, ”Renaissance” și ”Gavriil Musicescu”.
În acest context, trebuie să amintim faptul că multe creaţii de muzică religoasă ale compozitorilor din Republica Moldova au fost interpretate în cadrul unor concursuri și festivaluri
corale internaţionale de prestigiu, fiind apreciate la cel mai înalt
nivel. Printre ele, amintim Clopote astrale și Mila păcii de Teodor Zgureanu (interpretate de mai multe formaţii din ţară) sau
mai multe părţi din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur de Vladimir
Ciolac.
În ceea ce privește, formaţiile corale studenţești din instituţiile de învăţământ artistic, considerăm că nu există nici un
cor, în repertoriul căruia să nu fie măcar câteva piese de muzică
religioasă, indiferent de stil sau epocă. Același lucru este valabil
și pentru corurile de copii, de tineret sau chiar de amatori.
Astfel, dacă vorbim de corurile facultăţii Artă Vocală, Dirijat și Pedagogie Muizicală a Academiei de Muzică, Teatru și
Arte Plastice, trebuie să remarc faptul că aceste formaţii abordează un repertoriu vast, cu o paletă stilistică variată, formând
studenţilor abilităţi tehnico-interpretative, caracteristice creaţiilor din diferite epoci și de diferite genuri. Considerăm că aceste
lucrări corale de rezonanţă contribuie, în timp, la formarea/
devenirea oricărui muzician, fie cântăreţ sau dirijor. Atât Corul
mixt al Catedrei Dirijare (conducător artistic – Ilona Stepan,
conf. univ., Artistă Emerită), corul feminin de cameră ”Renaissance” (conducător artistic – Oxana Filip, conf. univ., Maestru
în Artă, dirijor – Denis Ceausov) sau corul de bărbaţi ”Gavriil
Musicescu”, condus de subsemnata (ambele ale catedrei Peda-

250

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

gogie Muzicală) abordează, în egală măsură, creaţii de muzică
religoasă/sacră, diverse ca stil, ca formă și ca gen. În repertoriul
lor sunt incluse lucrări cu conţinut religios de muzică bizantină,
din perioada Renașterii, Barocului (părţi din oratorii, pasiuni),
Clasicismului (părţi din misse, requiem-uri), Romantismului
(atât creaţii de compozitori ruși, cât și români) și, nu în ultimul
rând, creaţii semnate de compozitori moderni de muzică universală și naţională.
Formaţiile corale din instituţiile de învăţământ artistic participă frecvent în concerte de muzică corală, în care creaţiile
de factură religioasă sunt nelipsite, indiferent de tematică sau
de evenimentul în legătură cu care se desfășoară. De asemenea, acest repertoriu este interpretat în cadrul festivalurilor sau
concursurilor de muzică corală naţionale sau internaţionale, la
care formaţiile Academiei sunt invitate să participe. Printre ele,
amintim Concursul Internaţional de Muzică Corală ”Gh. Dimitrov” (Varna, Bulgaria), în care au participat toate trei formaţii
în diferite ediţii și care au revenit acasă cu premii importante.
În unele din ediţiile aceluași concurs au participat și corul mixt
”Gaudeamus” al Universităţii de Stat ”Aleco Russo” din Bălţi
(dirijor – Svetlana Postolachi), Corul feminin de cameră ”Lira”
a Universităţii de Stat din Moldova (dirijor – Svetlana Veselovschi), corul de tineret ”Cantemus” al CAE ”Curcubeu” (dirijor – Denis Ceausov) și corul de copii ”Lacrimosa” al LT ”M.
Berezovschi” din Chișinău (dirijor – Angela Prisăcaru) ș. a.
În aceeași ordine de idei, ţinem să menţionăm participarea
colectivelor noastre în cadrul unui Festival-Concurs de Muzică
Corală Ortodoxă ”Hajnowka”, derulat la Belostock, Polonia,
al cărui regulament prevede interpretarea doar a creaţiilor de
muzică religioasă/bisericească ortodoxă de diferite stiluri. Astfel, corul mixt al catedrei Dirijare (dirijor – Ilona Stepan) a participat în 2005 și în 2011, corul de bărbaţi ”Gavriil Musicescu”
(dirijor – Emilia Moraru) a participat în 2006, iar corul feminin
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de cameră ”Renaissance” (dirijor – Oxana Filip) a participat în
2007. La Festivalul-Concurs din Hajnowka (Belostock, Polonia) au participat, în diverse ediţii, mai multe colective corale
din Moldova atât academice (Capela Corală ”Moldova”, dirijor – Valentin Budilevschi; Corul mixt ”Credo” al MAI, dirijor
– Valentina Boldurat), studenţești (Corul feminin de cameră
”Lira”, dirijor – Svetlana Veselovschi), bisericești (corurile bisericilor Sf. Teodor Tiron; Sf. Dumitru (dirijor – Diana Drăguţă)
sau de copii (corul de copii al Liceului ”C. Porumbescu”, dirijor
– Ludmila Poleacov) ș. a.
De asemenea, formaţiile Academiei de Muzică participă
și în cadrul altor concursuri internaţionale, în al căror program
includ și piese de esenţă religioasă. De exemplu, corul feminin de cameră ”Renaissance” a participat în cadrul concursurilor internaţionale de la Tours (Franţa, 2005), în Concursul coral
Internaţional din Neuchatel (Elveţia, 2008), în Concursul coral
„Laudate Dominum”, Vilnius (Lituania, 2011), de unde a revenit cu premii valoroase. De asemenea, în cadrul Concursului
Coral Internaţional de la Tours (Franţa) au mai participat corul
de copii al LT ”G. Meniuc” (dirijor – Luminiţa Istrati), corul
de bărbaţi ”Gavriil Musicescu”, Corul mixt ”Gloria” a Colegiului Republican de Muzică ”Șt. Neaga” (dirijor – Valeria Diaconu), corul de copii ”Lacrimosa” al LT ”M. Berezovschi” (dirijor
– Angela Prisăcaru), în care au interpretat și creaţii religioase/
sacre din diverse epoci stilistice.
Lista concursurilor, la care participă formaţiile corale din
republica noastră nu se epuizează aici, pentru că dirijorii noștri iubesc, cu adevărat, arta corală și, dincolo de problemele de
ordin financiar cu care se confruntă, reușesc să prezinte colectivele noastre în concursuri prestigioase de muzică corală și să
revină, în majoritatea cazurilor, cu premii importante, ducând,
astfel, faima școlii noastre de interpretare corală departe de
hotarele ţării.
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Este bine că după anii ’90 au început să se organizeze festivaluri și concursuri de muzică corală și la noi în republică.
După cum știţi, în 1995, Uniunea Muzicienilor a dat startul
unui concurs coral internaţional, care să fie organizat o dată la
trei ani. Ediţia a II-a a vut loc în 1998, iar cea de-a treia – tocmai în 2003. Din păcate, aici s-a încheiat concursul propriu-zis.
În 2008, cu mult efort, Uniunea Muzicienilor a încercat
să organizeze următoarea ediţie a concursului, dar din lipsa
surselor financiare, a fost pusă în situaţia de a-l contramanda.
Este regretabil faptul că o ţară cu formaţii corale foarte bune,
cum este Republica Moldova, cu frumoase tradiţii corale, nu
are posibilitatea să organizeze un concurs coral internaţional de
prestigiu, așa cum au loc în Bulgaria, Ungaria sau în Ţările Baltice.
Pentru a menţine și a stimula interesul dirijorilor de cor și
a formaţiilor corale membre ale Uniunii Muzicienilor (coruri
valoroase, cu o experienţă impunătoare în ceea ce privește participările în concursuri corale internaţionale și cu premii importante la activ), Uniunea Muzicienilor a izbutit, cu surse aproape
inexistente, să organizeze câteva ediţii ale Festivalului Naţional
de Interpretare Corală în 2008, 2011 și 2013, în cadrul cărora a
organizat și masterclass-uri cu personalităţi consacrate genului,
cum sunt dirijorii Vladimir Minin (Moscova), Alexandr Vacek
(Ucraina) sau Voicu Enăchescu (România). Vreau să menţionez
că formaţiile corale din instituţiile de învăţământ artistic din
republică au participat cu deosebit interes la toate aceste ediţii.
De asemenea, festivaluri de muzică corală au organizat și asociaţiile corale, conduse de Tatiana Daniţa (festivalul ”Buburuza”)
și Elena Marian (Festivalul ”A ruginit frunza din vii”, ”Colinde,
colinde”, ”Hora primăverii”), în care participă colective de profesioniști, studenţești, dar și de amatori.
În concluzie, considerăm că muzica religioasă/sacră este,
actualmente, valorificată prodigios în cadrul concertelor de
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muzică corală (pe scene din republică și din afară), în cadrul
concursurilor și festivalurilor de muzică naţională și internaţională, dar și a examenelor de absolvire, organizate de instituţiile
de învăţământ artistic superior, mediu de specialitate sau preuniversitar. De aceea, Uniunea Muzicienilor lansează propunerea
ca Ministerul Culturii al Republicii Moldova să ia sub patronajul său organizarea unui concurs coral internaţional de prestigiu în ţara noastră. Moldova are formaţii corale, recunoscute
pe plan internaţional (mai puţin, însă, apreciate acasă) și trebuie
să-și asume organizarea unui asemenea eveniment cultural de
talie europeană.
Vă mulţumesc!
Emilia MORARU,
dr., conf. univ.,
Președintele Asociaţiei Dirijorilor de Cor
a Uniunii Muzicienilor din Moldova,
decan al FAVDPM a AMTAP

Asociaţia Muzical-Corală din Republica Moldova
Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova
DECIZIA
CONFERINŢEI NAŢIONALE A DIRIJORILOR DE
COR
„ARTA CORALĂ ÎN CONTEXTUAL ACTUAL AL
SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ȘI CULTURAL DIN
REPUBLICA MOLDOVA”,
CHIȘINĂU, 5 APRILIE 2014.
Conferinţa Naţională a dirijorilor de cor s-a desfășurat în
premieră la Chișinău pe data de 5 aprilie 2014, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, la care au participat
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peste 170 de dirijori din capitală și din cele 33 de raioane ale
Republicii.
Vorbitori:
Constantin Rusnac – Secretar General al RM la UNESCO,
Laureat al Premiului de Stat, Maestru în artă
Aurelian Dănilă, dr. hab., prof. univ. – Președintele Uniunii
Muzicienilor din Moldova
Teodor Zgureanu, profesor universitar, Artist al Poporului,
șef catedră Pedagogie Muzicală, AMPTAP, Chișinău
Elena Marian – Președintele Asociaţiei Muzical-Corale din
Moldova
Emilia Moraru, conf. univ., dr. în studiul artelor, decan
FAVDPM a AMTAP – Președintele Asociaţiei Dirijorilor de
Cor a Uniunii Muzicienilor
Victoria Tcacenco, conf. univ., dr. în studiul artelor, AMTAP,
Chișinău
Ștefan Andronic, Maestru în Artă, dirijor, Chișinău
Svetlana Postolachi, lector superior, dirijor, Universitatea de
Stat „Aleco Russo”, Bălţi
Vasile Roșioru, dirijor, Durlești, mun. Chișinău
Iurie Pogor, dirijor, r. Ștefan-Vodă
Natalia Barabanșcicova, dirijor, Chișinău
Tatiana Buliga-Tamazlîcaru, dirijor, Bălţi
Participanţii la conferinţa naţională propriu-zisă au dorit să
discute cu reprezentanţi ai Ministerelor Culturii și ai Educaţiei
(care au promis să fie la acest eveniment împreună cu dirijorii din republică, cu puţinii profesori-dirijori, care mai activează
din pasiune și menţin nivelul de cultură în ţara noastră) în speranţa ca, măcar de această dată, vor fi ascultaţi, înţeleși și ajutaţi. Din păcate, au rămas profund dezamăgiţi (de fapt, au intuit
acest lucru) de atitudinea ministerelor de resort faţă de profesorii și dirijorii republicii noastre, cei care, cu salarii mizere,
ghidează zi de zi, tânăra generaţie, altoindu-i dragostea pentru
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frumos și pentru valorile neamului nostru.
În opinia tuturor celor prezenţi la conferinţă, situaţia Artei
Corale în Republica Moldova la etapa actuală se află într-o
stare critică, numărul corurilor fiind în scădere dramatică în
comparaţie cu mișcarea corală din anii ’90 ai secolului trecut.
Dacă în acea perioadă în ţară activau peste 1750 de coruri,
acum, constatăm cu tristeţe, că au mai rămas doar 142 de formaţii corale, care se confruntă cu mari dificultăţi.
Având în vedere importanţa artei corale în educaţia timpurie a copiilor și a tinerei generaţii, a impactului pe care îl are
în procesul de formare a personalităţii și de incluziune socială a
individului,
declarăm și susţinem:
Organizarea și desfășurarea sub egida Ministerului Culturii, a Guvernului Republicii Moldova a unui concurs coral
internaţional de prestigiu în ţara noastră (reluarea organizării
concursului coral internaţional, instituit de Uniunea Muzicienilor în anul 1995, urmat de încă două ediţii – în 1998 și în
2003). Republica Moldova merită să organizeze un asemenea
eveniment cultural de amploare;
Instituirea unui fond/cont al Ministerului Culturii sau
pe lângă uniunile de creaţie/asociaţii corale, care să fie destinat susţinerii, în măsura posibilităţilor, a formaţiilor corale din
republică pentru efectuarea deplasărilor de creaţie (concursuri,
festivaluri sau concerte de nivel internaţional). Desigur, ar trebui, probabil, să fie instituită o comisie specială/consiliu coordonator cu drept de decizie, care să evalueze nivelul formaţiei
corale, concursurile la care a mai participat, premiile pe care
le-a obţinut în decursul existenţei ei artistice, afirmările pe plan
internaţional și naţional ș. a.
Fondarea cel puţin a unui colectiv coral în fiecare instituţie
preuniversitară și universitară ca cerinţă de bază a regulamentului de acreditare a fiecărei instituţii;
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Deschiderea unor tabere corale în fiecare vară, care să se
încununeze cu desfășurarea unui festival al formaţiilor corale de
copii și de tineret;
Mărirea numărului de ore în planurile de învăţământ pentru disciplina Ansamblul coral, atât în instituţiile de învăţământ
artistic mediu de specialitate, în liceele cu profil Arte, în liceele
cu profil teoretic sau în centrele de activitate extrașcolară/educaţie estetică (actulamente, dirijorii sunt remuneraţi pentru 2
ore pe saptamană pentru fiecare clasă);
Acordarea suportului metodic necesar profesorilor școlilor
de arte, de muzică, din liceele cu profil Arte sau din centrele de
activitate extrașcolară/educaţie estetică în ceea ce privește elaborările curriculum-urilor și a proiectărilor didactice la disciplinele artistice (crearea echipelor de experţi, care să elaboreze
curriculumuri pentru fiecare tip de instituţie de învăţământ
artistic în funcţie de specificul activităţii și al instituţiei);
Înnoirea laboratoarelor de creaţie pentru dirijori și formaţii
corale (sau chiar și pentru profesori-dirijori, profesori de discipline artistice sau de educaţie muzicală), care activau cu succes
în anii ’80 ai secolului al XX-lea;
Editarea (cu implicarea Ministerelor Culturii și al Educaţiei) și repartizarea în fiecare instituţie preuniversitară, universitară, în instituţii de învăţământ artistic mediu de specialitate și
superior a carţii autorului Ștefan Andronic (dirijor, Maestru în
artă), Să trăiască visele (elaborată în colaborare cu poetul Grigore Vieru);
Stimularea investiţiilor în disciplinele de studiu care presupun creaţia artistică și munca în echipă (spre exemplu: Ansamblul coral);
Crearea unui registru de stat al colectivelor artistice corale
din republică, de diferit nivel;
Stoparea practicii de închidere a colegiilor pedagogice, care
va conduce la lipsa de cadre didactice în învăţământul preu-
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niversitar și în instituţiile preșcolare (deja, mai multe instituţii
de acest gen din republică duc lipsă de profesori de educaţie
muzicală și de educatori în instituţiile preșcolare).
Organizatorii Conferinţei Naţionale a Dirijorilor de Cor
Emilia MORARU, conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor, Președintele Asociaţiei Dirijorilor de Cor a Uniunii
Muzicienilor, ecan a FAVDPM a AMTAP
Elena MARIAN, Președintele Asociaţiei Muzical-Corale

Una din manifestările importante ale corului a fost participarea cu
orchestra de cameră Nuovo Arte, cu ocazia Anului Nou și a Paştelui.

Corul “Semeli” este organizatorul unui Festival anual pentru corurile
municipalităţii din Dionysos.

Corul a participat la diverse festivaluri şi evenimente corale organizate
de municipalităţile din Kifissia, Nikaia, Ymitos, Dionysos.

Corul numără circa 50 de membri, femei și bărbaţi, pe care dragostea
pentru cântul coral şi pentru muzică în general, îi uneşte cu fiecare
creaţie muzicală.

Corul mixt “Semeli” din Dionysos, (Grecia) a luat fiinţă în noiembrie
2010. Conducerea sa a fost încredinţată lui Mathieu Legakis, iar
acompaniamentul la pian, pianistei și totodată sopranei Myrto Akrivou.

D i r i j o r : Mathieu Legakis

L a p i a n : Konstandina Chronopoulou

Cântec războinic – G. Chatzinasios

Myrte – M. Theodorakis

În ţinutul Margaritei – G. Markopoulos

Coşmarul Persephonei – M. Hadgidakis

Primul porumbel – S. Kougioumtzis

Sângele dragostei – M. Theodorakis

Ce cântec ar trebui să vă scriu? – I. Andriopoulos

Alo,Veneţia! – S. Xarchakos

Măr roşu – Cântec tradiţional din Macedonia de Est
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Prezențe românești peste hotare
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Cu ARMONIA, dincolo de Prut.
Istorie și sentimente amestecate
A fost voia Domnului ca în zi de Sfîntu Gheorghe, corala
ARMONIA, din Baia Mare, care a colindat continentele, să
pornească spre Basarabia, pentru a duce lumina și bucuria pascală peste Prut, apa care desparte două state și un popor.
Rememorări și emoții amestecate am avut și eu, care n-am
mai trecut Prutul de foarte mulți ani. Eram curioasă să aflu câte
poduri au mai rămas din cele 27 care erau cu aproape un secol
în urmă. Au mai rămas doar nouă, șase rutiere și trei feroviare. Și regretul că politicienii de pe ambele maluri n-au fost în
stare să ridice măcar un pod în anii de după căderea regimurilor comuniste.
Sunt decenii de când frații de pe ambele maluri stau
despărţiţi. Ba că nu sunt bani, ba n-am avut timp, ba… Îmi
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aduc aminte câtă veselie era când vorbeam de podul de flori.A
cam dispărut și asta între timp. Poate a venit vremea să înlocuim vorbele și promisiunile cu fapte concrete.
Încet, încet, printre acorduri muzicale, ne-am apropiat de
graniță. Să fiu sinceră, m-am dezobișnuit să văd lume care duce
bagajele la control, să simt adierea unui vânticel dinspre est, dar
mai ales încetineală multă. Ne-a trebuit cam o oră până ce
am trecut de verificări și controale. De ce mergem, ce scop are
călătoria, dacă avem acte pentru costumele populare, dacă avem
ceva de declarat... Întrebări de rutină, la fel ca și gândirea și
echipamentul din dotare la vamă sau la poliția de frontieră.
Republica Moldova și-a declarat independența pe 27 august
1991, iar pe 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituție a
Moldovei. Schimbările n-au avut ritmul așteptărilor. Drumurile lasă de dorit, infrastructura e mult rămasă în urmă, chiar
dacă s-a construit în acești ani, predomină cenușiul, culoarea
despre care ne vorbea cu niște ani în urmă profesoara Raisa
Pădurean, directoarea adjunctă a Liceului “Lucian Blaga”, din
Tiraspol, Transnistria. Cenușiul care înăbușă sufletul și nevoia
de alb purificator.
Cam asta era starea mea în drum spre Sculeni, deși în autocar veselia era în toi. Oamenii minunați ai ARMONIEI fiind
animați de dorința sinceră de a trece Prutul cu sufletul românesc și cîntecele de sărbătoare.
Deplasarea ARMONIEI la Chișinău a fost posibilă cu
implicarea Consiliului raional Strășeni și a Institutului Cultural
Român, al cărui director este scriitorul Valeriu Matei, membru
al Academiei Române, director adjunct fiind un alt om de litere,
de la Iași, Nichita Danilov. Care ne-a stat alături și la spectacolul de la Strășeni și la cel de la Sala cu Orgă din Chișinău.
După formalitățile de la graniță, am pornit spre Strășeni,
pentru a ne întâlni cu Vera Schirliu, care răspunde de cultură,
turism, tineret și sport la raionul Strășeni, și echipa sa, deloc
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numeroasă, dar dornică spre a ne face șederea cât mai plăcută. Vera a însoțit la Baia Mare corul din Sireți, care a participat la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de
Muzică Corală “Liviu Borlan“, organizat de Asociația “Prietenii Armoniei” și Corala ARMONIA.
Ne aștepta la pod, ca o gazdă bună și iubitoare de oaspeți.
Am mâncat, am gustat din vinul moldovenesc, s-au depănat
amintiri și s-a făcut târziu când am luat drumul Chișinăului.
Pe străduțele înguste și aproape desfundate, spre Hotelul
“Zarea”, n-am avut sentimentul că sunt într-o capitală. Din
fericire, Republica Moldova și-a îndreptat fața spre Europa,
spre Uniunea Europeană. Așa se face că a devenit, la 28 aprilie,
prima ţară dintre cele şase ale Parteneriatului Estic, iar cetăţenii
ei vor călători fără vize în spaţiul Uniunii Europene.
Din câte am văzut, unii sunt entuziaști, pe alții îi încearcă
pesimismul, așteptările sunt mari, iar necunoscute sunt multe.
Drumul Moldovei spre Uniunea Europeană ridică multe semne
de întrebare asupra viitorului relațiilor cu Rusia, deloc entuziastă vizavi de semnarea Acordului de Asociere cu UE. Acord
care va fi redactat în limba română, în baza hotărârii Curţii
Constituţionale din Moldova. Iar evenimentele din Ucraina se
simt și la Chișinău. Transnistria a cerut alipirea la Rusia, iar
nemulțumirile separatiștilor se întețesc.Tensiunile din Ucraina
vecină constituie un factor de incertitudine și îngrijorare pentru
autoritățile de la Chișinău, dar și pentru populație. Mulți dintre cei care lucrau în Rusia sunt trimiși acasă, unde e criză de
locuri de muncă și unde bunăstarea e așteptată de multă vreme.
Slăbiciunile Occidentului îi dau apă la moară lui Vladimir Putin, care nu se sfiește să afirme că America şi Europa
vorbesc mult, dar nu sunt capabile să ofere un răspuns unanim
la această catastrofă, care a schimbat harta de după cel de-al
doilea Război Mondial. Vestul vorbeşte, dar acţionează timid
și fără consecințe, iar istoricii și analiștii nu ezită să se întrebe,
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în preajma comemorării centenarului Primului Război Mondial, cum vor fi privite peste 100 de ani evenimentele din
Ucraina, sperând că acestea nu vor determina debutul unei noi
conflagraţii mondiale.
Dimineața următoare parcă cerul era mai luminos. Pentru
ARMONIA urma concertul de la Catedrala Mitropolitană din
Chișinău.
Două catedrale, limba română și o singură credință
La lumina zilei, cel puțin în zona centrală, Chișinăul nu
mi s-a mai părut un oraș trist. Am mers pe jos până la Catedrala Mitropolitană “Nașterea Domnului”, care aparține de
Mitropolia Moldovei și este subordonată Patriarhiei de la
Moscova. Cine cunoaște puțin istoria Basarabiei știe că aici a
existat Mitropolia Basarabiei. Reînființată după multe discuții
și cu mult efort, ajungându-se pînă la CEDO. Aceasta este
subordonată Patriarhiei Române. Cele două instituții nu se au
ca surorile, din păcate.
Am admirat încă o data tenacitatea lui Sașa Nicolici, care
și-a pus în cap ca ARMONIA să cânte în ambele catedrale:
“Nașterea Domnului” și “Sfânta Teodora de la Sihla”. Ambele
adevărate bijuterii arhitectonice, de importanță națională. Faptul că ARMONIA a intrat și a cântat în ele este o izbândă.
Trei altare are Catedrala Mitropolitană “Nașterea Domnului” și o istorie impresionantă. Se spune că din cauza crizei
de aramă, clopotele au fost turnate din armele luate trofeu
de la turci. Cel mai mare clopot, cântărind 400 de kilograme,
n-a încăput în clopotniță. Dacă n-ar fi fost el n-ar fi fost nici
Porțile Sfinte, care fac parte din complex.
Primul post de radio din Chișinău, Radio Basarabia, a fost
inaugurat oficial prin transmiterea Liturghiei de la Catedrala
Mitropolitană. Vremurile n-au fost prea bune cu bisericile
din Moldova. Multe devenind până și grajduri pentru cai. În
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1962, Clopotnița a fost aruncată în aer de către comuniști și
aceeași soartă ar fi avut și Catedrala, dacă o femeie curajoasă
n-ar fi insistat la mai marii vremii să fie transformată în… sală
de expoziții, clopotele ajungând la muzeu. Ceasul de pe Arcul
de Triumf (Porțile Sfinte) a măsurat cu răbdare timpul și le-a
aranjat pe toate la locul lor, așa cum se cuvine.
În 1991 clădirea a fost retrocedată bisericii și au urmat
lucrări de restaurare, care au durat câțiva ani. În acest monument construit în stil neoclasic târziu, dar și cu alte influențe,
aflat în Piața Marii Adunări Naționale, ARMONIA a cântat
cântece pascale, astfel încât până și rigiditatea s-a topit și s-au
aprins luminile de sărbătoare.
Cel de-al doilea concert a avut loc la Catedrala “Sfânta
Teodora din Sihla”, și ea monument arhitectonic, datând din
1895 și purtând pecetea stilului neobizantin. Teodora de la
Sihla a fost o moldoveancă din zona Neamțului. A trait timp
de 40 de ani departe de lume, dedicându-se rugăciunii.
Nu erau prea mulți credincioși în biserică, dar cei care
se aflau acolo au avut lacrimi în ochi ascultând ARMONIA.
Scriitorul Nicolae Dabija ne spunea că și el se roagă în această
biserică.Scopul a fost atins. Poate unii n-au înțeles semnificația
momentului, dar a fost un eveniment. Biserica este trimisă
în lume și trebuie să fie deschisă lumii. Acolo, sufletele se
desțelenesc, iar cântecul pascal ne spune cu atâta frumusețe că
viața a învins moartea, cu moartea pe moarte călcând și celor
din morminte viață dăruindu-le.
După concert speram să mă întâlnesc cu Raisa Pădurean și
dacă se poate să văd și cum e în Transnistria. Regiune care s-a
răzvrătit împotriva Republicii Moldova imediat după ruperea
Moldovei din marele imperiu sovietic. A fost și un război, au
murit mulți oameni. Separatiştii din Transnistria au beneficiat
atunci de susţinerea Rusiei, care îşi menţine încă militarii pe
acest teritoriu, împotriva voinţei Chişinăului. Drumurile nu ni
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s-au intersectat. Ea a fost în România, eu am mers în Republica Moldova.
Cu Raisa și o parte dintre elevii Liceului cu predare în
limba română „Lucian Blaga”, din Tiraspol, cu care a venit în
Maramureș acum câțiva ani, am realizat o emoționantă emisiune. De la ea, dar și de la academicianul Nicolae Dabija, directorul revistei „Literatură și artă”, am aflat cum limba română era
privită cu dușmănie și așa a rămas și astăzi. Liceul cu predare în
limba română a stat și stă ca un ghimpe în coasta autorităților
separatiste. Controalele procuraturii nistrene asupra Liceului
“Lucian Blaga” s-au ţinut lanţ. Conturile bancare ale școlii au
fost blocate pentru faptul că școala n-a predat actele contabile
în mâna separatiștilor. Unica vină a cadrelor didactice și elevilor
acestui liceu fiind aceea că sunt români și că vor să înveţe în
limba română. Iar Rusia sprijină din plin școlile cu predare în
limba rusă. Propaganda prorusă se simte la tot pasul. Nu doar
la Tiraspol, ci și la Chișinău. Despre care ne vorbea cu amar în
glas și Nicolae Dabija. Și el pedepsit cândva că îndrăznea să
grăiască despre limba…moldovenească. Și interzis să mai apară
sau vorbească în audiovizualul de la Chișinău o vreme.
Cu domnia sa am făcut schimb de cărți, și am primit cea
mai frumoasă urare: “Eu nu zic să vă simțiți ca acasă, pentru că
sunteți acasă.”
Alte două concerte de zile mari
Săptămâna Luminată este cel mai bun prilej de a merge
în vizită la prieteni dragi. Spuneam că deplasarea Coralei
ARMONIA la Chișinău a fost posibilă prin implicarea Consiliului Raional Strășeni și a Institutului Cultural Român “Mihai
Eminescu”. Ambele instituții străduindu-se să ne facă șederea
cât mai plăcută. Dar și să se convingă ce empatie este între
ARMONIA și publicul care îi ascultă muzica.
Cu muzica în suflet nu poate să fie rău, oriunde te-ai afla.
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Ar merita aici să-i enumăr pe toți cei care alcătuiesc ARMONIA, dirijată cu mult profesionalism de profesoara Mihaela
Bob Zăiceanu. Pentru fiecare în parte, cuvinte de laudă.
Știam că la Strășeni vor evolua pe scenă alături de ARMONIA alte două coruri. Până la urmă, spectacolul s-a dovedit a fi
un adevărat festival de muzică sacra. A și fost decretată ediția
I, care a avut loc pe scena Casei de cultură din Strășeni. Foarte
frumoasă și din nou regretul că Baia Mare nu are o sală de
spectacole așa cum merită.
Profesorii Zinaida și Ion Condrea s-au dovedit a fi nu doar
buni prezentatori, ci și iubitori de vers românesc. Au rostit
cuvinte emoționante părintele Victor Mihalache, protopop de
Strășeni, Nichita Danilov, directorul adjunct al ICR Chișinău,
Sergiu Necula, vicepreședinte al Consiliului raional Strășeni,
și inimoasa Vera Schirliu. Au evoluat pe scenă formația corală
“Brâuleț”, din Roșcani (dirijor Ion Buga), “Armonie”, din
Gălești (dirijor Maria Maidan), “Doina Codrului”, din Lozova
(dirijor Vasile Roșioru), Ansamblul vocal “Divertis”, dirijor
Doina Sîrbu, Corul din Sireți, dirijat de Svetlana Rebeja, solista
Larisa Baranovschi.
A venit apoi rândul ARMONIEI. Care și-a împărțit concertul în două părți: muzică sacră și prelucrări folclorice. Și
ropote de aplauze. Decanul de vârstă al ARMONIEI, tenorul
Aurel Bolbos a impresionat publicul cu vocea sa, primind aplauzele binemeritate. S-au împărțit cadouri și diplome, s-au făcut
invitații și de o parte și de alta, iar sărbătoarea Învierii Domnului a fost cinstită așa cum merită cea mai mare sărbătoare
a creştinătăţii, un eveniment copleşitor pentru orice om, un
mister de acum două mii de ani, dar care continuă să ne fascineze.
Că întruparea şi Învierea Fiului lui Dumnezeu sunt fundamentale pentru viaţa oricărui om, a reieșit din toate piesele
interpretate de ARMONIA. Și la Casa de cultură din Strășeni
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și la Sala cu Orgă din Chișinău, situată într-una dintre cele mai
frumoase clădiri din capitala Republicii Moldova.
Pe scena pe care au evoluat colective renumite din lume,
unde se organizează concerte guvernamentale pentru delegații
străine, ARMONIA a știut să ajungă la sufletul spectatorilor.
Printre ei și academicianul Dabija, care nu s-a sfiit să spună
că ascultând ARMONIA a realizat ce dor îi era să asculte
un cor și extraordinarele prelucrări folclorice. Care au răsunat
dumnezeiește într-o sală cu o acustică perfectă, într-o instituție
de prim rang, care promovează valorile muzicii clasice naționale
și universale. La fel și vocea lui Aurel Bolbos.
Până în 1974, în acest monument de arhitectură funcționa
Banca de Stat. Apoi, clădirea a fost adaptată pentru a găzdui
o sală superbă, cu ornamente poleite cu aur, cu candelabre de
cristal, cu scaune albe capitonate cu catifea, o bijuterie cu o
acustică perfectă.
Vera ne spunea că asta se datorează faptului că primul
secretar de pe vremea aceea avea o fată organistă. Care a și concertat la inaugurarea sălii. Orga are 4000 de tuburi, în 56 de
registre.
Aici evoluează Orchestra Națională de Cameră, Corul
Național de Cameră, Cvartetul Național de Coarde, Ansamblul
Concertino etc.
A fost frumos și emoționant. A fost trăire prin cântec,
încoronând o sărbătoare și bucurând oameni dragi, care au
nevoie de încurajări și de înțelegere.Au fost momente de neuitat și de o parte și de alta. S-au împărțit daruri, multe flori și
multe gânduri bune.
Mulțumim Vera, mulțumim Sergiu, mulțumim ICR,
mulțumim Nicolae Dabija. Mulțumim, dragi prieteni. A meritat tot efortul. Și al vostru și al nostru.
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Iași, capitală domnească
Nu puteam să ocolim Iașiul la întoarcerea din periplul de
dincolo de Prut. O capitală domnească frumoasă, cu multe
biserici monument, în care glasurile ARMONIEI sună miraculos. După ce ne-am cazat la Mănăstirea Vlădiceni, am purces
spre Catedrala Mitropolitană, unde ARMONIA a avut două
concerte: sâmbătă, la Vecernie și duminică, la Liturghie.
Catedrala Mitropolitană își are actul de naștere prin voința
domnitorului Mihai Sturdza și a mitropolitului Veniamin Costache. Ridicată pe locul unde s-au aflat două biserici mai vechi:
Biserica Albă,din secolul al XV-lea și Biserica Stratenia,din secolul al XVII-lea, biserica a rămas după o vreme într-o stare precară, până ce a fost pusă a doua piatră de temelie, spre sfârșitul
secolului al XIX-lea. La sfințirea Catedralei, în 1887, au luat
parte și regele Carol I și regina Elisabeta. O clădire monumentală, cu însemnele stilului renascentist italian și neoclasic, cu
elemente dominate de baroc, care domină văzduhul.
Aici au fost aduse și moaștele Sfintei Paraschieva, protectoarea Moldovei, la care vin să se închine zilnic sute de
credincioși. În această ambianță, încărcată de istorie și spiritualitate, au fost două concerte memorabile și pentru ARMONIA.
În apropierea Catedralei Mitropolitane se află Biserica
Sfinții Trei Ierarhi, cea mai frumoasă ctitorie a domnitorului
Vasile Lupu, o adevărată dantelărie de piatră. Din păcate, lucrările de restaurare a acestei biserici, care a așezat capitala voievodului Vasile Lupu pe harta lumii ortodoxe, durează de mulți
ani și nu prea sunt semne că se termină curând. Printre schele,
am putut vedea nișele în care odihnesc osemintele lui Dimitrie
Cantemir și Alexandru Ioan Cuza, amândoi trecuți în eternitate departe de țară.
Lângă fosta Curte Domnească, Ștefan cel Mare a construit
Biserica Sf. Nicolae Domnesc. Lăcașul, reconstruit pe aceeași
fundație, nu impresionează prin mărime, fiind de dimensi-
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uni mici, ci prin istoria sa, aici fiind unși aproape toți domnii Moldovei, de la Despot Vodă, până la Grigore Alexandru
Ghica. Marele Ștefan Voievod venea aici la slujba religioasă și
la împărtășanie.
Alături de Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Mitropolitană,
Biserica Trei Ierarhi, Palatul Culturii și multe alte construcții
din jur figurează pe lista monumentelor de patrimoniu. Printre
aceste clădiri vibrând de spiritualitate și istorie, albul din costumele de scenă ale ARMONIEI a intensificat emoțiile.
De remarcat faptul că trecutul se îmbină armonios cu
modernul contemporan, Iașiul respirând un aer care te face să
fii mândru. Pentru mine, a fost o surpriză deosebită. Începând
cu zona pietonală, încărcată de flori și terminând cu Centrul
comercial, care are și o importantă componentă de divertisment.
M-am plimbat în voie pe esplanada pietonală și prin piața
complet modernizată, am admirat Palatul Culturii și el aflat în
restaurare, care găzduiește muzeele orașului, dar și biblioteca
județeană și alte locații cu amprentă culturală, am ascultat oro-
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logiul care cântă la fiecare oră Hora Unirii, am admirat clădirea
teatrului ce poartă numele lui Vasile Alecsandri, cel mai vechi
teatru național din România, și printre cele mai frumoase din
țară. În lumina amurgului, am admirat centrul comercial Palas
Mall, shoppingul stradal, parcul amenajat pe locul fostelor grădini ale Curții Domnești, lacul și fântânile arteziene, foișoarele,
spațiile de joacă pentru copii, teatrul de vară, cascadele artificiale, cinematograful multiplex. Toate cu adevărat la nivel occidental.
După o altă zi specială, ne-am îmbarcat în autocarul condus de Călin și am pornit spre casă mulțumiți că am dus cu
noi, dincolo și dincoace de Prut, cântecul pascal și bucuria sărbătorilor sfinte. Oboseala nu și-a spus cuvântul, iar membrii
ARMONIEI au continuat dialogul muzical până acasă. Au
avut la dispoziție o zi de odihnă, apoi au pornit spre Cluj la
întâlnirea cu ÎPS Andrei, mitropolitul Clujului și Feleacului.
Cum altfel decât cu cântecul, ultimul din cele 12 concerte pascale din acest an!
Viorica PÂRJA
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Corul “Cantus Mundi”,
premiat în Federația Rusă
Înperioada 18-23 aprilie 2014, orașul Ekaterinburg a fost
gazda celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de
Muzică pentru Copii “Earth is Our Common Home”. Organizat de singura Filarmonică pentru Copii din Rusia, evenimentul
a reunit tineri din 16 țări ale lumii, România fiind reprezentată de Corul Cantus Mundi, dirijat de către Anna Ungureanu,
acompaniată la percuție și pian de Marilena Neacșu.
În cadrul competiției care a avut loc, corul românesc a
reușit, chiar dacă la prima participare, ocuparea Locului al IIlea și câștigarea Premiului Special al Filarmonicii pentru Copii.
Corul Cantus Mundi a fost compus de această dată din
21 de elevi selectați din cadrul mai multor școli și licee din

274

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

București înscrise în Proiectul Național Cantus Mundi.
În cadrul festivalului, corul a susținut mai multe concerte
în Ekaterinburg (la Filarmonica pentru Copii și la Teatrul Dramatic) și în Kamensk-Uralskii. Pe întreaga perioadă a deplasării, corul a mai fost asistat de un grup de profesori, membri
ai Corului Național de Cameră Madrigal, format din Aurelia
Bălosu, Silvia Maxim și SimonaHaideu.
Deplasarea a fost realizată la invitația doamnei Daniela Popescu, Președinta Federației Cluburilor, Asociațiilor și
Centrelor UNESCO din Europa și America de Nord, fiind
susținută de Ministerul Educației Naționale.
“Cantus Mundi” este un proiect național de educație prin
arta cântului coral și a fost inițiat de către dirijorul Ion Marin.
Astfel de programe se desfășoară și în altețări ale lumii (“El
Sistema” – Venezuela si “Superar”- Austria), înregistrânduse progrese remarcabile în acest domeniu. Cantus Mundi
este, deasemenea, un program susținut și promovat de Corul
Național de Cameră “Madrigal”.
“M-am bucurat de sprijinul părinților și entuziasmul
maxim al copiilor iar programul muzical ales pentru acest concurs a fost realizat într-un timp destul de scurt. Prin repertoriul
nostru am promovat tradiția cântului coral și folclorul românesc. Micii noștri ambasadori, acești copii talentați au avut ocazia să întâlnească alți copii din diferite culturi, din Asia, Europa
și SUA, experiența aceasta motivându-i foarte serios în dezvoltarea și ambițiile lor artistice.” a declarat Anna Ungureanu,
dirijor al corului și directorul artistic al Proiectului Național
Cantus Mundi.
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Festivalul Naţional de interpretare corală
“Gavriil Musicescu”, editia a III-a
Program Festival 2013
19 aprilie, ora 11.00 - Evoluarea formaţiilor corale de
copii și de tineret.
Sala Mică a Filarmonicii Naţionale “Serghei Lunchevici”.
19 aprilie, ora 15.00 - Lecţie de măiestrie cu concursul
maestrului Voicu ENĂCHESCU – Presedintele Asociatiei
Nationale Corale din Romania, dirijorul corale Preludiu Presedintele Asociatiei Nationale Corale din Romania, dirijorul
Corului de cameră „Preludiu”. Lecţie practică cu participarea
colectivelor corale de la AMTAP
Sala Mică a Filarmonicii Naţionale “Serghei Lunchevici”.
20 aprilie, ora 15.00 – Concertul de gală al Colectivelor
participante la Festival.
Sala cu Orgă.
Nota:
Fiecare formaţie corală va evolua cu un program de creaţii
corale, care să cuprindă diferite epoci stilistice.
Este obligatoriu ca în program să fie o creaţie a compozitorului Gavriil Musicescu.
Se admite o singură piesă corală cu acompaniament.
Durata evoluării fiecărui colectiv nu trebuie să depășească
timpul de 20 min.
Lista colectivelor corale participante la Festivalul Naţional
de interpretare corală “Gavriil Musicescu”, editia a III-a
1. Corul de bărbaţi „Gavriil Musicescu” al Academiei de
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Muzică, Teatru și Arte Plastice
Dirijor – Emilia MORARU
2. Corul feminin de cameră „Renaissance” al Academiei
de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Dirijor - Oxana FILIP, Maestru în Artă
3. Corul mixt al Catedrei Dirijat al Academiei de Muzică,
Teatru și Arte Plastice
Dirijor - Ilona STEPAN, Artistă Emerită
4. Corul mixt „Gloria” al catedrei Dirijat Coral al Colegiul Republican de Muzică „Ștefan Neaga”
Dirijor – Tatiana DANIŢA
5. Corul feminin de cameră „Lira” al Universităţii de Stat
din Moldova
Dirijor – Svetlana VESELOVSCHI
6. Corul mixt al Colegiului de Arte din or. Soroca
Dirijor – Raisa BERBECI
7. Corul mixt al Liceului Teoretic Regional „Ion
Creangă” din or. Bălţi
Dirijor – Marina CALIGA
8. Corul Colegiului de Muzică și Pedagogie din or. Bălţi
Dirijor - Ștefan HAIDUCU
9. Corul mixt al Colegiului Pedagogic “Alexandru cel
Bun” din or. Călărași
Dirijor – Anatol JIANU
10. Corul mixt al Universităţii de Stat “Grigore Ţamblac”
din or. Taraclia
Dirijor –
11.Corul de copii „Lacrymosa” al LTPA „M. Berezovschi”
Dirijor – Angela PRISĂCARU
12. Corul de copii „Sonata” al Liceului Teoretic „Nicolae
Iorga”
Dirijor – Victor CREANGĂ
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13 Corul de copii „Trison” al Liceului Teoretic „Iulia
Hajdeu”
Dirijor - Sofia VOLCOV
14. Corul mixt al Colegiului Pedagogic „M. Ciachir” din
or.Comrat
Dirijor – Polina ILIEVA
15.Corul mixt al Colegiului de Muzică „A.G.Rubinștein”
din or.Tiraspol
Dirijor – Veaceslav OBRUCICOV

Reflecții asupra Festivalulului Național de
Interpretare Corală ”Gavriil Musicescu”,
ediția a III-a (2013), Chișinău,
Republica Moldova
Este cunoscut faptul că muzica corală reprezintă o forță
unică, mobilizatoare și purificatoare, deopotrivă. Nici un gen
muzical nu reușește să cuprindă un ”buchet” atât de bogat de
suflete, care să rezoneze la unison. Cântul coral este muzica
care adună și revarsă lumină, un gen care s-a născut în ctitoriile divine și prin care, de-a lungul vremurilor, a fost probată
cultura unui popor. Aproape toate țările lumii organizează concursuri sau festivaluri de interpretare corală pentru a valorifica
acest gen de muzică și pentru promovarea artei corale la nivel
mondial. În acest context, merită să amintim experiența Țărilor
Baltice sau a Ungariei, unde cântul coral ”se află la el acasă”,
fiind interpretat de la mic la mare și unde se desfășoară concur-
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suri corale de mare prestigiu.
În Republica Moldova au loc mai multe festivaluri de
importanță regională sau republicană, mai puțin, însă, de nivel
național sau internațional. Ideea organizării unui concurs coral
internațional la Chișinău aparține Asociației Dirijorilor de Cor
a Uniunii Muzicienilor, care, în anul 1995, a dat startul unui
asemenea eveniment de amploare, reușind să desfășoare doar
trei ediții: în 1995, 1998, 2003.
În anul 2008, când ar fi trebuit să deruleze următoarea
ediție, din motive financiare, concursul în discuție nu a mai fost
posibil de organizat. Pentru ca acest eveniment să aibă continuitate, dar și pentru promovarea artei corale naționale, prin
decizia Asociației Dirijorilor de cor a Uniunii Muzicienilor,
concursul a fost înlocuit, temporar, cu Festivalul Național de
Interpretare Corală în numele muzicianului Gavriil Musicescu
(considerat ”părintele muzicii corale”), care a avut loc în 2008 și
în 2011. Considerăm că distinsul muzician merită pe deplin ca
festivalul chișinăuian de muzică corală să-i poarte numele.
Gavriil Musicescu a fost o personalitate notorie în domeniul muzicii corale naționale, apreciat nu doar la Chișinău, dar
și în întreg spațiul românesc. Astfel, Conservatorul de Stat de
la Chișinău i-a purtat numele mai mulți ani la rând, iar actualmente la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice activează
corul de bărbați ”Gavriil Musicescu” (cor de studenți), condus
de subsemnata. Interesant ni se pare portretul reputatului compozitor, realizat de psaltul Grigorie I. Gheorghiu, colaboratorul
și succesorul său la conducerea Corului Mitropolitan din Iași,
care menționa că ”Musicescu conducea corul mai mult cu ochii
și cu expresia feţii, decât cu mâna (...), iar încruntarea sprâncenelor ori încreţiturile și destinderea feţei erau bagheta magică
cu care Musicescu scotea din glasurile coriștilor acele nuanţe de
cântec îngeresc...”
În zilele noastre, când non-valorile sunt generos promovate,
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valorificarea acestui gen muzical devine imperioasă. De aceea,
participanții Festivalului Național de Interpretare Corală din
Chișinău sunt formațiile corale de tineret (elevi și studenți) de
la instituțiile de învățământ artistic din republică, care urmează
să valorifice, și în continuare, frumoasele tradiții ale artei corale
naționale și universale.
În această ordine de idei, trebuie să menționăm că în
cadrul celor două ediții precedente (2008 și 2011), Uniunea
Muzicienilor a invitat, în calitate de Președinți de Onoare al
Juriului, două nume de rezonanță ale artei corale, dirijorii Vladimir Minin (Moscova) și Alexandr Vacek (Ucraina), care au
susținut și lecții de măiestrie cu formațiile corale ale Academiei
de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
Ediția a III-a a Festivalului chișinăuian s-a desfășurat în
zilele de 19-20 aprilie 2013 și a anticipat marcarea celor 110
ani de la trecerea în neființă a dirijorului și compozitorului
Gavriil Musicescu (1847-1903).
Festivalul propriu-zis a demarat în ziua de 19 aprilie, în
Sala Mică a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici” cu evoluarea tuturor formațiilor participante la eveniment. Trebuie să
menționăm că și-au dat concursul mai multe colective de gen
din cadrul instituțiilor de învțământ artistic de diferit nivel –
coruri de copii din cadrul liceelor cu profil muzical-coral, coruri
de tineret din cadrul colegiilor de muzică sau muzical-pedagogice și coruri ale Academiei de Muzică – care, înafară de piesele incluse în program, au interpretat și creații semnate de
compozitorul Gavriil Musicescu.
Evenimentul artistic de importanță națională despre care
ne referim a fost posibil de realizat grație susținerii financiare, acordată de Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu”
din Chișinău, Uniunea Muzicienilor din Moldova, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Direcția
Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului
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Chișinău și Compania Publică ”Teleradio-Moldova” (partener
media).
Invitatul de Onoare al celei de a treia ediții a festivalului a fost maestrul Voicu Enăchescu, Președintele Asociației
Corale Naționale din România, fondatorul și dirijorul corului
”Preludiu”, directorul Centrului Național de Artă ”Tinerimea
Română” din București, care a acceptat cu deosebită plăcere să
fie împreună cu formațiile corale și cu dirijorii participanți la
acest minunat eveniment.
Maestrul Voicu Enăchescu este o personalitate marcantă a
artei corale românești, fiind cunoscut departe de hotarele țării
prin activitatea concertistică prodigioasă pe care o desfășoară
la pupitrul corului ”Preludiu” de mai bine de patru decenii și
împreună cu care a evoluat pe scene importante din lume. Sunt
bucuroasă și recunoscătoare, deopotrivă, că am avut norocul să
cânt, timp de 5 ani, în reputata formație ”Preludiu” și să-l am
ca mentor pe acest minunat Maestru. Trebuie să recunosc că,
interpretând sub bagheta Domniei sale, am reușit să înțeleg
mai bine profesia de dirijor și arta de a conduce un cor.
În anul 1997, maestrul Voicu Enăchescu a evoluat la
Chișinău cu formația ”Preludiu” într-un Concert de mare suc-
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ces, susținut în Ajun de Crăciun la Sala cu Orgă, iar, în 2003,
Domnia sa a fost invitat în calitate de membru al juriului la
cea de a treia ediție a Concursului Coral Internațional de la
Chișinău.
În ediția curentă a Festivalului Național de Interpretare
Corală, maestrul Voicu Enăchescu a susținut un master-class cu
reprezentanți a trei formații corale: Corul feminin de cameră
”Renaissance”, corul de bărbați ”Gavriil Musicescu” (ambele
de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice) și Corul
mixt ”Gloria” (Colegiul Republican de Muzică ”Ștefan Neaga”).
În cadrul lecției de măiestrie au fost abordate două creații de
muzică corală, semnate de compozitori români: Păstorița de
Marțian Negrea și Noaptea de mai de Alexandru Pașcanu. Înainte de a demara lucrul asupra partiturilor, maestrul Voicu Enăchescu a relatat participanților despre activitatea și creația corală
a compozitorilor, dar și despre stilul celor două creații propuse.
Coriștii au interpretat cu plăcere, conclucrând activ și urmărind
cu multă atenție cerințele dirijorului. Partiturile abordate nu au
fost deloc simple pentru cântăreți, însă, grație maestrului, au
reușit să înțeleagă mai bine concepția lor, specificul sunetului
și a stilului, modalitatea de frazare și de obținere a coloritului
timbral (din contul armoniilor perfect înlănțuite).
Festivalul Național de Interpretare Corală ”Gavriil Musicescu” s-a încheiat pe 20 aprilie cu un Concert de Gală al
Laureaților, care a derulat la Sala cu Orgă din Chișinău și în
care au participat 13 formații corale din republică. Printre ele,
amintim Corul mixt al Colegiului de muzică și Pedagogie, Bălți
(dirijor - Ștefan Haiducu), Corul de copii ”Sonata” al LT ”N.
Iorga”, Chișinău (dirijor – regretatul Victor Creangă), Corul de
copii ”Trison” al LT ”I. Hașdeu”, Chișinău (dirijor – Sofia Volcov), Corurile de copii ale Școlii de Arte ”A. Stârcea”, Chișinău
(dirijori – Alexandra Bobu și Nina Tincu), Corul mixt al Colegiului Pedagogic ”M. Ciachir”, Comrat (dirijor – Polina Ili-
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eva), Corul mixt al LTR ”I. Creangă”, Bălți (dirijor – Marina
Caliga), Corul mixt al Colegiului de Arte, Soroca (dirijor –
Raisa Berbeci), Corul de copii ”Lacrymosa” al LT ”M. Berezovschi”, Chișinău (dirijor – Angela Prisăcaru), Corul de cameră
”Lira” al Universității de Stat din Moldova, Chișinău (dirijor – Svetlana Veselovchi), Corul mixt ”Gloria” al Colegiului
Republican de Muzică ”Șt. Neaga”, Chișinău (dirijor – Tatiana Danița), Corul de cameră ”Renaissance” (dirijor – Oxana
Filip) și Corul de bărbați ”Gavriil Musicescu” (dirijor – Emilia
Moraru), ambele de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
La finele Concertului de Gală, Președintele de Onoare
al Juriului, maestrul Voicu Enăchescu a decernat Diplome de
Excelență și Trofeul Festivalului Național de Interpretare Corală
”Gavriil Musicescu”, ediția a III-a, tuturor formațiilor corale
participante.
Ediția curentă a Festivalului in discuție a fost organizată
și desfășurată la un nivel înalt, în care și-au dat concursul un
număr impunător de formații corale din cadrul instituțiilor
artistice preuniversitare, medii de specialitate și universitare din
republică. Aducem mulțumiri maestrului Voicu Enăchescu, care
a reușit să fie împreună cu noi la acest eveniment de importanță
națională atât în cadrul master-class-ului susținut în Sala Mică
a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, cât, mai ales, în
calitate de Președinte de Onoare al Juriului. Sperăm ca Festivalul Național de Interpretare Corală ”Gavriil Musicescu” de la
Chișinău să aibă viață lungă cu formații corale pe măsură și cu
prestații realizate la cel mai înalt nivel artistic.

Emilia MORARU,
dr., conf. univ.,
Președintele Asociației Dirijorilor de Cor
a Uniunii Muzicineilor din Moldova
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Corul „Ion Vidu” Lugoj la „Sărbătoarea
Jeanne d’Arc - 2014” de la Orléans - Franţa
În perioada 5 – 11 mai 2014, Corul „Ion Vidu” al Casei
de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa, va
reprezenta municipiul Lugoj și România la grandioasele festivităţi prilejuite de unul dintre cele mai cunoscute și reprezentative evenimente istorice celebrate în Franţa: „Sărbătoarea
Jeanne d’Arc” – 2014.
Figură emblematică a Franţei şi sfântă a Bisericii Catolice,
eroina Jeanne d’Arc (supranumită Fecioara din Orléans) a condus armata franceză care a eliberat orașul Orléans, de sub ocupaţia engleză, pe data de 8 mai 1429.
La invitaţia Primăriei orașului Orléans, corala lugojeană
va susţine două concerte în cadrul acestor manifestări, unul în
Salonul Hôtelului Groslot (primăria veche) şi unul în Catedrala
Saint Pierre-du-Martroi, din centrul oraşului.
Cu acest prilej se va marca şi un alt eveniment deosebit
de important: sărbătorirea a 20 de ani de la înfrăţirea oraşelor
Lugoj şi Orléans.
Solist în cadrul concertelor va fi baritonul Alexandru Șuca.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj
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Corul Madrigal concertează în capitala
Uniunii Europene
Corul Naţional de Cameră Madrigal va concerta la acest
sfârșit de săptămână, într-una din cele mai vechi abaţii catolice din Belgia, Abbaye de la Cambre de Bruxelles. Evenimentul care va avea loc duminică, 18 mai, începând cu ora 15, este
organizat de către Ambasada României din Belgia, se află sub
patronajul Federaţiei Asociaţiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO din Europa și America de Nord și face parte din
seria manifestărilor dedicate Zilei Europei.
În programul dirijat de Anna Ungureanu se regăsesc lucrări
de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Guillaume Costeley, Jacques-Alphonse De Zeegant, John Bennet,
Paul Constantinescu și Tudor Jarda, soliști Bogdan Andronache Stefan, Doru Feraru și Florian Costea. Alături de madrigaliști, vor evolua în cadrul concertului soprana Soumaya Hallak
și harpista Alisée Frippiat.
Corul Madrigal a fost înfiinţat în anul 1963 de către reputatul dirijor Marin Constantin, susţinând până în prezent peste
4000 de concerte pe cele mai prestigioase scene din Europa,
America și Asia. În anul 1992, după înregistrarea a peste 40 de
discuri și promovarea artei la cele mai înalte nivele, corul a fost
inclus pe lista valorilor Patrimoniului UNESCO. În cadrul celei
de-a XXI-a ediţii a Festivalului Internaţional “George Enescu”
(2013), Corul Madrigal a primit din partea Federaţiei Asociaţiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO din Europa și
America de Nord, în semn de omagiu și recunoaștere a întregii
activităţi desfășurate, Diploma și Trofeul UNESCO “50 de ani
de excelenţă în patrimoniul muzical universal”.
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Colinde româneşti la Parlamentul European
În perioada 9 – 12 decembrie 2013 Corala „Sfântul Antim
Ivireanul” a Arhiepiscopiei Râmnicului s-a aflat în Strasbourg
la invitaţia europarlamentarilor români.
Cu un bogat palmares pe scenele din ţară – festivaluri, concursuri, concerte, Corala este remarcată și invitată să susţină
un concert de colinde românești la Parlamentul European cu
sediul în Strasbourg.
Și de acestă dată, Corala Catedralei Arhiepiscopale s-a
făcut mesagerul artei și culturii bisericești exprimate prin cântare, aducând multă bucurie în sufletele ascultătorilor.
Înfiinţată în 2004 sub îndrumarea prof. Marian Cristi
Stroe, corala participă activ în viaţa culturală a urbei. Entuziasmul coriștilor, seriozitatea și calitatea vocală s-au împletit
armonios în toţi acești ani rezultând un grup omogen cu viziune clară asupra actului artistic.
Aceste calităţi au fost puse în valoare pe „covorul cu flori”
– scena concertului, concert ce a devenit un motiv pentru care
mulţi dintre europarlamentari au întârziat la sedinţele deja programate.
Dorim să mulţumim totodată și Arhiepiscopiei Râmnicului
care ne-a susţinut în demersul nostru de a reprezenta cultura,
tradiţiile și obiceiurile românești și în afara graniţelor ţării.
Profesor – Dirijor
Marian Cristi Stroe
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Corul “Trison” premiat în Bulgaria
Corul mixt “Trison” al Școlii Populare de Arte și Meserii
“Vespasian Lungu”, coordonat de prof. dirijor Marcica Lupu, a
participat săptămâna trecută la cea de-a treia ediţie a Festivalului-concurs Coral Internaţional “Chernomorske Zvutsi”, care
a avut loc la Balcic - Bulgaria. La această ediţie, au participat
coruri din Finlanda, Grecia, Republica Macedonia, România,
Serbia, Turcia, Ucraina și ţara gazdă, în total 13 formaţii.
Partea de concurs a cuprins recitaluri susţinute de coruri în
două zile. “Trison” a cântat în prima zi un repertoriu cu lucrări
semnate de compozitori români și străini. Interpretarea piesei
“Myr da Tsary” de compozitorul bulgar Stoyan Babekov a fost
recompensată cu un premiu special din partea Uniunii Corale
din Bulgaria. La fel, piesa “Nuestra Tierra” (Mikis Theodorakis)
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a primit un premiu special din partea compozitorului și dirijorului spaniol Josu Eberdin, membru al juriului. Interpretarea lucrărilor semnate de compozitori români precum Lucian
Niresteanu, Nelu Ionescu, Gheorghe Danga, Pretorian Vlaiculescu, a ridicat sala în picioare, astfel încât Corul “Trison” a
cântat cu două piese mai mult decât erau pe fișa de concurs.
“Dirijorii aduc calde mulţumiri tuturor coriștilor - profesori,
ingineri, elevi - pentru efortul depus în festival, deoarece pe
lângă concurs a existat și un atelier coral, unde toţi participanţii au învăţat și, ulterior, prezentat în decorul mirific al Grădinii Botanice din Balcic Imnul orașului Balcic și Dona pacem,
Domine de Josu Eberdin, o lucrare cu totul deosebită, pe care
sperăm s-o lucrăm și s-o prezentăm într-un concert coral la
Brăila”, a declarat prof. Marcica Lupu.
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Vlastarele Orastiei

Concursul International
„IL .... CANTO SUL GARDA”,
10 - 13 OCTOMBRIE 2013, Editia a X-a
Concursul International de la Riva del Garda se desfasoara
din doi in doi ani
2. ORGANIZATORI
INTERKULTUR MUSICA MUNDI
PARTICIPANTI 36 DE CORURI DIN 18 TARI
Participare din Romania corul VLASTARELE ORASTIEI
Tari participante CEHIA , DANEMARCA , ELVETIA
, ESTONIA , FINLANDA , GERMANIA, INDONEZIA
,IRLANDA, ISRAEL, ITALIA , IRLANDA, LETONIA ,
NORVEGIA, POLONIA, RUSIA,SERBIA , SLOVENIA.
4.CATEGORII -Muzica sacra , cor femei, cor mixt, cor
copii
- Folclor
- Jazz
- Gospel
- Pop modern
5. VLASTARELE ORASTIEI au concurat alaturi de
coruri profesioniste de adulti la doua categorii
- muzica sacra - AU CUCERIT ARGINTU
- folclor scenic - AU CUCERIT ARGINTU
IN AFARA DE CELE DOUA PREMII, AU FOST
SINGURUL COR CARE A PRIMIT DIPLOMA DE
ONOARE PENTRU CONTINUA DARUIRE SI PROMOVARAEA IDEII DE PACE SI INTELEGERE INTRE
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POPARE , PRIN INTERMEDIUL MUZICII
– staful international ne multumeste fiind singurul cor care
a primit aceasta premiu .
MULTUMIRI SPONSORILOR
PARINTII COPIILOR – care au suportat jumatate din
costuri transport aprox. 3200 Km- firma DACOS (aprox.
4500 lei)
7500 RON - CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
1500 RON – MOL ROMANIA ,
Primaria si Consiliul Local ORASTIE , iar restul sponsori
ALBINA COOP
D-l Costel Avram,
Dn-a Loredana Pintea
D-l Herlea – Orastie
D-l Seplecan –ORASTIE
D-l Furdui Marin
COPII DIN COMPONENTA CORULUI ,,VLASTARELE ORASTIEI`` MULTUMESC CELOR CARE AU
SUSTINUT SI AU FACUT POSIBILA DEPLASAREA
LA RIVA del GARDA –CONCURSUL CORAL,,IN…
CANTO SUL GARDA``
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Hunedoreni premiaţi în Italia
Corul de copii „Vlastarele Orastiei” care au reprezentat
România la Festivalul Internaţional Coral de la Riva del Garda
s-au întors acasă cu doua medalii de Argint!
Participarea coriștilor la festivalul din Italia a fost susţinută
financiar de Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local
Orăștie, Mol România, Albina Coop, Costel Avram, Loredana Pintea, Radu Herlea, Gheorghe Seplecan, Adrian Ciorași
Marin Furdui. Jumătate din costuri au fost suportate de coriști .
Vlastarele Orastiei au obtinut in Italia două medalii de
Argint, fiind si singurul cor din festival premiat cu o Diplomă
de Onoare pentru promovarea, prin muzică, a ideii de pace și
înţelegere între popoarele lumii.
Festivalul Internaţional Coral „In… Cantasul Garda” este
unul dintre cele mai importante festivaluri corale din lume și
se desfășoară o dată la doi ani, în luna octombrie, în provincia
Trento, din nordul Italiei, in vechiul si pitorescul orasul Riva
del Garda, așezat pe malul lacului Garda.
Ediţia din acestan a concursului a reunit 36 de coruri profesioniste din 18 ţări din Europa și Asia, si s-a desfasurat in
perioada 13-15 octombrie .
Corul “Vlastarele Orastiei“ a participat la două secţiuni din
concurs – muzică sacră și folclor, și au reușit să urce pe podium
la ambele categorii. De mentionat faptul ca Vlastarele Orastiei
au concurat de la egal la egal cu formatii corale de adulti, de
profesionisti .
Copiii din Orastie au facut ca prin talentul lor, prin tenacitatea si increderea pe care le-a transmis-o domnul prof. Eli
Androne, tricolorul romanesc sa fie ridicat cu cinste, la festivitatea de premiere, iar noi cei prezenti in sala sa fim mandrii ca
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suntem romani.
„Am plecat de-acasă cu gândul la Aur. Ne-am întors cu
două medalii de Argint și o Diplomă de Onoare – singura oferită de juriul festivalului. Copiii au concurat alături de coruri
profesioniste de adulţi de 18 ţări”, spune dirijorul corului, profesorul Eli Androne.
Corul „Vlăstarele Orăștiei” a fost înfiinţat în urmă cu 17
ani, de profesorul și dirijorul Eli Androne, și a fost primul
cor de copii din România care a abordat muzica sacră. Are un
repertoriu de peste 200 de piese, în 21 de limbi, și a susţinutpeste 250 de concerte în ţară și în străinătate.
Insotitor grup
ing. Furdui Marin
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Maestrul Stelian Olariu, împlinește 85 de ani
Este uimitor cum se poate vorbi
astfel despre viaţa unui artist: descoperirea interesului pentru muzică,
studiul și calificarea profesională,
debutul în carieră răspund primei
etape existenţiale. Urmează viaţa
sub o singură arcadă-idee: timp
de jumătate de secol maestru dirijor al coralei Operei din București,
Stelian Olariu a devenit sinonim
cu evenimentul muzical perpetuu
al spectacolelor lirice pe scena de
operă. Evenimentele sunt cuprinse
în desăvârșita manifestare a unei vocaţii de unică valoare. Pentru Stelian Olariu, aceste evenimente sunt reprezentate de ceea
ce Maestrul recunoaște cu mândrie: „Spectacolele mele!”, o personalitate care stăpânește cu echilibru valori umane și artistice.
Ca înfăţișare și comportament, în conversaţie apare blând
și cumpănit. Deși mă avertizase, privitor la interviul din cadrul
concertului aniversar de la Opera Naţională, că nu are însușirile
unui vorbitor, răspunsurile sale au fost clare, exacte și expresive.
Tot latura umană dezvăluie în căutătura ochilor săi sfredelitori,
un avertisment care tăinuiește asprime, o controlată exigenţă
dincolo de care nu se poate trece. Colaboratorii săi știu aceasta.
Blând și pretenţios, Stelian Olariu a cântărit mereu modul în
care se impune, se poate 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. Maestrul de cor este, în spectacolul liric,
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„omul din umbră”, observatorul care dă, din culise, indicaţii
de frază, intrare, expresie cântăreţilor din corul aflat pe scenă.
Înainte, există un șir de etape succesive, numite succint „repetiţii” ale celui care este educatorul instrumentului viu cu care
lucrează. Nu am avut niciodată prilejul de a urmări drumul parcurs de Stelian Olariu de la iniţierea unui proiect interpretativ la încheierea lui, când corul participă la succesul întregului
spectacol. Dar, dacă memoria scrutează timpul - și 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. Corul nu cântă în spectacol aflându-se
mereu sub gestul dirijorului cu care a lucrat. Totuși, acest gest
se imprimă în evoluţia sa și, ca spectator, am învăţat să mi-l
imaginez. Stelian Olariu este martorul istoriei corului Operei
deja de multe generaţii. 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.
Așa cum nici o seară de operă nu seamănă cu alta, nici
creaţia lui Stelian Olariu nu a fost pândită de rutină. Arta sa
devine un unicat în istoria muzicii noastre. În preajma primilor
80 de ani de viaţă, i-am dorit un drum luminat, spre bucuria
noastră, spre admiraţia și preţuirea contemporanilor care, seară
de seară, îl ovaţionează.
Grigore Constantinescu
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Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare
Istoria localităţii Finteuşu Mare este strîns legată de istoria Ţării Chioarului şi a pamîntului străbun transilvan, acest
templu al făuririi şi continuităţii românilor. Aici s-a născut
poporul român, aici s-a format, aici sub glie işi dorm somnul de
veci străbunii străbuniulor săi, aici este leagănul existenţei sale
milenare, aici în această ţară de-a pururi românească.
Satul Finteuşu Mare este atestat documentar în anul
1205, cînd regele Andrei al II-lea al Ungariei dă drept de
proprietate asupra pădurii “Keikus” (Chechişul de azi) şi
:Fentews” (Finteuşul de azi), luiToma din familia Hont comitele Sătmarului. Aceste două păduri aparţineau anterior obştii
româneşti a Cîndeştilor.
Satul Finteuşu Mare este aşezat în sudul judeţului
Maramureş, şi aparţine administrativ de oraşul Şomcuta Mare,
sat pur românesc şi ortodox.
Spre sfirşitul primului razboi mondial, cînd pe cîmpul de
bătaie mai cădeau români chioreni plecaţi la razboi, cînd situaţia
social economică şi politică a românilor din Transilvania era
incertă, cînd visul milenar al românilor, unitatea de neam şi teritoriu, nu era infăptuită, dar era aşteptată cu multă nădejde, şi cu
credinţa că se va infăptui odată cu sfirşitul războiului, un grup
de trei intelectuali ai satului, preotul Valer Dragoş, învăţătorul
Gavril Bogdan, directorul şcolii şi învăţătorul Nistor Dragoş au
avut iniţiativa infiinţării Corului Plugarilor din Finteuşu Mare,
sub deviza…..
“Ne-am unit inimnile, gîndurile şi glasurile pentru a
proslăvi prin cîntec neamul românesc şi pe Bunul Dumnezeu”.
Corul susţine primul concert la 1 Decembrie 1918 în Şomcuta
Mare, centrul districtului Chioar, unde românii erau adunaţi cu
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mic cu mare, şi aşteptau cu înfrigurare veşti de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde trebuia să se ia hotărirea
de făurire a României Mari. Cînd, în sfîrşit , s-a anunţat
consfinţirea Marii Uniri, din piepturile finteuşenilor conduşi
de dirijorul Nistor Dragoş, au izbucnit acordurile cîntecului de
atîţia ani zăgăzuit “Pe-al nostru steag e scris unire” şi alte cîntece adecvate momentului.
Istoria satului va fi de acum înainte legată de evoluţia acestei formaţii valoroase, care şi-a pus amprenta pe întreaga activitate desfăşurată aici.
De-alungul anilor, Corul din Finteuşu Mare, se va lansa
într-o misiune artistică şi educaţională permanentă, aşezînd
în repertoriul lor cîntece care vizau renaşterea şi menţinerea
în conştiinţa poporului a dragostei de neam şi tară. In repertoriul lor de cinste se aflau cîntecele: “Românul”şi “Cisla” de
Ciprian Porumbescu, “Dorul Ardealului” de Aurel Popovici,
“Resunetul Ardealului” de Ion Vidu, “Marşul lui Tudor”de
Aurel Popovici, “Pui de lei”de Ionel Brătianu, “Ceasul rău” de
Izidor Vorobchievici etc. Cu un asemenea repertoriu şi cu o
pregătire serioasă apar succesele recompensate cu locurile II si I
pe judeţul Satu Mare.
La orizont apar norii hidoși a celui de al II-lea război mondial, bărbaţii sunt încorporaţi și duși pe front, mulţi rămînînd
să-și doarmă somnul de veci în stepele ruse la Cotul Donului, sau în munţii Tatra. Partea de nord-vest a pămîntului transilvan este cedat Ungariei hortiste prin Dictatul de la Viena.
Toate acestea au dus la încetarea activităţii corurilor din zonă,
dar Corul din Finteuș a făcut excepţie mutîndu-și activitatea în
biserică unde autorităţile hortiste n-au intervenit cu brutalitate.
La sfîrșitul anului 1944 satul este cuprins de mare tristeţe,
învăţătorul și dirijorul Nistor Dragoș trece în eternitate la vîrsta
de 54 de ani, Finteușul și Chioarul pierd pe unul din cei mai
devotaţi învăţători. Se credea că odată cu dispariţia învăţătoru-

302

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 21-22

lui activitatea corală din Finteuș va înceta și peste toate se va
așterne uitarea.
În anul 1945 pe catedra rămasă vacantă vine la Finteuș,
învăţătorul Gheorghe Pop absolvent de școală normală în
refugiu la Timișoara, unde și-a hrănit sufletul la vestita mișcare corală bănăţeană, îndrăgostindu-se de nemuritoarele creaţii
corale ale lui Ion Vidu. Bărbat cu o prestanţă și eleganţă deosebită, dotat cu voce extraordinară și cu mare putere de muncă,
transformă corul bărbătesc în cor mixt, pentru a putea pune în
scenă creaţiile lui Vidu, „Negruţa”, „Resunet de la Crișana”,”Din
șezătoare”.
În 7 februarie 1947 corul susţine un concert la inaugurarea
Căminului Cultural „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, iar în 1950
este distins cu premiul I pe judeţul Satu Mare.
În 1951 împreună cu un grup de iniţiativă intervin la oficialităţile locale ale timpului și încep construcţia unui edificiu
care să adăpostească școala și căminul cultural.
În 1953 are loc la București Festivalul Mondial al Tineretului și Studenţilor, iar cinstea de a reprezenta judeţul la această
manifestare i-a revenit Corului din Finteuș.
In 1967 cu un an mai devreme are loc aniversarea a 50
de ani de activitate a corului, prilej cu care s-a inaugurat sala
căminului cultural.
Multiplele atribuţii pe care le primește învăţătorul Gheorghe Pop, l-au determinat să antreneze în activitatea dirijorală
pe Roman Sadoveanu cu care conduce corul în paralel.
În 1968 are loc prima filmare a corului în cadrul emisiunii
„Vetre folclorice”, Ţara Chioarului.
În perioada 1972-1976 îl găsim la conducerea corului pe
învăţătorul Valeriu Coteţi.
Era o perioadă în care nu s-au obţinut succese marcabile
lucru care a făcut ca în 24 august 1976 să fie adus la cîrma
corului profesorul Valentin Băinţan care a condus corul pînă în
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noiembrie 2003, 27 de ani de muncă, succese și satisfacţii. S-au
început repetiţii serioase, de multe ori cîte trei pe săptămînă, cu
abordarea unui repertoriu pretenţios dar extraordinar, cu succese răsunătoare la festivalurile și concursurile naţionale de gen,
dar și cu participări și schimburi culturale cu coruri de peste
hotare, cu colaborări și întîlniri cu oameni de cultură din plan
judeţean și naţional.
În 8 aprilie 1978 vine în Maramureș poetul Adrian Păunescu pentru a selecta formaţiile artistice pentru emisiunea
„Antena vă aparţine”. Ne ascultă, și la un moment dat spune
că....toate cîntecele sunt asemănătoare cu ale celorlalte coruri, și
că nu este interesant să asculte cîntece slabe interpretate bine,....
In acel moment primul secretar al judeţului ne roagă să cîntăm
ce cîntăm noi cînd suntem singuri. Dirijorul dă tonul și din
piepturile noastre răsună „Treceţi batalioane române Carpaţii”.
A fost momentul crucial al relansării vechilor cîntece patriotice
pe posturile de radio și televiziune, care în scurt timp devin șlagăre naţionale, iar finteușenii devin promotorii vechiului cîntec
patriotic în plan naţional.
Un punct de referinţă îl constituie colaborarea cu Centrul
Universitar din Timișoara care a început în aprilie 1987.
Datorită calităţilor vocale și interpretative mulţii compozitori ne-au scris și dedicat piese pentru interpretare: Gh. Dumitrescu, „Zimbrul Maramureșului, Ioan D. Chirescu „Românul
înveci nu piere”, Liviu Borlan, „Pînă cînd o inimă mai bate”,
Dacii și noi”,”Forţa noastră”, „Florile a florilor”, Constantin
Arvinte „Marea sărbătoare a patriei”, și „Pribeagul”, au mai scris
piese pentru cor, Emil Gavriș, Zaharia Popescu, Mircea Neagu.
In această perioadă corul a obţinut locul I la toate ediţiile Festivalului Naţional „Cîntarea României”, marile premii
la festivalurile naţionale „Ciprian Porumbescu”, de la Suceava,
„Ion Vidu” de la Lugoj, „Dumitru Gh. Kiriac” de la Pitești.
Am realizat schimburi culturale cu formaţii corale din Ungaria,
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Polonia, Ucraina, Republica Moldova.
Din 30 noiembrie 2003 conducerea corului este preluată
de prof. Andrei Dragoș care promovează proiectul „Cîntec din
sufletul neamului”concert coral de cîntece patriotice, prelucrări
din folclor, cîntece religioase și colinde. Din 2003 pînă în prezent corul a susţinut concerte la Iași, Putna, Baia Mare, Borșa,
Satu Mare, Oradea, Cluj Napoca, București, Deva, Tg.Jiu,
Turnu Severin, Timișoara, Urdari, Turceni, Tășnad, Gherla, și
la manifestări care au avut loc în plan judeţean. Corul a susţinut concerte în comunităţile de români din Paris, la Catedrala
Sfinţii Apostoli „Mihail, Gavril și Rafail”, la Ambasada României și Centrul Cultural Român din Paris, la Toulous-Franţa, la
Milano, Torino și Roma, în Arganda și Alcala de Henares-Spania, în Domul din Salzburg, la Cornaux în Elveţia.
Corul organizează anual Festivalul Coral „Valentin Băinţan”.
În 6 decembrie 2010 cu ocazia unui concert în Aula Magna
a Universităţii de Vest din Timișoara corul primește Diploma
Honoris Causa pentru întreaga operă dedicată spiritului dacoroman întru înveșmîntarea gloriei istorice a poporului nostru în
strălucirea muzicii, iar în 15 decembrie 2010 corul este distins
cu diploma și trofeul „10 pentru România” pentru perseverenţă
și promovarea dragostei de neam și ţară prin vechiul cîntec
patriotic. În 1 octombrie 2011 corul primește din partea Uniunii Muzicienilor Interpreţi din România, Diplomă de excelenţă
pentru promovarea culturii naţionale prin cîntec.
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Corul academic “Gavriil Musicescu”
aniversează 60 de ani
Corul academic Gavriil Musicescu, al Filarmonicii de Stat
„Moldova” din Iași, a sărbătorit vineri, 9 noiembrie 2013, 6
decenii de armonie muzicală. Anii frumoși ce au trecut, în care
formația vocală de elită a zonei de nord a României a susținut
zeci de concerte, înregistrări, repetiții și participări la manifestări culturale, au fost sărbătoriți printr-un eveniment muzical de excepție. Cu un program alcătuit din lucrări religioase,
repertoriul serii a fost dirijat de maestrul Doru Morariu și a
fost prezentat la Biserica Sf. Nicolae, de la ora 19:00. În program s-au interpretat lucrări semnate de: P. Bentoiu, I.D. Chirescu, S. Drăgoi sau G. Musicescu.
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Pasiune şi dăruire în slujba artei corale
Binecunoscută publicului timișorean prin prestaţiile de
mare ţinută artistică, profesoara dr. Maria Gyuris a împlinit în
acest an 25 de ani de activitate ca dirijor al ansamblurilor corale
ale Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timișoara.
Născută pe meleaguri cărășene (Caransebeș), Maria Gyuris
a absolvit Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara în 1979,
urmând apoi cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu”
din București (azi Universitatea Naţională de Muzică), având
ca profesori pe maeștri: Dragoș Alexandrescu (teoria muzicii), Iovan Miclea și Petre Crăciun (dirijat coral), Ana Iftinchi
(pian), Myriam Marbé și Harald Müller (contrapunct), Dan
Buciu și Nicolae Coman (armonie), Liana Alexandra (forme și
orchestraţie), Vasile Iliuţ (istoria muzicii).
La scurt timp după absolvirea Conservatorului, devenind
profesor al Colegiului naţional de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, preia, pe lângă catedra de teoria muzicii, și conducerea
corului pe voci egale, ansamblu constituit odată cu înfiinţarea
școlii, mergând pe linia dirijorilor Constantin Capetanovici,
Magdalena Ursu, Livia Balla și Marius Tănăsescu. Se pare că
dragostea pentru muzica corală i-a fost insuflată de eminenta
profesoară și dirijoare Livia Balla, personalitate marcantă în
domeniul artei corale.
De la preluarea conducerii corului pe voci egale, în anul
1988, profesoara Maria Gyuris s-a preocupat în permanenţă
de perfecţionarea vocală a acestui ansamblu, de diversificarea
repertoriului, abordând lucrări cu grad ridicat de dificultate,
atât din repertoriul contemporan românesc cât și din cel internaţional. Fiecare apariţie scenică a ansamblului a dat la iveală
publicului noi și prime audiţii, uneori chiar prime audiţii abso-
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lute, ansamblul fiind apreciat de fiecare dată la superlativ. „A
fost o zi celestă! Congresul mondial dedicat Păcii la care participă reprezentanţi din 19 ţări de pe toate continentele a fost
surprins în modul cel mai plăcut de talentul și dăruirea tinerilor artiști. Nu o dată, astăzi, am fost convins că am auzit și
vocile îngerilor. Nu o dată am fost purtat de dulceaţa glasurilor
în lumea mirifică a copilăriei. Cum aș putea să le mulţumesc?
Alături de academicele comunicări pentru pace, copiii au făcut,
poate, cea mai persuasivă pledoarie pentru acest ideal. Felicitări și recunoștinţă!” scria în 2003 prof. dr. Vasile Popa; „A face
muzică de bună calitate cu dăruire și profesionalism este un
lucru minunat... Să faci acest lucru cu o mână de adolescenţi
este excepţional. Felicitări din toată inima atât pentru coriști cât
mai ales pentru mâna sigură plină de sugestie a dirijoarei!” sunt
cuvintele scrise de Dan Mihai Goia, dirijorul Corului Academic Radio; „Pentru mine un cor de copii (bun!) este aproape
un ... miracol. Un astfel de miracol (care-mi pare un ... cor de
îngeri) este corul de copii de la Liceul „Ion Vidu”, care nu este
un cor bun ci unul de excepţie. Bravo copiilor, liceului și celei ce
deţine bagheta („magică”) a acestui miracol, D-na prof. Maria
Gyuris!” scria maestrul Laurenţiu Profeta cu ocazia unuia dintre concerte; „Concertul corului Liceului de Muzică „Ion Vidu”
din Timișoara, dirijat de eminenta Maria Gyuris a fost absolut
desăvârșit. Sonorităţile și claritatea intonaţiei, eleganţa și graţia
cu care cântă muzica Renașterii, muzica bizantină sau muzica
corală românească îi impun ca cea mai bună formaţie pe voci
egale din ţară și nu numai. Îi felicit din inimă, dirijoare, cor,
pianista acompaniatoare și le urez în continuare mari izbânzi.”
sunt cuvintele scrise de muzicologul Veturia Dimoftache și ...
exemplele ar putea continua!
Prezenţă permanentă în viaţa muzicală a Timișoarei prin
colaborările cu orchestra Filarmonicii „Banatul” la execuţia unor
lucrări precum: Carmina Burana de Carl Orff, Suita pentru cor
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de copii, orchestră de suflători, două piane și percuţie de Liviu Glodeanu, Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, Te Deum
de Hector Berlioz, Oratoriul De Profundis de Remus Georgescu, War requiem de Benjamin Britten și cu Opera Naţională din Timișoara, ansamblul se situează printre primele valori
naţionale ca laureat al Festivalului Internaţional al Corurilor de
Copii și Tineret „Timotei Popovici”, ediţiile 1990, 1991, 1992,
2007 și prin obţinerea Premiului I, de fiecare dată, la concursurile naţionale corale.
Prestaţiile deosebite ale corului au dus la îmbogăţirea, an de
an, atât a repertoriului cât și a palmaresului de premii. Astfel,
în următorii ani corul obţine Medalia de aur la Festivalul-concurs internaţional de la Celje-Slovenia, efectuează un turneu de
concerte în câteva orașe ale Germaniei și participă la Festivalul
Internaţional FIMU de la Belfort-Franţa, ocazie cu care și subsemnata i-a auzit în concertele susţinute, corul de copii bucurându-se de preferinţa publicului. În urma acestor reușite prof.
Geo Galetaru consemna într-un articol publicat în Renașterea
Bănăţeană: „Am fost impresionat de superba dăruire a micilor
coriști (cu vârste între 12 și 18 ani), precum și de profesionalismul desăvârșit al dirijoarei corului, doamna profesoară Maria
Gyuris. Pregătirea performantă și calităţile de dirijor realmente
magice ale doamnei profesoare s-au întâlnit pe o traiectorie
ideală cu talentul de excepţie al copiilor, într-o conjugare benefică a efortului și a bucuriei de a exista prin muzică, de a-i face
și pe alţii părtași la inepuizabilele armonii ale pieselor corale
oferite cu generozitate și interpretate cu o siguranţă de invidiat”.
Dintre realizările acestei perioade sunt de amintit și înregistrările efectuate la Radio Timișoara, înregistrările speciale de
la Radio București și Televiziunea Română, CD-ul cu lucrarea „Amphion” de A. Honegger sub bagheta dirijorului Jean
François Antonioli, în colaborare cu Filarmonica „Banatul”,
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și caseta audio cu „Colinde și cântece de Crăciun” la Casa de
înregistrări „Studio Recording Soft System”.
Ecourile excepţionale ale nenumăratelor succese obţinute
de către corul de copii a dus, în iunie 1997, la invitaţia de a
susţine un concert în Aula Palatului Cantacuzino din București,
ocazie cu care formaţia primește o Diplomă pentru promovarea
muzicii corale românești, din partea Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România.
Urmează, în 1999, participarea la Concursul Naţional
Coral desfășurat la Tg. Mureș, unde ansamblul obţine din nou
Premiul I și un Premiu special pentru promovarea muzicii
românești. Un nou turneu de concerte în Germania și Ungaria
(în anul 2000), obţinerea Premiului I la secţiunea cor de fete
a Concursului Naţional Coral de la București (2001), Premiul
Internaţional „Alexandru Pașcanu” acordat de Fundaţia Corală
Madrigal-Marin Constantin, iar din partea Fundaţiei Culturale Sound un Premiu special dirijoarei Maria Gyuris întregesc
fructuoasa activitate a corului în această perioadă. Dar... succesele nu se încheie... În anul 2003, corul obţine marele Premiu
la Concursul Naţional Coral de la Piatra-Neamţ, iar în martie
2008 Distincţia „Très bien” la Concursul și Festivalul internaţional „Montreux Choral Festival” desfășurat în Elveţia.
Printre alte activităţi, ansamblul a participat alături de clasa
de canto și orchestra colegiului la realizarea operei pentru copii
„Harap Alb” de Marie Karels (p. a. mondială), prezentată apoi
la Théâtre du Palace din Ath, Belgia.
Anul 2010 este un an rodnic pentru ansamblu deoarece se
lansează CD-ul intitulat „Sacru și Profan în creaţia corală”, cu
un repertoriu cuprinzând lucrări dificile din literatura muzicală
universală și românească, acoperind un spaţiu stilistic pornind
din Renaștere până în contemporaneitate (Hans Leo Hassler,
Michael East, Tomaso Lodovico da Vittoria, Francisco Guerrero, Franz Schubert, Serghei Rahmaninov, Francis Poulenc,
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Petr Eben, Miklos Kocsár, Arne Melnäs, Dan Buciu, George
Balint, Dan Voiculescu, Alexandru Pașcanu, Remus Georgescu). Mai recent, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor
din România a selectat din repertoriul promovat de cor lucrările maestrului Remus Georgescu, De Profundis, Născătoare de
Dumnezeu și Incantaţii incluzându-le în CD-urile promoţionale din Antologia muzicii românești (nr. 9, 12 și 43).
Desigur că pasiunea pentru muzica corală și experienţa
dobândită în fruntea acestui ansamblu au condus și la înscrierea în Asociaţia Naţională Corală din România, dar și la o
activitate de cercetare muzicologică a dirijoarei Maria Gyuris,
reflectată în publicaţii precum Analele Universităţii de Vest,
seria Muzică, vol. II/2006, Studii de imnologie, vol. III, Editura
Universităţii de Vest, Timișoara, International Choral Bulletin,
vol. IV, nr. 4/2007 (International Federation for Choral Music,
Franţa), încununarea acesteia fiind obţinerea titlului de doctor
în muzică cu teza Repere stilistice în muzica europeană din a doua
jumătate a secolului XX destinată formaţiilor corale pe voci egale
înalte și de copii, conducător știinţific prof. univ. dr. Dan Buciu,
la Universitatea Naţională de Muzică din București.
Datorită calităţilor deosebite de pedagog, prof. dr. Maria
Gyuris a fost solicitată, în calitate de cadru didactic asociat,
pentru pregătirea clasei de masterat, Stilistică interpretativădirijat coral, a Facultăţii de Muzică din Timișoara, ocazie cu
care a preluat și unul din ansamblurile corale ale Facultăţii,
dând și aici dovada exigenţei profesionale.
Suntem convinși că toate concertele susţinute de câteva
ori pe an cu corul de fete al Colegiului Naţional de Artă „Ion
Vidu” în concertele proprii sau cele realizate sub egida Festivalului Internaţional Timișoara Muzicală (la care au participat an
de an) sau cele din cadrul Săptămânii Internaţionale a Muzicii
Noi (SIMN), manifestare de mare prestigiu iniţiată de Uniunea
Compozitorilor din România, au rămas în inima melomanilor
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ca niște realizări de excepţie ilustrând pasiunea, dăruirea, talentul și măiestria dirijoarei Maria Gyuris. Și aș cita aici și cuvintele maestrului Remus Georgescu, scrise în prefaţa unuia dintre
CD-uri: ”Este neîndoios că acest diamant șlefuit cu migală și
cu dragoste de d-na prof. Maria Gyuris, face cinste Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timișoara și se constituie
într-un prestigios, superb însemn heraldic cultural al orașului și
al ţării”. Nu ne rămâne decât să-i urăm mulţi ani de activitate
rodnică pentru a duce mai departe renumele școlii din acest
colţ de ţară, la fel ca și până acum!
conf. univ.dr. Ani-Rafaela Carabenciov
publicat in RevArt, Revistă de Teoria și Critica Artei,
pag.101

In memoriam
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O pagină strălucitoare de jurnal

Întâlnirea cu maestrul Petre Crăciun
Îmi amintesc cu multă plăcere
şi totodată mare emoţie întâlnirea cu
regretatul Petre Crăciun, profesor universitar la Conservatorul de Muzică
“C. Porumbescu” din Bucureşti, actuala Universitate Naţională de Muzică.
Îl cunoşteam din anii dinainte de
1990, în împrejurările unor concursuri
şi festivaluri corale naţionale ca membru al juriilor, dar şi ca dirijor al corului studenţilor bucureșteni. În anul
1990, împreună cu Dan Buciu, Irina
Odăgescu-Ţuţuianu şi alţi remarcabili muzicieni şi compozitori pune bazele Asociaţiei Naţionale Corale din România
al cărui membru fondator am avut onoarea să fiu împreună cu
Corul de Cameră “Pastorala” din Focşani.
Întâlnirile noastre semestriale şi anuale în cadrul A.N.C.R.
erau cu adevărat emoţionante şi foarte benefice, dătătoare de
energie şi elan în munca dificilă dar nebănuit de frumoasă pe
tărâmul artei interpretative corale. Întotdeauna de la aceste
întâlniri plecam mai încărcat emoţional instruit, optimist, fiind
nerăbdător de a pune în practică experienţele altor dirijori şi
corale, de a obţine noi performanţe în arta corală.
Era o cunoaştere oarecum de la distanţă ce mi-a trezit
emoţie şi un mare interes pentru profesionalismul său, pentru măestria didactică despre care îmi povestise colegi, dirijori,
absolvenţi ai conservatorului bucureştean.
Eu fiind absolvent al şcolii muzicale ieşene, unde am
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pătruns în tainele pedagogiei, a dirijatului şi interpretării corale
sub îndrumarea maeştrilor Ion Pavalache, Nicolae Gâscă,
Sabin Păutza, mă interesa mult maniera de lucru a reputatului
muzician pedagog Petre Crăciun, reprezentant al şcolii muzicale şi dirijorale bucureştene.
Îmi amintesc cu mare plăcere interesantele prelegeri pe care
ni le oferea cu dragoste, cu patos, la întâlnirile tehnice cu dirijorii coralelor participante la festivaluri şi concursuri naţionale
la Braşov, Piteşti, Iaşi, Suceava etc.
M-a impresionat foarte mult viziunea sa privind: filozofia interpretării partiturii corale, diverstitatea stilistică a repertoriului, maniere ale interpretării muzicii corale, modul de
apropiere, de adresare faţă de dirijorii pe care îi preţuia foarte
mult şi îi considera “slujitori credincioşi”, mesageri ai artei corale
româneşti şi universale, promotori ai muzicii tradiţionale şi
contemporane.
În luna mai, 1992, Corul de Cameră “Pastorala” din
Focşani, este invitat la un festival coral în Bavaria (Ingolstadt), graţie compozitorului şi muzicianului Dan Buciu. Maestrul Dan Buciu avea un bun prieten şi coleg pe nume Horia
Niculăescu, diplomat în muzică, stabilit în Germania de prin
anii ’70-’75, căruia îi propune să invite o corală din România
la festivalul coral ce se organiza în orașul bavarez INGOLSTADT. Ca admirator și susţinător al „Pastoralei” focșănene,
maestrul Dan Buciu ne recomandă pentru acest festival. Era
prima noastră ieșire în occident (după căderea comunismului)
deși am avut multe invitaţii înainte de ’90 (la Barcelona - Spania, Arezzo - Italia, Tour – Franţa), dar nu reușeam să obţinem viza.
Compozitorul Dan Buciu (în a cărui responsabilitate eram
pentru acest festival) îmi solicită un repertoriu cu lucrări semnate de autorii: T. Jarda, Al. Pașcanu, C. Arvinte, R. Paladi,
V. Grefrens, A. Stoia, Daniel Friderici, O. Lassus, B. Donatti
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etc. la care mai adaugă J.S. Bach – Coral pentru cor și flaut și
o primă audiţie modernă „SONET” pentru cor, pian, flaut și
recitator pe versuri de Maria RILKE, semnată de Dan Buciu
și îmi sugerează o întâlnire cu maestrul PETRE CRĂCIUN
înainte de plecare cu 2 săptămâni în Germania.
Două zile Corul de Cameră „Pastorala” a fost atelierul de
lucru al maestrului Petre Crăciun, Dan Buciu și Ovidiu Cucu
– pian. Partea solistică a flautului la piesa modernă a fost realizat de Adrian Buciu pe atunci elev la Liceul Enescu, actualmente cadru didactic la Universitatea Naţională de Muzică
București.
M-a impresionat foarte mult maniera de lucru impusă de
Petre Crăciun, faptul că toţi coriștii răspundeau tuturor solicitărilor de specialitate de parcă ar fi fost de când lumea împreună. A lucrat efectiv cu fiecare partidă, chiar și cu soliștii
corului, reluând problemele esenţiale ale cântului coral, pornind
de la respiraţie, acordaj, până la interpretarea artistică finală.
Insista foarte mult pe claritatea exprimării în text literar și
muzical scoţând în evidenţă ideile pe care compozitorul a dorit
să le evidenţieze.
Am remarcat împreună cu pastoraliștii calitatea sa de mare
pedagog înzestrat cu har.
Am văzut în cele 2 zile și un alt mod de lucru, de abordare a problemelor repertoriale și de interpretare specifice școlii
bucureștene a cărei reprezentant era.
Era foarte calm în dialogul cu interpreţii, avea o privire
blândă cu o expresie a feţei și a întregii persoane foarte sugestivă. Transmitea fără vorbe idei, sentimente, încât corul răspundea la cele mai mici gesturi în dirijatul său academic. Ţinuta
oficială sărbătorească, prestanţa, obliga interpretul la o maximă
concentrare în însușirea tehnicilor de interpretare pentru a
transmite spectatorului emoţia artistică.
Am început șlefuirea lucrării „SONET” – primă audiţie
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dedicată corului „Pastorala” și festivalului bavarez în prezenţa
compozitorului Dan Buciu, punându-ne de acord asupra tuturor detaliilor specifice unei lucrări contemporane moderne.
Am clarificat unele necunoscute privind semnele, notaţia
specifică unei astfel de lucrări, maestrul Petre Crăciun și compozitorul dând soluţii legate de interpretare, de integrare în
ansamblul vocal-instrumental: cor-pian-flaut-recitator etc.
A fost o primă confruntare a pastoraliștilor cu o piesă
modernă mai pretenţioasă cu un limbaj specific contemporan
cu maniera de interpretare impusă de o astfel de piesă încât
maestrul Petre Crăciun dar și compozitorul Dan Buciu s-au
declarat mulţumiţi, corala noastră trecând cu brio acest „examen”, „test” al capacităţii de interpretare.
În concertele susţinute în cadrul festivalului din Germania,
atât repertoriul tradiţional cât și prima audiţie absolută au fost
primite cu căldură și admiraţie de către publicul german, un
public avizat în arta muzicală.
În perioada următoare, deși nu i-am fost student, maestrul Petre Crăciun m-a „adoptat” ca pe un ucenic dornic de
cunoaștere, tenace, și cu disponibilităţi de a pătrunde în tainele
artei interpretative așa încât după această întâlnire am păstrat o
permanentă legătură, găsind în pedagogul și maestrul artei dirijorale un sprijin continuu în descifrarea multor necunoscute în
ale artei corale dar și în probleme personale, de viaţă, de comportare artistică.
Se știe că în perioada anilor ’90 muzica corală intrase întrun con de umbră, graţie regimului trecut. Eforturile maestrului
Petre Crăciun de a readuce muzica corală la menirea ei adevărată au fost făcute și în calitatea sa de Președinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România.
Îmi amintesc îndemnurile maestrului de a porni la drum în
această muncă de refacere a imaginii mișcării corale românești
de la iniţierea unor coruri bisericești de copii sau de adulţi, ceea
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ce s-a și întâmplat în foarte multe localităţi din ţară.
Maestrul Petre Crăciun a fost un mare sfătuitor și îndrumător al multor generaţii de dirijori care doreau să cunoască tot
mai mult, să se afirme pe marea și dificila scenă a artei corale.
După întâlnirea memorabilă a „Pastoralei” cu maestrul
Petre Crăciun, acasă la Focșani în sala de repetiţie, în „atelierul
de lucru” am rămas în atenţia maestrului până la sfârșitul regretabil al vieţii sale, urmărindu-ne evoluţia la diferite competiţii interne, sprijinindu-ne generos cu sfaturile sale depedagog
și mare maestru, de mare iubitor al celor ce cunoșteau sudoarea
frunţii din repetiţii și concerte și nu precupeţeau nimic pentru
promovarea frumosului și adevărului prin intermediul muzicii
corale.
Eu, dar și coriștii mei vrânceni, îi păstrăm o frumoasă
amintire și totodată recunoștinţă pentru cuvintele de încurajare, de preţuire și de susţinere în evoluţia ascendentă în timp
a Corului de Cameră „PASTORALA”, dar mai ales pentru ce
a reprezentat și reprezintă regretatul maestru PETRE CRĂCIUN, în muzică și în arta corală interpretativă din România.
Prof. Dr. DUMITRU SĂNDULACHI,
Dirijor Fondator,
Vicepreședinte A.N.C.R
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O viață închinată artei și iubirii de oameni –
Profesorul Anton Scornea
(11 mai 1913-25 iulie 2013)

Din când în când pe parcursul
vieților unor personalități se petrec anumite momente ce țin nu numai de aspectul comemorativ, cât și de aspectul vieții
lor echilibrate. A vorbi despre profesorul
Anton Scornea la trecut ar fi o utopie,
căci el reînvie valorea timpului prezent,
cu ajutorul unor acțiuni competente,
conștiincioase, responsabile și creatoare.
Pe durata întregii vieți acest distins profesor ne-a întărit
convingerea că inimile care iubesc muzica sunt oamenii care
vibrează cu mai multă armonie în timp, iar tot ceea ce contează în final este IUBIREA. ”E legea firii omenești în care stă
porunca: faptele tale să fie mulțumirea vieții tale” –Ioan Slavici.
Născut la 11 mai 1913, rămâne orfan la vârsta de 5 ani și
este crescut de o familie de boieri – Herisescu – dar cu o tenacitate demnă de menționat, străbate toate treptele instrucției
școlare. A urmat Școala primară în comuna natală Licurici
Gorj, Școala Normală din București, Școala de ofițeri de rezervă
din Ploiești. Studiile muzicale le-a absolvit la Conservatorul
Bucureștean în anul 1954. Încă din primii ani de învățământ
a fost animat de dorința de a se dărui nobilei arte a sunetelor, al cărei slujitor a fost. Cariera sa didactică se împletește cu
aceea de a fi fost mai întâi institutor la Școala Normală pentru Învațători din Câmpulung Muscel, apoi profesor de muzică
la Școala Andronache din cartierul Colentina timp de doi ani.
Timp de 25 de ani a fost profesor de muzică la Liceul Dimitrie
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Cantemir din sectorul 2 al Capitalei. Nu putem trece cu vederea carierea didactică și publicistică –autor de manuale, culegeri
de cantece, publicarea unor articole în diverse reviste de specialitate.
Prof. Anton Scornea și-a găsit adevarata menire în
înființarea Societății Profesorilor de Muzică și Desen din
România, mai întâi ca membru fondator, apoi secretar general
și în final Președinte al acesteia. Înființarea cursurilor de vară și
a taberelor de creație a constituit un moment important în viața
Societății cât și a profesorului Anton Scornea. Aceste tabere au
fost adevărate ateliere de creație plastică și muzicală, unde culorile sonore au fost transpuse pe paleta cromatică a penelului la
înălțimile lor reale, făcând astfel ca cele două arte sensibile să
intre în îngemănarea lor firească.
Din toată activitatea profesorului a reieșit un suflet generos,
care a slujit cu credință muzica, această artă a cărei menire-asa
cum afirma George Enescu –este sa stinga urile, sa potolească
patimile și să apropie inimile intr-o caldă înfrățire.
Oglinda sufletului unui muzician adevărat este cel mai
aspru judecător și cel mai de preț admirator. Și pentru că toți
facem parte din această nobilă Societate a muzicii și a picturii și în fiecare din noi salășluiește un valoros giuvaier, să ne
îndreptăm gândurile cu respect și tăcere către cel care a fost
profesorul și omul Anton Scornea.
Prof. Valeria Ionescu
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Eugenia Văcărescu-Necula a încetat din viaţă
Fostul dirijor al Corului de Copii Radio, Eugenia Văcărescu-Necula, a încetat din viaţă la 75 de ani.
În cei 20 de ani în care ea s-a ocupat de strategia repertorială, pregătire, înregistrări și concerte în ţară și străinătate, Corpul de Copii Radio a avut o evoluţie spectaculoasă, primind, în
2004, titlul de Ambasador Cultural al Uniunii Europene.
Pentru activitatea ei deosebită, Eugenia Văcărescu-Necula
a fost distinsă, în 1998, cu Medalia “O viaţă închinată Radioului”, iar în 2003, a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în
grad de Cavaler pentru contribuţia importantă la promovarea
valorilor culturale și dezvoltarea Serviciului public de radiodifuziune.
Născută în 20 iulie 1938 , Eugenia Văcărescu-Necula a fost
profesoară de muzică la mai multe licee din București și a câștigat numeroase premii la festivalurile corale școlare.
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Din anul 1981, activitatea sa a fost indisolubil legată de
Corul de Copii Radio, al cărui destin l-a condus ca strategie
repertorială, pregătire, înregistrări, concerte în ţară și în străinătate.
Eugenia Văcărescu Necula a susţinut conferinţe în Italia și
Elveţia despre repertoriul corurilor de copii.
A fost membră a Academiei Amadeus din Franţa, a Asociaţiei Naţionale a Corurilor din România și a Federaţiei Internaţionale pentru Muzică Corală.
În anul 1998 a fost distinsă cu Medalia “O viaţă închinată
Radioului”.
În anul 2003, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Radiodifuziune, Eugenia Văcărescu-Necula a primit Ordinul Meritul Cultural în Grad de
Cavaler pentru contribuţia importantă la promovarea valorilor
culturale și dezvoltarea serviciului public de radiodifuziune.
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La mormantul lui Remus Tascau
Odată cu trecerea la Domnul a lui
Remus Tașcău (sâmbătă, 22 februarie
2014) ia sfârșit cea mai fastă perioadă,
întinsă pe aproape o jumătate de secol
– o veritabilă epocă de aur –, din gloriosul istoric al vechii Reuniuni Române
de Cântări și Muzică, actualul Cor „Ion
Vidu”. Demn urmaș al unei galerii de
providenţiali dirijori care au marcat evoluţia cântului coral românesc lugojean
(Iosif Czegka, Ion Vidu, Filaret Barbu
și Dimitrie Stan), Remus Tașcău a atins
culmile perfecţiunii interpretative, suprema măiestrie, confirmate prin conferirea unor prestigioase premii și distincţii naţionale și internaţionale. Am parcurs, alături de regretatul maestru,
o etapă de remarcabile împliniri profesionale, când Corul „Ion
Vidu” era partenerul egal al unor consacrate corale profesioniste
(Corul Filarmonicii „George Enescu” din București, cu memorabila interpretare a Simfoniei a IX-a, de Ludwig van Beethoven, în Capitală, pe scena Ateneului Român, sub bagheta lui
Mihai Brediceanu), sunetul său diafan, cu irizări cristaline, fiind
asemuit cu cel al unei viori Stradivarius. Era supremul ideal al
maestrului, care-i avea ca modele artistice pe Marin Constantin și camerala sa, mirificul „Madrigal”. La rândul său, maestrul bucureștean îl considera pe Remus Tașcău drept unul din
urmașii săi spirituali, un „hăruit al înălţimilor”, așa cum inspirat
îl numea într-un memorabil text omagial.
Numele dirijorului lugojean era sinonim cu cel al Lugojului, prestigiul său răsfrângându-se și asupra orașului, citadela cu
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seculare tradiţii muzicale, care, periodic, își trimitea ambasadorii, maestrul și coriștii săi, pe tot cuprinsul Europei, pentru a
transmite mesajul unei cetăţi cu certă vocaţie muzicală. Remus
Tașcău era un om de o rară și aleasă modestie, verticalitate
morală, demnitate și intransigenţă, dar și de o desăvârșită exigenţă profesională. La fel ca și marele Vidu (astăzi pe nedrept
uitat sau ignorat), Remus trăia într-o lume de o înaltă și pură
idealitate: n-a strâns averi, n-a ridicat palate. A fost omul generos care a dorit să ofere, nu să primească, dăruindu-se, ardent,
cu preaplinul sensibilităţii și talentului său. Moștenirea sa este
încărcată de cele mai preţioase sclipiri ale artei adevărate. Cu
greu se va încumeta cineva s-o preia, străduindu-se, în van,
să-i adauge noi carate. Cel mai frumos omagiu adus maestrului, preţuit și onorat în marile centre culturale europene, dar și
în România de dinainte și de după Decembrie 1989 – astăzi,
din păcate, mai puţin decât s-ar cuveni! –, îl reprezintă efortul nostru de a o păstra și cultiva cu sfinţenie. Rând pe rând,
mai devreme sau mai târziu, noi, coriștii tăi, ne vom reîntâlni
cu tine, dragă Remus, în lumea cea fără de dor, când, suntem
siguri, ne vei întreba ce-am făcut cu comoara ta. Sperăm să fim
vrednicii tăi urmași, nu niște mărunţi epigoni și să ne mângâi,
atunci, cu surâsul tău luminos.
Piosul nostru omagiu maestrului trecut în nemurire,
deopotrivă în legendă, un ultim salut din partea muzicienilor – profesori, coriști și învăţăcei – care i-au fost aproape.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Constantin-T. Stan
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Dragoș Alexandrescu. In memoriam.
Vineri, 7 martie, în jurul orei 15:00 s-a stins, după o
suferință lungă, stoică, dar în luciditate și credință, Maestrul
Dragoș Alexandrescu.
Eminent pedagog și compozitor, dirijor și animator de
corale bisericești, diacon ortodox, Dragoș Alexandrescu a reprezentat una din personalitățile cele mai puternice ale vieții muzicale contemporane, în spațiul cultural românesc.
Prezență culturală enciclopedică, iluministă, cu har componistic, pedagogic, de inspirație divină, Dragoș Alexandrescu,
născut la 16 ianuarie 1924 împlinise anul acesta patriarhala
vârstă de 90 de ani. Voi depune mărturie nemijlocită pentru o
parte însemnată din acești ani, timp în care i-am stat alături,
mai întâi ca student, între 1972 și 1976, apoi ca și coleg și colaborator din 1990 până la trecerea sa în neființă.
Voi începe cu povestea vieții sale, spusă cu har de însuși
maestrul în multele ore de convorbiri de suflet, mărturisite în
doi sau în trei, cu tânărul Aurel Muraru.
Fiul lui Aurel, muzician amator, și al Mariei Moldova,
Dragoș Alexandrescu a făcut muzică, vocală și instrumentală,
în familia sa, din cei mai fragezi ani. Talentul componistic, precoce se manifestă de la început în creația corală religioasă, cu
un Heruvic în re minor, compus la vârsta de 13 ani.
La 15 ani era deja ajutorul tatălui său la pupitrul corului
Catedralei Episcopale din Constanța, apoi la Biserica Adormirea Maicii Domnului, ca dirijor titular. Aceste începuturi îi vor
marca viața și cariera hotărâtor. Căci, chiar dacă, într-un acces
de independență, urmează Facultatea de Agronomie, marea sa
dragoste și harul său muzical îl vor readuce, în 1948 la Conservator. Aici se va realiza ca excepțional profesor și ca muzician.
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Preparator încă din anul III de studii, va parcurge toate gradele
unei cariere didactice de peste 5 decenii, încununată de toate
împlinirile acestei meserii.
Pe lângă formarea multor generații de studenți la Disciplina
Teorie-solfegiu-dictat, Dragoș Alexandrescu este și autorul
unor lucrări teoretice de excepție: cele două volume ale tratatului de Teoria muzicii și lucrarea științifică Elemente constitutive
ale muzicii. În domeniul componistic, se afirmă în aproape toate
genurile: instrumentale, corale, vocale, lucrări camerale – Preludiu și fugă în stil psaltic, Variațiuni pe tema unui colind, Trei
miniaturi, culminând cu lucrări monumentale pentru orchestră,
ca simfonia Dobrogea sau Cantata pentru solo bas, cor și orchestră
(1949). Corolarul creației sale corale religioase, bogată și diversă
ca stil și scriitură, îl reprezintă lucrarea Cântările Sfintei Liturghii, apărută în anul 2001 la Editura Muzicală. Această lucrare
a fost prezentată în primă audiție cu cinci ani mai devreme pe
scena George Enescu a Conservatorului bucureștean de corul
Sfântul Gheorghe dirijat de autorul acestei evocări. Corul, format de Dragoș Alexandrescu și discipolul său Gabriel Popescu,
a reprezentat realizarea unei arzătoare dorințe a Maestrului de
a reînvia bucuria participării la Sfânta Liturghie Duminicală cu
o formație armonică mixtă, cu o corală religioasă. Această ideală realizare era continuarea unei activități laborioase de dirijor, începută la Constanța și continuată între anii 1945-1959
cu corul Bisericii Parcul Domeniilor (azi cunoscută Cașin) din
București.
Așadar, în noiembrie 1993 am demarat repetițiile la corul
Sfântul Gheorghe, cu care am început colaborarea la Liturghie
în Biserica Sfântul Gheorghe-Vechi abia după șase luni de pregătire, în aprilie 1994. Am beneficiat de la început (necontenit,
de atunci până la stingerea sa) de sfaturile mentorului meu, care
slujea și în Biserică, ca diacon. De la dânsul am învățat rânduiala tipicului coral bisericesc întocmită exhaustiv și cu o didac-
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tică perfectă (aceste îndreptări vor sta la baza viitoarei cărți, atât
de utilă dirijorilor de coruri bisericești, cu titlul Ghidul dirijorului de cor bisericesc. Am beneficiat și de o formidabilă bibliotecă muzicală cu lucrări religioase, alcătuită de Maestru într-o
întreagă viață de colecționar și cercetător al creației muzicale.
Nu pot descrie perfecțiunea caligrafiei știmelor lucrate în
peniță și cerneală neagră, de însuși Maestrul, încă de la vârsta de 10-11 ani și păstrate impecabil până astăzi, adevărate
”piese de expoziție muzeală”, mărturii ale unei epoci binecuvântate. De altfel, aș vrea să leg acest lucru de întreaga înfățișare a
Maestrului, de felul său de a se purta și îmbrăca, de atitudinea
sa în familie și în societate. De statură mică, uscățiv, cu fața
albă, spiritualizată, impecabil îmbrăcat – cămașă în culori pastelate (bleu, roz, vernil, galben-pai), redingotă sau costum cu o
croială interbelică și nelipsitul său papion (marcă de neșters a
personalității sale) – Maestrul nu ridica niciodată vocea, era de
o politețe neabătută și cânta dumnezeiește, astfel încât în duminicile binecuvântate ale acestui frământat început de veac, la
Biserica Sfântul Gheorghe – Vechi veneau melomani-religioși de
peste tot (din București, din țară și chiar din străinătate) pentru
a asculta Liturghia, dialog îngeresc între tenorul preot paroh
Ionel Durlea, basul preot Cristian Deheleanu, baritonul diacon
Dragoș Alexandrescu și corul, condus de Gabriel Popescu. Era
o asemenea calitate în această polifonie vocală, atât har în rostirile preoților și a diaconului încât ascultătorii, enoriașii, mărturiseau, o stare de grație, necunoscută altcuiva și altcândva.
Această bucurie nu o vor uita niciodată nici generațiile de
coriști – studenți ai Maestrului și ai dirijorului, care, cu evlavie,
au participat, în duminica din 10 martie, la slujba de înmormântare a celui mai blând și plin de har magistru al lor, profesorul Dragoș Alexandrescu.
Sunt pe deplin convins că trecerea în starea de grație divină
a Maestrului s-a petrecut lin, că acesta se află deja alături de
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Drepți și conduce un cor de arhangheli. De aceea, plânsul nostru se transformă în zâmbetul plenar, în oftatul liniștit al celor
care, cunoscându-l, l-au iubit și respectat, al celor pe care, binecuvântat cu har și grație, i-a făcut părtași la curățenia și euharistia unei vieți patriarhale, împlinită și exemplară pentru noi
toți.
Odihnească-se în pace!
Fie-i țărâna ușoară!
Conf. univ. dr. Gabriel Popescu

In memoriam
Prof. univ. dr. DRAGOS ALEXANDRESCU
Strălucită personalitate a învăţământului muzical universitar din a doua jumătate a secolului XX, Maestrul Dragoș Alexandrescu ne-a părăsit, în cea dintâi lună de primăvară a anului
acesta, trezind regretul tuturor celor care i-au fost colegi și discipoli în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică, București.
Compozitor și specialist în disciplina esenţial-educaţională
a Teoriei muzicii, Dragoș Alexandrescu a avut vocaţia artei
didactice, formând numeroase generaţii de muzicieni -profesori, compozitori, muzicologi, interpreţi -, asigurând nivelul de
elită teoretică al învăţământului superior de artă a sunetelor.
Totodată, prin importante creaţii simfonice, vocal-simfonice,
camerale, corale și teoretice, Maestrul reprezintă o dimensiune definitorie a componisticii naţionale. Un temperament care
îmbina disciplina și interesul pentru frumosul muzical, Dragoș
Alexandrescu nu s-a abătut, de-a lungul activităţii sale universitare, de ia idealul educaţional ce subliniază credinţa în nobleţea artei, ca lege a vieţii artistice în lumea muzicii. Depășind
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sentimentul întristător al despărţirii și trecerea la cele veșnice,
amintirea sa ne va lumina gândurile tuturor celor ce i-au fost în
preajmă, celor formaţi de Maestru în cetatea universitară bucureșteană, model de excepţie al gândului nobil care i-a animat
întreaga activitate cu un devotament de excepţie.
07.03.2014
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In memoriam Gheorghe Oprea
De câte ori ne despărțim de câte o persoană cunoscută (în
sens public), în general trăim durerea public.
Gheorghe Oprea - profesor universitar, doctor în etnomuzicologie, personalitate indiscutabilă în domeniul universitar și
cultural, dascăl de excepție studenților la conservator, printre
care am fost și eu - a plecat dintre noi, la fel de liniștit cum era
ca om.
Gheorghe Oprea a fost un mentor, un sfătuitor cu har
pentru muzicieni de-a lungul întregii cariere. Masterate, grade
didactice, doctorate, mulți i le datorează, pentru că avea darul
de a ne face să nu renunțăm atunci când, de multe ori, suntem
tentați să o facem.
Gheorghe Oprea a condus corul „Gaudeamus”, un nume
simbolic pentru mulți dintre noi pentru că ne-a marcat formarea ca muzicieni și dirijori. Dânsul, ca dirijor și om a fost model
pentru mulți dintre noi.
Gheorghe Oprea a fost o prezență activă ca dirijor a altor
coruri prin țară, membru în jurii la concursuri, festivaluri de
folclor sau ca specialist la emisiuni de radio și televiziune.
Vocea lui a rostit de multe ori cuvinte cu greutate care au marcat evoluția unor mari artiști.
Dar dincolo de personalitatea publică pe care am descriso mai sus se cuvine să spunem câteva cuvinte despre OM-ul
GHEORGHE OPREA.
A fost un țăran român, curat, cinstit și modest, care a ajuns
profesor universitar.
A fost un român cu o voce caldă când vorbea, extraordinar
de muzicală și sensibilă când cânta, abordând diversele stiluri
din muzica populară.
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A fost un prieten drag cu noi toți, sobru
dar foarte apropiat, erudit dar simplu în
exprimare, gata oricând să te îmbărbăteze la
necaz sau să te îndrume la nevoie, ca specialist.
Acum, în acest început de primăvară,
când natura reînvie, mugurii umplu crengile,
copacii înfloresc, natura freamătă de viață ...,
noi privim toate acestea cu lacrimi în ochi ...
... deși a plecat, Gheorghe Oprea rămâne
în mulți dintre noi .....
Prof. Radu-Anghel Vasilescu

A trecut în eternitate profesorul şi muzicologul
Gheorghe Oprea
S-a stins din viaţă astăzi, 24 martie 2014, Gheorghe
Oprea, profesor, folclorist, muzicolog și dirijor.
Născut în 1 ianuarie 1942, a absolvit Conservatorul din
București, actuala Universitate Naţională de Muzică, unde a
devenit apoi profesor de folclor. A fost dirijor al Corului “Gaudeamus” al instituţiei amintite; împreună cu tinerii coriști a realizat turnee în Germania, Polonia, Spania, Anglia, Statele Unite
ale Americii. Ca etnomuzicolog, Gheorghe Oprea a cules 3000
de melodii populare în România și Republica Moldova și a
publicat studii de folclor – între care și un volum de Folclor
Muzical Românesc( suportul cursului ţinut la UNMB). Pentru
activitatea sa, profesorul și etnomuzicologul Gheorghe Oprea
a fost distins cu premii internaţionale, în Germania, Polonia,
Grecia sau Spania.In 1993 a obţinut titlul de doctor în muzicologie al Universităţii Naţionale de Muzică din Capitală.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
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In memoriam Romeo Vanica
Colegii din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunţă cu profundă întristare că în ziua de
23.04.2014 ne-a părăsit unul din cei mai talentaţi muzicieni de
muzică ușoară, compozitorul și pianistul ROMEO VANICA
Născut la București (27 octombrie 1945) într-o familie de
remarcabili muzicieni (tatăl său, compozitorul și dirijoul Ion
Vanica, a fondat, chiar în anul 1945, Corul de copii al Radiodifuziunii Române), Romeo Vanica a început studiile extrem de
timpuriu sub îndrumarea părintelui său continuuându-și apoi
educaţia artistică la Conservatorul din București (1964 -1969)
cu profesorii Victor lusceanu și Constantin A. lonescu (teorie
solfegiu), Mircea Chiriac (armonie), Miryam Marbe (contrapunct), Carmen Petra Basacopol (forme muzicale), Ludovic
Bacs (citire de partituri) și Rodica Sutzu (pian).
încă de pe băncile școlii Romeo Vanica a debutat ca pianist și compozitor în formaţia de muzică ușoară Mondial din
București (1966), trecând apoi ca referend la Opera Română
(secretar muzical) și la casa de discuri Electrecord (1986), spre
a-și încheia cariera muzicală cp. redactor la Radiodifuziunea Română. Chiar de la primele piese compozitorul Romeo
Vanica s-a impus în peisajul creator al generaţiei sale prin șlagărele Primăvara, Romanţă fără ecou, Romanţa inimii și Pe harta
Europei pe versuri de Toparceanu și Ion Minulescu. A urmat
o nouă etapă de creaţie, prin fructuoasa colaborare de peste un
deceniu cu Dan Verona. A fost premiat la concursul Festivalului de muzică ușoară de la Mamaia și Festivalului armatei “Te
apăr și te cânt patria mea”. Colegii din UCMR regretă despărţirea de acest valoros compozitor care a dat strălucire dinastiei
muzicale Vanica în muzica românească din sec XX și transmit
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sincere condoleanţe familiei, în frunte cu fratele său compozitorul Mihai Vanica.
Viorel Cosma
Notă: Romeo Vanica, fiul fondatorului Corului de Copii
Radio Ion Vanica, a făcut parte din această formaţie între anii
1956-1959.
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Manifestări corale internaţionale
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