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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

Dare de seamă privind activitatea A.N.C.R.

ANUNȚ

de la Adunarea Generală de la Curtea de Arges,

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

din 2015 până în prezent

Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu
Președinte
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Se cuvine, și cred că sunt în asentimentul tuturor celor prezenţi la această Adunare Generală, ca înainte de a prezenta
activitatea ANCR de la ultima Adunare Generală de anul trecut de la Curtea de Argeș, să mulţumim domnului vicepreședinte, prof. Dumitru Săndulachi, pentru bunăvoinţa de a
organiza întâlnirea noastră anuală la Focșani.
Doresc însă să reamintesc faptul că iniţiativa organizării
reuniunilor noastre anuale și în alte orașe decât Bucureștiul, i-a
aparţinut domnului profesor Gheorghe Gomoiu, vicepreședinte
ANCR, cel care ne-a invitat la Pitești, în cadrul Festivalului
D.G. Kiriac, după care, întâlnirile noastre au avut loc la Alba
Iulia (cu sprijinul d-lui Iosif Fiţ, tot vicepreședinte ANCR),
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Deva, Constanţa și Baia Mare, la invitaţia ÎnaltPreaSfinţitului
Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, respectiv a domnului Sașa
Nicolici, ambii vicepreședinti ANCR.
Se cuvine, de asemenea, să mulţumim și ÎnaltPreaSfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, pentru
bunăvoinţa de a organiza întâlnirea noastră anuală din 2015, la
Curtea de Argeș, întâlnire în care s-a implicat și d-nul Codruţ
Scurtu, vicepreședinte ANCR.
Ajunsă la peste două decenii și jumătate de existenţă, Asociaţia Naţională Corală din România – organizaţie neguvernamentală, afiliată la Federaţia Corală Europa Cantat – și-a
desemnat la București, în cadrul Adunării Generale din anul
2014, noul comitet director. În funcţia de președinte a fost
reales dirijorul și fondatorul prestigioasei formaţii corale de
cameră Preludiu, Voicu Enăchescu – Directorul Artistic al
Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”.
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Din conducere mai fac parte următorii vicepreședinţi: prof.
Gheorghe Gomoiu – Pitești, prof. Iosif Fiţ – Alba Iulia, prof.
Dumitru Săndulachi – Focșani, prof. Florin Soare – Sibiu,
I.P.S. Teodosie – Constanţa, conf. univ. dr Grigore Cudalbu –
București, ing Alexandru Nicolici, președintele Coralei „Armonia” Baia Mare și Codruţ Scurtu.
În funcţia de secretat general ANCR este în continuare
d-na. prof. Alina Pârvulescu. Din comisia de cenzori fac parte
doamnele prof. Georgeta Aldea și Gabriela Boţan, alături de
domnul Tudor Ionescu, medic și dirijorul corului „Vox Medicalis”. La Adunarea Generală ANCR din anul 2014 s-a propus și
s-a aprobat alegerea unui grup de coordonatori zonali ANCR,
care să ţină legatura între Comitetul director ANCR și formaţiile corale din judeţele de care răspund.
ANCR 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 șaptea ediţii a stagiunii corale bucureșteane „Paul Constantinescu” ce cuprinde concerte corale de înaltă ţinută artistică, cu un repertoriu variat de muzică clasică și contemporană
românească, desfășurate pe scena de studioului „G. Enescu“ al
Universităţii Naţionale de Muzică din București, în biserica
Sf. Elefterie și în sala Centrului National de Artă „Tinerimea
Română” din București.
Referitor la activitatea ANCR desfășurată de la ultima
Adunare Generală de la Curtea de Arges până în prezent, s-au
desfașurat urmatoarele evenimente:
- Festivalul Coral International „Ioan D. Chirescu”, de la
Cernavodă, ediţia a XXXIV-a (nov. 2015), organizat de
Primăria și Casa de Cultură a orașului Cernavodă, un rol
important revenind domnilor Constantin Grajdeanu și
Dincu Anghel, membru A.N.C.R.;
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- Festivalul „Timotei Popovici“, Ediţia a XXXIV-a, Caransebeș.
- Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, ediţia a XII-a
Focșani, organizat de domnul prof. Dumitru Săndulachi,
vicepreșdinte ANCR;
- Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”, ediţia a XXI-a,
Lugoj;
- Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a XXVI-a,
organizat la Orăștie;
- Festivalul Concurs Coral International pentru Tineret
„Gavriil Musicescu”, ediţia a III-a, Iași;
- Festivalul Concurs International „Liviu Borlan”, Baia
Mare, editia a V-a;
- „Săptămâna Internaţionala a Muzicii Noi”, ajunsă la cea
de a XXVI-a ediţie;
- Festivalul de Muzica Religioasa „Bunavestire”, ediţia
a IV-a, București.
Mai multe date referitoare la aceste manifestări se pot găsi
în Buletinul Informativ ANCR nr. 25-26.
Tot în paginile B.I. al ANCR am publicat materiale referitoare la noile formaţii înscrise.
La rubricile „Din activitatea unor formaţii” și „Prezenţe
românești peste hotare” sunt prezentate manifestări deosebite
ale unor coruri.
Aniversări:
- Constantin Arvinte – 90 de ani;
- 140 de ani ai Corului „Armonia”, Bocșa;
- Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane
Sibiu – 110 ani de existenţă;
- Corul Academic Radio – 75 de ani;
- Corul de Copii Radio – 70 de ani;
- Corul „Voci Transilvane”, Cluj – 70 de ani;
- Corul „Euterpe” – 25 de ani;
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- Corul „Symbol” – 25 de ani;
- Corul „Solemnis” Baia Mare – 20 de ani;
- Corul mixt „Trison” Brăila;
- Corala „Fantasia”, Vaslui – 20 de ani.
In memoriam:
- Arhidiacon Sebastian Barbu Bucur:
- Petre Simionescu;
- Gheorghe Firca;
- Eleonora Enachescu.
Profit de ocazie pentru a vă propune din nou, organizarea
unui concurs sau festival al corurilor de copii, care să poarte
numele dirijorului și compozitorului Ion Vanica, cel care a înfiinţat „Corul de copii Radio“, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de
la trecerea acestuia în nefiinţă.
Doresc să mai aduc în atenţia dumneavoastră și „reactualizarea” nivelului cotizatiilor ANCR, neschimbate de la Adunarea Generala ANCR din 24 mai 2013:
- 100 RON pentru persoanele inscrise individual;
- 150 RON pentru corurile de copii:
- 250 RON pentru corurile de adulţi.
Totodată, vă informez că ANCR a achitat cotizaţia către
Federaţia Corală „EUROPA CANTAT“.
Nu vreau să închei prezentarea făcută fără a va lansa și
personal rugămintea aflată la începutul Buletinului informativ ANCR 17-18 și anume de a transmite urgent pe adresa de
email a ANCR o prezentare a formaţiei pe care o coordonaţi.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

Manifestări corale interne
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Festivalul de Muzică Religioasă
„BUNA VESTIRE”,
ediţia a V-a, 25 martie 2017, Bucureşti
PROGRAM
Ora 12:00
- Corul de copii „MELORITM” al Palatului Naţional al
Copiilor – dirijor prof. dr. Elena Maria Nicolai
Cu noi este Dumnezeu – prelucrare și armonizare Ioan Brie
Doamne al puterilor – Nicolae Lungu
Tatăl nostru – Ciprian Porumbescu
Ridica-voi ochii mei la ceruri
Rugăciune către Îngerul Păzitor – Virgil Popescu
Ora 12:15
- Corul de copii „SUNETUL MUZICII” al Asociaţiei
Cultural Artistice Sunetul Muzicii – dirijor Cristina Manoliu
Săvulescu
Pentru Tine Doamne – Chiril Popescu
Ochiul lui Dumnezeu – Dumitru Georgescu Kiriac
Mântuitoare patimi – Dumi Dumitrache
Scrisoare pentru Dumnezeu – comp. și textier Viorela Filip
solist Iorgu Luca Adrian
Ora 12:30
- Corul de copii „CARMINA” al Palatului Naţional al
Copiilor – dirijor Ștefania Istrate
Ridica-voi ochii mei la ceruri
Kumbaya
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Happy day
Ora 12:40
- Corala „RUBATO” – dirijor Andrei Stănculescu
Ubi Caritas – Ola Gjeilo
Tatăl nostru – Felicia Donceau
Alleluia – Michal Zielinski
Ora 12:55
- Corul de copii și tineret „SYMBOL” – reprezentant al
Asociaţiei Corale Symbol – dirijor Jean Lupu și Luminiţa
Guţanu Stoian
Litanie – Ștefan Andronic
Iubi-te-voi, Doamne – Nicolae Lungu
Cât de mărit - Dimitrie Bortneansky
De Tine se bucură – Nicolae Lungu
Molitva – Tsvetan Denev
ORA 13:10 – 14:00 - PAUZĂ
Ora 14:00
- Corul “VOX MEDICALIS” al Asociației „Vox Medicalis” pentru Excelență în Artă și Medicină – dirijor Dr. Tudor
Ionescu
Pripeala – Filotei Monahul, solist Ioan Orheian
De frum’ seţea fecioriei Tale – Paul Constantinescu, solistă
Mioara Buhălţeanu
Heruvic – Ion Popescu-Runcu
Benedictus din Missa Brevis – Jacob De Haan
Ora 14:20
- Corul de Copii RADIO – al Societăţii Române de Radiodifuziune – dirijor Voicu Popescu
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Cantate Domino – Rupert Lang
Bogoroditse Devo – tropar Ucraina
Doamne, auzi glasul meu – Nicolae Lungu
Nigra sum – Pablo Casals
Ora 14:40
- Corala „NICOLAE OANCEA” – a Casei Corpului Didactic București – dirijor Petre Ștefănescu
Ehre sei dir, Christe – Heinrich Schűtz
Bogaţii au sărăcit (chinonic) – Ioan D. Chirescu
Axion – Piotr Ilici Ceaikovski
Tatăl nostru – Petre Ștefănescu
Heruvic – Gheorghe Bazavan
ORA 15:00
- „SOLEMNIS CHOIR” – al Asociaţiei Naţionale Corale
din România – dirijor Florentina-Nicoleta Brescanu
Rugăciune – Constantin Drăgușin
Tatăl nostru – Radu Mihalache
Amazing Grace – tradiţional
Wade in the water - tradiţional
Hosana, Hosana – Joseph M. Martin
Tschotscholoza – Traditional South African adapted for
SATB by Jeffrey L. Ames
Ora 15:25
- Corul Academic „DIVINA ARMONIE” – al Fundaţiei
Cavalerii Daciei club Unesco – dirijor prof. Cristian Marius
Firca
Tatăl Nostru – Ludwig Niedermayer
solo mezzo-soprana Cosmina Stancu
Pre Tine Te lăudăm – Gavriil Musicescu
De Tine se bucură – Nicolae Lungu
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Doamne, auzi glasul meu – Nicolae Lungu
solo mezzo-soprana Antoaneta Bucur
Doamne al puterilor – Nicu Moldoveanu
Rugăciune – Ioan D. Chirescu
Acestea zice Domnul – Sabin Dragoi
solo baritonul Dominic Cristea
Cămara Ta - Nicolae Lungu
Stihira a-II-a – Nicolae Lungu
Iubi-Te-voi Doamne – Ioan D.Chirescu
solo baritonul Dominic Cristea
Oratoriul – Gheorghe Mandicevschi
Privegheaţi și vă rugaţi – Gheorghe Popescu – Brănești
solo soprana Elena Dinca Velica
Priviţi Golgota – Friederich Silcher
Rugăciune – Etienne Mehul
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Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia
a XXVII-a, Orăştie 10-11 decembrie 2016
Sâmbătă și dumincă, 10 și 11 decembrie 2016, a avut loc
la catedrala din Orăștie cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului
Coral Naţional „Cu noi este Dumnezeu”. În prima zi a avut loc
secţiunea competiţională a manifestării prin participarea a 16
formaţii corale din 10 judeţe, iar în a doua zi s-a desfășurat secţiunea litugică prin răspunsurile oferite de Cvintetului „Anatoly” din Brașov la slujba religioasă duminicală. Organizatorii
acestei ediţii au fost Protopopiatul Ortodox Orăștie și Parohia Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” Orăștie
I. Au fost oferite și două premii din partea Despărţământului
ASTRA Orăștie și a Asociaţiei „Limba noastră cea română”,
Orăștie.
Juriul a fost format din prof. univ. dr. Constantin Rîpă (președintele juriului) din Cluj-Napoca; pr. prof. univ. dr. Domin
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Adam din Alba-Iulia, pr. lect. univ. dr. George Neacșu din
Pitești și lect. univ. dr. Costel Mirel I.V. Nechita din Iași. Din
partea Episcopiei Devei și Hunedoarei a fost susţinut un mesaj
de binecuvântare din partea pr. arhim. Andrei Coroianu. Evenimentul a fost transmis în direct de postul Radio Color Orăștie,
iar prezentarea corurilor a fost frumos realizată de prof. Silvia Beldiman, membră a Uniunii Scriitorilor din România. În
cadrul festivalului a fost prezentată o frumoasă prelegere despre
activitatea corală internaţională și contextualizarea competiţiei
muzicale de la Orăstie în rândul acesteia, de către prof. Marian
Stroe, reprezentantul Interkultur – România. La finalul jurizării
au fost oferite următoarele premii:
Categoria „A” – coruri de copii:
Premiul I: Corul Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”
din Cluj-Napoca, dirijor prof. Ioana Gabriela Gadalean;
Premiul II: Corul Liceului Teoretic „Gh. Lazăr” din Pecica,
prof. Alexandru Daniel Zaharia;
Premiul III: Corul Școlii Gimnaziale din Secusigiu, dirijor
prof. Alexandru Daniel Zaharia.
Categoria „B” – coruri pe voci egale:
Premiul I: Corul din Vălenii Șomcutei al Protopopiatului
Șomcuta Mare, dirijor Răzvan Pașca;
Premiul II: Corul „Sacerdotes Domini” al Protopopiatului
Aiud, dirijor pr. Horea Lazăr.
Categoria „C” – coruri mixte parohiale:
Premiul I: Corul „Nașterea Domnului” din Arad, dirijor
prof. Laura-Andreea Roșu;
Premiul II: Corul „Vox Animi” din Sighișoara, dirijor prof.
Ana Rodica Proteasa;
Premiul III: Corul „Anastasis” din Deva, dirijor Dorin Kladni.
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Categoria „D” – alte coruri mixte:
Premiul I: Corul „Voces” din Oradea, dirijor prof. Arnold
Schneider;
Premiul II: Corul „Cantarad” din Arad, dirijor prof. Magdalena Lodi;
Premiul III: Corul „Trison” din Brăila, dirijori prof. Marcica Lupu și Ștefan Lupu.

Orăștie – Corul Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă” din
Cluj-Napoca;
Premiul de excelenţă – Corul „Arhanghelii” Orăștie, dirijor drd. Ioan Marius Popa;
Premiul de excelenţă – Corul „Bâlea Boar” din Brad, dirijor prof. Maria Simion;
Marele Premiu: Grupul „Anatoly” din Brașov.

Categoria „E” – grupuri vocale:
Premiul I: Grupul „Logos” din Alba Iulia; dirijor prof. Florin Păcurar;
Premiul II: Grupul „Lira” din Botoșani, dirijor prof. Dragoș Boicu;
Premiul – Cel mai bun dirijor – prof. Arnold Schneider
(corul Voces – Oradea);
Premiul „Astra Rediviva”, din partea Despărţământului
ASTRA Orăștie – Grupul „Logos” din Alba Iulia;
Premul Asociaţiei „Limba noastră cea română”, filiala

Putem afirma că prin participarea multor coruri valoroase din cuprinsul ţării noastre și prin organizarea excepţională, ediţia din acest an a festivalului de la Orăștie va rămâne
o frumoasă și nobilă pagină în istoria muzicii și a spiritualităţii
românești.

Corul „Arhanghelii” Orăștie,
dirijor drd. Ioan Marius Popa

Drd. Ioan-Marius Popa
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Festivalul „Timotei Popovici”
s-a întors „acasă”
În anul 1982, la Marga a avut loc prima ediţie a Festivalului Coral „Timotei Popovici”, iniţiatori fiind înv. Aurelia și prof.
Dumitru Jompan.
De ce la Marga? După 32 de ani de la trecerea în altă lume,
bănăţenii nu l-au recunoscut ca atare pe profesorul și dirijorul,
folcloristul și compozitorul Timotei Popovici (1870-1950), născut în „patria” lor, fiindcă acesta a slujit muzica din Ardeal, mai
exact din orașul Sibiu.Transilvănenii, la rândul lor, l-au considerat „bănăţean”, motiv pentru care, de asemenea, l-au dat uitării.
Marga fiind situată la hotarul dintre cele două provincii,
a fost cel mai nimerit loc unde s-au gândit cei doi dascăli să-i
ridice un monument spiritual acestui mare muzician al neamului românesc.
Se pare că Pronia cerească i-a apărat pe intelectualii locului,
în vremea când ateismul era în floare, căci Timotei Popovici a
fost preot, protopop și compozitor de muzică corală religioasă,
și nimeni, niciodată, nu le-a reproșat iniţierea acestui Festival.
La început, în primii ani, Olimpiada corală a avut un
caracter local, apoi zonal, pentru ca în cele din urmă, luând
amploare, să devină de nivel naţional și internaţional, prin participarea unor coruri din Austria, Lituania, Republica Moldova,
Serbia și Turcia.
În perioada 1982-1994, evenimentul s-a desfășurat la Marga.
În anul 1995, prin transferarea familiei Jompan la Caransebeș, Festivalul a trecut sub patronajul Episcopiei, Primăriei și
Casei de Cultură „George Suru” din municipiul de pe malurile
Timișului și Sebeșului.
În cele 35 de ediţii ale manifestării, au evoluat pe scenă zeci,
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sute și chiar mii de copii și tineri iubitori de muzică, asemenea
conducătorilor acestora. Niciunul dintre aceste evenimente nu
a avut un caracter competitiv, pentru a nu aduce supărare în
suflete atât de pure, ci a fost doar o trecere în revistă a formaţiilor alcătuite din cele mai fragede și frumoase glasuri.
Cea de a XXXV-a ediţie, una jubiliară, cu binecuvântarea
P.S. Lucian Mic, episcopul Caransebeșului, a revenit „acasă”, la
Marga. Evenimentul a avut loc în data de 28 aprilie, el cuprinzând un parastas în memoria patronului Festivalului, la ora 9,
urmat, la ora 9.30, de dezvelirea unei plăci comemorative pe
faţada Casei Culturale „Dumbrăviţa”, după care, la ora 10, s-a
desfășurat Simpozionul „Muzica corală în actualitate”, în cadrul
căruia s-a lansat volumul „Timotei Popovici. Monografie”, ediţia a II-a, și antologia „14 miniaturi corale”, ambele sub semnătura prof. univ. dr. Dumitru Jompan. La ora 16 a avut loc
Festivalul coral propriu-zis, cu participarea a 10 coruri din ţară
și a nou-reînfiinţatei Corale „Mărgana”, care și-a început activitatea artistică în urmă cu 115 ani.
Prof. univ. dr. Dumitru JOMPAN

26

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Zilele credinţei şi culturii în Episcopia
Caransebeşului, ediţia a XI-a,
23-30 aprilie 2017
Manifestările sunt prilejuite de sărbătorirea festivă a
hramului Catedralei Învierea Domnului din Caransebeș
(Duminica Tomii), de proclamarea în Patriarhia Română a
anului 2017 ca „Anul omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor
și pictorilor bisericești și Anul
comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în
Patriarhia Română”. Pe plan
local, în acord cu tema Patriarhiei Române, eparhia noastră
îi va cinsti pe episcopul martir
Veniamin Nistor și alţi apărători ai credinţei strămoșești, sub
genericul „Episcopul martir Veniamin Nistor și alţi apărători ai
Ortodoxiei din Banat în perioada comunistă”.
Duminica Tomii, 23 aprilie 2017
Ora 900 – procesiunea soborului de ierarhi, preoţi și diaconi, dimpreună cu credincioșii de la Catedrala istorică Sfântul
M. Mc. Gheorghe la Catedrala Învierea Domnului; închinare la
moaștele Sf. Mironosiţe Maria Magdalena, aduse de la Mănăstirea Pantocrator, din episcopia Alexandriei și Teleormanului,
precum și la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului
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de la Mănăstirea Călugăra și de la parohia Măru, din episcopia
Caransebeșului;
Ora 930 – Sfânta Liturghie Arhierească;
Ora 1230 – spectacol de promovare a folclorului tradiţional
bănăţean, la care vor participa formaţii de dansatori din localităţile Banatului Montan (în centrul civic al orașului, în faţa
catedralei).
Simpozionul internaţional „Jertfă și mărturisire“,
24-25 aprilie 2017
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oraviţa
Luni, 24 aprilie
Ora 930 – Deschiderea festivă:
- Recital susţinut de Corul Mănăstirii Nera;
- Cuvânt de întâmpinare – P.S. Lucian, Episcopul Caransebeșului;
- Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul
României, la cea de-a XI-a ediţie a Zilelor credinţei și culturii în Episcopia Caransebeșului;
- Cuvânt din partea domnului Ionuţ Vulpescu, ministru al
Culturii și Identităţii Naţionale;
- Cuvânt din partea domnului Victor Opaschi, secretar de
stat pentru Culte.
Comunicări în plen:
- Î.P.S. IOAN, Mitropolitul Banatului, Titlu rezervat;
- Î.P.S. TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, Amintiri
neșterse despre Episcopul Veniamin Nistor;
- P.S. NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei,
Monahismul românesc în timpul patriarhului Justinian
Marina;
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- P.S. SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei,
Titlu rezervat;
- P.S. EMILIAN LOVIȘTEANUL, Episcop – Vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului, „Monahismul românesc și
Decretul 410 din anul 1959”;
- P.S. LUCIAN, Episcopul Caransebeșului, Episcopia
Caransebeșului – jertfa Bisericii Ortodoxe din Banat la
instaurarea regimului comunist în România (1948-1949);

-

Ora 1330 – Vernisajul expoziţiei foto-documentare Biserica
Ortodoxă din Banat în perioada regimului comunist
Ora 1400 – Servirea mesei la Hotel Condor
Ora 1500 – Vizitarea Teatrului Mihai Eminescu din Oraviţa,
cel mai vechi teatru din România, care, anul acesta, aniversează
200 de ani de la inaugurare
Ora 1600 – Comunicări pe secţiuni

-

SECŢIUNEA TEOLOGIE
Hotel Carașul

-

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Constantin RUS, pr. conf.
univ. dr. Remus ONIȘOR
- Pr. prof. univ. dr. Constantin RUS, Arad, Dezvoltarea puterii conducătoare în Biserică. Studiu canonic;
- Pr. conf. univ. dr. Remus ONIȘOR, Alba Iulia,
„Icoane” ale Maicii Domnului în Protoevanghelia lui
Iacov;
- Dr. Cătălin Ştefan POPA, Bucureşti, Mandilionul
din Edesa, ca prototip al icoanei Mântuitorului în
lumea siriacă. O analiză textual patristică;
- Pr. conf. univ. dr. Constantin BĂJĂU, Craiova, Teologia icoanei în scrierile lui Teodor Studitul;
- Pr. lect. univ. dr. Ion Sorin BORA, Craiova, Repre-

-

-
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zentările iconograﬁce inspirate din ﬁnalul Sﬁntelor
Evanghelii. Congruenţe şi diferenţe;
Prof. univ. dr. Gheorghe POPOVICI, Reșiţa, Glasul îngerilor în icoanele bănăţene;
Pr. conf. univ. dr. Ioan MIHOC, Caransebeş, Hristos „chipul slavei” lui Dumnezeu, temei al icoanei ortodoxe;
Pr. conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU, Arad,
Valenţe teologice și duhovnicești ale icoanei, reﬂectate în imnograﬁa sărbătorii Aducerii sﬁntei mahrame
a Domnului de la Edesa la Constantinopol, din 16
august;
Dr. Mircea Gheorghe ABRUDAN, ClujNapoca, Icoana lui Hristos în teologhisirea lui Karl
Christian Felmy;
Pr. lect. univ. dr. Coriolan DURA, Alba Iulia,
Depoziţia părţilor în procesele bisericești – dovada credinţei mărturisite;
Pr. lect. univ. dr. Filip ALBU, Arad, Coordonate ale
propovăduirii Evangheliei lui Hristos prin cuvânt și
icoană la părinţii Ilarion Felea și Dumitru Stăniloae;

Ora 1800 – Pauză de cafea
Ora 1815 – Reluarea comunicărilor
- Pr. lect. univ. dr. Ioan BUDE, Timișoara, Chipul
iconic al lui Dumnezeu reﬂectat tipologic în persoana,
credinţa şi viaţa patriarhului Avraam;
- Pr. lect. univ. dr. Cosmin PANŢURU, Timişoara,
Exigenţe canonice, regulamentare și juridice privitoare la
arta iconograﬁcă;
- Protos. asist. univ. dr. Maxim VLAD, Constanţa,
Originea diabolică a metodelor și mecanismelor utilizate
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de regimurile totalitare în procesul de dezumanizare și de
reeducare a omului;
- Dr. Răzvan FIBIȘAN, Timișoara, Hieratismul icoanei Bunei Vestiri, o veritabilă teologie descriptibilă în
linii, forme și culori;
- Diac. asist. univ. dr. Lucian BOT, Craiova, Icoana teologiei și teologia icoanei. Prezenţă și Revelaţie potrivit Sfântului Ioan Damaschinul;
- Asist. univ. drd. Ioana BOT, Craiova, „Ochi de
lumină”. 33 de ipostaze graﬁce ale celor care au suferit în
temniţele comuniste;
SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oraviţa
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU,
pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD
- Pr. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU, București,
Titlu rezervat;
- Pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD, Arad, Aspecte din
pătimirile Părintelui Crăciun Opre în închisorile comuniste;
- Cristian Ioan VIDESCU, secretar de stat Centenar
– Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Bucureşti, Titlu rezervat;
- Pr. lect. univ. dr. Adrian MAZILIŢA, Craiova, Activitatea Societăţii corale „Doina” din Drobeta Turnu
Severin în Banat;
- Conf. univ. dr. Dorina CHIȘ-TOIA, lect. univ. dr.
Mihaela MARTIN, Reșiţa, Destine frânte. Abordare
interculturală;
- Dr. Vasile DUDAŞ, Timișoara, Mărturii documentare referitoare la unirea Transilvaniei, Banatului,
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Crișanei și Maramureșului cu România, publicate în
revista „Mitropolia Banatului” în anii regimului socialist;
- Pr. dr. Nicolae BREDA, Arad, Cauzele iconoclasmului bizantin şi Sinodul VII Ecumenic;
- Prof. dr. Dumitru TOMONI, Făget, Martiri fără
mormânt: Victor Feneșiu (1890-1950);
- Prof. dr. Doru SINACI, Arad, Preoţi mărturisitori arădeni în închisorile comuniste;
Ora 1800 – Pauză de cafea
Ora 1815 – Reluarea comunicărilor
- Ier. drd. Maxim MORARIU, Cluj-Napoca, Profesori ai
Institutului Teologic Ortodox din Cluj, mărturisitori ai lui
Hristos în temniţele comuniste;
- Drd. Mihai-Octavian GROZA, Cluj-Napoca, Însemnări
din ,,temniţele Clujului”. Experienţa ,,graniţei culturale” în
memoriile preotului transilvănean Septimiu Popa (19161917);
- Prof. Pavel PANDURU, Prigor, Rezistenţa anticomunistă în Valea Almăjului;
- Dr. Florin Corneliu POPOVICI, Timișoara, Teoﬁl
Bradea „Negruţiu S. Ioan, preot cu închisoarea satisfăcută” (cronică de carte);
- Conf. univ. dr. habilit. Marcel Gheorghe MUNTEAN, Cluj-Napoca, Anastase Demian, pictorul Catedralei Mitropolitane „Sﬁnţii Trei Ierarhi” din Timişoara;
- Dr. Laurenţiu Ovidiu ROȘU, Caransebeş, Aspecte
privind achitarea pensiilor clericilor bănăţeni de pe raza
Raionului Caransebeş;
- Jurist Vasile GÂRU, Drobeta-Turnu Severin, Martiriul familiei unui preot din Banat în timpul prigoanei comuniste de deportare în Bărăgan;
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- Pr. prof. dr. Petrică ZAMELA, Bozovici, Martiri și
mărturisitori din Valea Almăjului, în lupta anticomunistă;
- Dr. Virginia ARDELEAN, Caransebeş, Istorie și
artă în biserici din Episcopia Caransebeșului – pictorul Nicolae Popescu;
- Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sfântu Gheorghe, Anii de
jertfă a Episcopului Veniamin Nistor la Alba Iulia (19491963);
- Drd. Ioan-Marius POPA, Orăștie, Ion Apostol –
mărturisitor al Ortodoxiei prin cuvânt şi prin muzică;
- Prof. dr. Maria GHERGUŢA, Caransebeș, Corneliu
Baba, pictor de biserici în Eparhia Caransebeșului;
- Prof. dr. Constantin BRĂTESCU, Caransebeş, Biserica strămoșească protectoare a teatrului naţional. Activitatea teatrală caraș-severineană între 1874-1914;
- Dr. Oana HABOR, Cluj-Napoca, Confruntarea cu rănile
invizibile ale Primului Război Mondial: atitudinea Bisericii Ortodoxe Române privind fenomenul traumei psihologice
(1919-1939).
Ora 2030 – Servirea mesei la Hotel CONDOR
Marţi, 25 aprilie
Ora 930 – Comunicări pe secţiuni
SECŢIUNEA TEOLOGIE
Hotel Carașul
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, pr. prof.
univ. dr. Ioan Emil JURCAN
- Pr. prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, Cluj-Napoca,
Ce ne spune Biblia despre „icoană”? De la apologie la
mărturisire;
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- Pr. prof. univ. dr. Ioan Emil JURCAN, Alba Iulia,
Martirajul creștin în comparaţie cu cel islamic. Privire comparativă;
- Conf. univ. dr. Adrian LEMENI, București,
Dimensiunea spirituală a conștiinţei mărturisitoare
asumată în închisorile comuniste;
- Pr. conf. univ. dr. Nicolae MORAR, Timişoara,
Simbolul religios în perioada precreștină;
- Pr. lect. univ. dr. Emilian ROMAN, Iaşi, Mănăstirile în perioada comunistă. Jertfă și mărturisire;
- Pr. lect. univ. dr. Vasile ITINEANŢ, Timişoara,
Icoana Învierii Domnului în imnologia liturgică;
- Pr. lect. univ. dr. Daniel LEMENI, Timişoara,
„Prin cele văzute înţelegem cele nevăzute”: câteva consideraţii despre arta de a vedea în iconograﬁa bizantină;
- Protos. Teofan MUNTEANU, Mănăstirea Nera,
Actualitatea, importanţa și necesitatea sﬁntelor icoane
pentru viaţa și misiunea bisericii azi. Omul – icoana vie
a Dumnezeului Celui Viu.
Ora 1130 – Pauză de cafea
Ora 1145 – Reluarea comunicărilor
- Pr. lect. univ. dr. Nichifor TĂNASE, Caransebeş, „Visibile Patris Filius” – apofatism și hristologie la
Părinţii preniceeni;
- Pr. drd. Laurenţiu GEORGESCU, Caransebeș,
Fundamentul dogmatic al icoanei;
- Pr. drd. Cristian RĂDULESCU, Reșiţa, Valoriﬁcarea conceptului de îndumnezeire și implicaţiile lui ecleziale în gândirea profesorului Nicolae Chiţescu;
- Pr. dr. Pătruţ BĂNĂDUC, Caransebeş, Monahul
Nicolae Delarohia sau despre libertatea de a mărturisi;
- Pr. ic. stavr. drd. Emanuel TĂPĂLAGĂ, Serbia,
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„Și a fost iară…”. Slujbele vecerniei, pavecerniţei și
miezonopticii. O icoană revelaţională a Bisericii;
- Arhid. drd. Vicenţiu ROMÂNU, Caransebeş, Fundamentul hristologic al icoanei;
- Arhim. dr. Casian RUŞEŢ, Caransebeş, Instanţele
de judecată ale B.O.R. în perioada comunistă. Studiu
canonic.
SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oraviţa
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Daniel BENGA, pr. lect.
univ. dr. Daniel Alic
- Pr. prof. univ. dr. Daniel BENGA, București, Profilul
duhovnicesc al preotului mărturisitor Arsenie Papacioc;
- Pr. lect. univ. dr. Daniel ALIC, Caransebeș, Anul
1948 și destinul învăţământului teologic din Episcopia
Caransebeșului;
- Pr. prof. univ. dr. Mihai SĂSĂUJAN, Bucureşti,
Învăţământul teologic din Transilvania și Banat în perioada comunistă;
- Pr. conf. univ. dr. Florin DOBREI, Caransebeş,
Jertfă și mărturisire – preotul Alexandru Micu;
- Dr. Adrian ARDEŢ, Caransebeş, Biserica medievală
din centrul oraşului Caransebeş salvată de la distrugerea
din timpul comuniştilor în anii ‘80;
- Dr. Viorel CHERCIU, Bocșa, Biserica în comunism –
Excurs bibliograﬁc;
- Pr. asist. univ. dr. Alin SCRIDON, Timişoara,
Circularele episcopului Veniamin Nistor în timpul celui
de-al doilea război mondial;
- Arhim. drd. Constantin TIMIŞ, Caransebeş, Instaurarea regimului comunist și urmările lui asupra vieţii
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bisericești din Banatul Sârbesc;
- Pr. dr. Rusalin ISAC, Caransebeş, Veniamin Nistor – episcop de seamă al Eparhiei Caransebeșului între
1941-1949;
- Prof. dr. Maria FRENŢIU, Caransebeş, Cu Soljeniţîn în lagărul siberian;
- Prof. Dan OBERŞTERESCU, Reşiţa, Viaţa și activitatea preotului Ioan Marina (1901-1948);
- Prof. Zenovia ZAMFIR, Râmnicu Vâlcea, Spre veșnică
aducere aminte și cinstire. Patriarhul Justinian Marina.
Ora 1200 – Pauză de cafea
Ora 1215 – Reluarea comunicărilor în plen
- Prof. dr. Ioan ROȘCA, Timișoara, Despre activitatea culturală a preotului AUREL BARBU – parohia
Șanoviţa între 1937-1987;
- Pr. drd. Silviu FERCIUG, Bocșa, Lucrările de pictură
de la Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din
Bocșa Română (1975-1977);
- Prof. dr. Gabriela BICA, Misiune şi vocaţie preoţească
în Banatul de Munte sub regimul comunist;
- Conf. univ. dr. Carmen ALBERT, Reșiţa, Teatru
şi cultură la Oraviţa (sec. XIX) în colecţiile Muzeului
Banatului Montan;
- Dr. Mircea MĂRAN, Serbia, Clerul ortodox român
din Banatul sârbesc în perioada interbelică 1918-1941;
- Dr. Eugen CINCI, Serbia, Titlu rezervat;
- Prof. dr. Sorin Marius PETRESCU, Caransebeș, O
peşteră cu potenţial arheologic şi religios în Valea Minişului : Peştera din Dolină (jud. Caraş - Severin);
- Prof. dr. Mihai PÎRVULESCU, prof. Alina
JUCUŢI, Timişoara, Structura intelectualităţii din
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Banat în secolul al XIX–lea. Rolul preoţilor în formarea
intelectualităţii bănăţene;
- Prof. dr. Angela DUMITRESCU, Timişoara, Pregătirea profesională a învăţătorilor confesionali bănăţeni în
Preparandii la începutul secolului XX;
- Col. Liviu GROZA, Caransebeș, Activitatea Episcopului Ioan Popasu pentru buna funcţionare a școlilor
confesionale din Eparhia Caransebeșului.
Ora 1400 – Servirea mesei la Hotel Condor
Ora 1530 – Vizitarea Mănăstirii Nera și a Clinicii de recuperare oncologică Slatina Nera
Festivitatea de premiere a câștigătorilor
Concursului Naţional de Creaţie „Icoana și școala mărturisirii”, faza eparhială
Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 1700
Centrul Pastoral-misionar „Sfântul Ioan Gură de Aur” al
parohiei „Schimbarea la Faţă”, Govândari, Reșiţa
Cuvânt de deschidere - pr. Mihai Ciucur, inspector al Departamentului de Tineret, din cadrul episcopiei Caransebeșului;
Prezentarea lucrărilor câștigătoare la Secţiunea Literară;
Vizionarea filmului de prezentare a proiectului;
Vernisarea expoziţiei de icoane;
Premierea câștigătorilor;
Cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Lucian,
Episcopul Caransebeșului.
Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron Cristea“,
ediţia a VIII-a
Joi, 27 aprilie 2017, ora 1700
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Catedrala episcopală Învierea Domnului, Caransebeș
CORUL EPISCOPIEI CARANSEBEȘULUI
Dirijor: pr. Laurenţiu Iacob
Repertoriul:
Canonul Învierii (cântarea I), de Ștefanache Popescu;
Luminânda Paștilor, de Ion Popescu Pasărea;
Ziua Învierii, de Nectarie Schimonahul.
Corul „Anastasis” al Parohiei Bozovici
Dirijor: instit. Claudia Cherescu
Repertoriul:
Hristos a Înviat! de Sabin Drăgoi;
Hristos a înviat din morţi, versuri Traian Dorz, armonizare de Ovidiu Rus;
Doamne al puterilor, armonizare de Nicu Moldoveanu.
CORUL PAROHIEI „SCHIMBAREA LA FAŢĂ” REȘIŢA
Dirijor: prof. Elena Cozâltea
Repertoriul:
Cămara Ta, de I. D. Chirescu;
Hristos a Înviat, de D. G. Chiriac;
Triptic Pascal, de Ioan Popa.
CORUL PAROHIEI „POGORÂREA SFÂNTULUI
DUH”, OŢELU ROȘU
Dirijor: prof. Elena Ianto
Repertoriul:
Cine este Dumnezeu Mare (glas 7);
Tatăl nostru, de Ciprian Porumbescu;
Spre Tine Doamne, de Mircea Emandi;
Troparul Învierii Domnului, de Timotei Popovici;
Irmosul Paștilor, de Fiodor Macarov.
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CORUL CATEDRALEI ORTODOXE ROMÂNE
„SFÂNTUL GHEORGHE” CARANSEBEȘ, REUNIT CU
CORUL „IOAN TEODOROVICI” AL PAROHIEI „SF.
M. MC. DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR” CARANSEBEȘ
Dirijor: prof. Maria Poneţchi
Repertoriul:
Auzise-vor graiurile mele, de Gheorghe Dobreanu;
Rugăciune, de Antoniu Sequens;
Învierea Ta Hristoase, de Timotei Popovici;
Hristos a Înviat, de Gavriil Musicescu.
CORUL „ARMONIA” AL PAROHIEI „SFÂNTUL
NICOLAE” DIN BOCȘA ROMÂNĂ
Dirijor: pr. Silviu Ferciug
Repertoriul:
Doamne Iisuse Hristoase, de Gheorghe Cucu;
În casa Tatălui Meu,de Dimitrie Bortneanschi;
Îngerul a strigat, glas 5, arm. Nicu Moldoveanu.
CORALA „EPIFANIA” DIN TIMIȘOARA
Dirijor: prof. Florin Nicolae Șincari
Repertoriul:
Pe Tine Te lăudăm, de Gheorghe Cucu;
Ca pe Împăratul, de Gheorghe Danga;
Iubi-Te-voi, Doamne, de Nicolae Lungu, Nicu Moldoveanu;
Condacul Sfintelor Paști, de Nicu Moldoveanu;
Graiurile mele, de Alexandru Delcea;
Mare ești, Doamne, de Iulian Cârstoiu.
CORUL „GRĂNICERII VĂII BISTREI” AL PAROHIEI VOISLOVA
Dirijor: prof. Daniela Chiţiga
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Repertoriul:
Înaintea Ta, Iisus iubit (din repertoriul Asociaţiei „Oastea
Domnului”);
Nu mai sunt cuvinte (din repertoriul Asociaţiei „Oastea
Domnului”);
Mărire Ție, Doamne.
CORALA „ARHANGHELII” ORĂȘTIE
Dirijor: drd. Ioan-Marius Popa
Repertoriul:
Rugăciune, de Constantin Drăgușin;
Sub milostivirea ta, de Costel Mirel Nechita;
Colind de Florii, din colecţia Gh. Cucu, arm. Ioan Popa;
Ridicat-am ochii mei la ceruri, arm. Ioan Popa;
Doamne, unde voi să fug?, de Ioan Șerb;
Hristos a înviat din morţi, de Mircea Buta.
CORUL PREOŢILOR DIN PROTOPOPIATUL
Caransebeș
Dirijor: pr. Sorin Mâţu
Repertoriul:
Pleacă Doamne urechea Ta, de Gavriil Musicescu;
Veniţi norii de mulţime, de Gheorghe Cucu;
Doamne Iisuse Hristoase, de Gheorghe Cucu;
Din mormânt întunecat, de Alexandru Buzera.
Corul Catedralei „Învierea Domnului” din Caransebeș
Dirijor: pr. Gheorghe Tistu
Repertoriul:
Hristos a Înviat!, de Franz Schubert;
Priceasnă de Înviere, armonizată de Timotei Popovici;
Eu sunt Învierea, de Alexandru Pașcanu;
Patria mea, de François Auguste Gevaert.
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CORUL PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, REȘIŢA MONTANĂ
Dirijor: ing. Petru Ungureanu
Repertoriul:
Cămara Ta, de I.D. Chirescu;
Lăudaţi pe Domnul, de Dimitrie Cosma;
Hristos din morţi a Înviat, de D.G. Chiriac.
CORUL PREOŢILOR PROTOPOPIATULUI ORTODOX ROMÂN REȘIŢA
Dirijor: pr. Irinel Dinu
Repertoriul:
Eu sunt Învierea, de Ionel Gh. Brătianu;
Rugăciune, de Ion Popescu Pasărea;
Taina creștinătăţii, de Nicolae Lungu;
Suflete al meu, de Mihail Berezovschi;
Hristos a înviat, de I. Teodorov.
Festivalul Corurilor de Copii și Tineret
„Timotei Popovici “, ediţia a XXXV-a
Vineri, 28 aprilie 2017,
Comuna Marga, judeţul Caraș Severin
Ora 900 – Slujbă de pomenire la biserica parohială Marga;
Ora 930 – Dezvelirea plăcii comemorative, la Casa de Cultură;
Ora 1000 – Sesiunea de comunicări „Muzica corală în actualitate” (Școala Gimnazială Marga):
Prof. Androne Petru ELI (Orăștie), „Vlăstarele Orăștiei”-20
ani de activitate artistică;
Prof. Lucia GHILEA (Reșiţa), Acompaniamentul în muzica
corală contemporană;
Prof. Nicolae ICOBESCU (Deva), Corala „Orpheu” a Liceu-
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lui de Artă „Sigismund Toduţa” – (1990-2004);
Prof. Ivan LIBER (Copăcele), Cântarea în grup a ucrainenilor din Banat;
Drd. Marius POPA (Orăștie), Nicolae Pratia – personalitate
marcanta a muzicii religioase din Banat si Transilvania;
Reprezentantul Corului din Kikinda (Serbia), Titlu rezervat;
Prof. univ. dr. Dumitru JOMPAN (Marga), Festivalul Coral
pentru copii și Tineret „Timotei Popovici” – Remember.
Casa de Cultură „Dumbrăviţa”, Marga
Ora 1600 – Desfășurarea Festivalului
Corul de copii „Menestrelul” al ASOCIAŢIEI „Reşiţa
Română”, reunit cu corul „voinicelul” de la Şcoala gimnazială nr. 3 din oţelu roşu
Dirijor: prof. Adriana Ponoran
Repertoriul:
Hristos a Înviat!
Drum bun, de Timotei Popovici;
Cântă cucu-n Bucovina, din repertoriul lui Grigorie Leșe;
Zori de zi, din repertoriul internaţional;
Flori pentru voi, de Marius Țeicu;
Hava Nagila, Cântec Tradiţional Evreesc.
CORUL „STELUŢE” AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.
2 DIN REȘIŢA
Dirijor: prof. Mariana Brebenariu
Repertoriul:
Potpuriu, de Timotei Popovici;
Imnul Domnului, de D. G. Chiriac;
Ghicitoare, de Gabriela Sauciuc Cicone;
Părinţii mei,de Gabriela Sauciuc Cicone;
Să cânte lumea!, de Gabriela Sauciuc Cicone;
Din muzica tradiţională a lumii.
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Corul de copii al CENTRULUI DE TINERET DIN
MONIOM, REȘIŢA
Dirijor: prof. Georgiana Ciucur
Repertoriul:
Dor de primăvară, de Timotei Popovici;
Copilul călăreţ, de Timotei Popovici;
Fericiţi cei smeriţi, autor anonim.
CORUL „VLĂSTARELE ORĂȘTIEI” AL BISERICII
ORTODOXE „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”
DIN ORĂȘTIE
Dirijor: prof. Androne Petru Eli
Repertoriul:
Îngerii cerului, de Gheorghe Cucu;
Duminica cea mare, D. G. Chiriac;
Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Luncile s-au deșteptat, de Timotei Popovici;
Suite populare hunedorene, armonizare de Androne
Petru Eli;
De-o ﬁ mândra-n deal la cruce, de Ioan Brie;
Lopătarul, de Dumitru D. Stancu;
Sărbătoare andaluză, de Adrien Papin.
Corul Seminarului Teologic din ARAD
Dirijor: prof. Ștefan Adrian Bugyi
Repertoriul:
Doină, de Timotei Popovici;
Cămara Ta, armonizare de Nicolae Lungu;
Luminânda Sﬁntelor Paşti, glas III, armonizare de Nicolae Moldoveanu;
Înnoieşte-te noule Ierusalime, de Gavriil Musicescu.
CORUL CLASELOR DE TEOLOGIE DE LA LICEUL
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PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” DIN TIMIȘOARA
Dirijor: prof. Florin-Nicolae Șincari
Repertoriul:
Câţi în Hristos v-aţi botezat, de Timotei Popovici;
Minune prea mare, de Paul Constantinescu;
Ave Maria, de Lodovico Da Vittoria;
Mama, de Ioan Chirescu;
Zamfira, de Gheorghe Danga.
CORUL LICEULUI TEORETIC „TRAIAN VUIA”,
FĂGET
Dirijor: prof. Mircea Sturza
Repertoriul:
Veniţi să ne închinăm, de Timotei Popovici;
Recordare Domine, de Elzear Genet;
Herr Deine Gutte, de Eduard Grell;
Doina, de Timotei Popovici;
Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Ana lugojana, de Ion Vidu.
GRUPUL VOCAL „EPIFANIA”, din oRĂȘTIE
Dirijor: drd. Ioan Marius Popa
Repertoriul:
Suflete al meu, de Mihail Berezovschi;
Anixandare, de Nicolae Lungu;
Heruvicul, de Gavriil Musicescu;
Ca pe Împăratul, de Ioan Cartu;
Eu mă duc, de Timotei Popovici;
Mama, de Ioan D. Chirescu.
CORUL „ASOCIAŢIEI TINERILOR ORTODOCȘI
DIN BANATUL DE MUNTE” DIN REȘIŢA
Dirijor: pr. prof. Gheorghe Tistu
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Repertoriul:
Pentru Tine Doamne, armonizat de Nicu Moldoveanu;
Preasfântă Născătoare, priceasnă religioasă;
Cât de mărit, de D. Bortneanschi;
Priceasnă de Înviere, armonizat de Al. Buzera.
CORUL „TIMOTEI POPOVICI” AL SEMINARULUI TEOLOGIC „EPISCOP IOAN POPASU” DIN
CARANSEBEȘ
Dirijor: pr. prof. Gheorghe Tistu
Repertoriul:
Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Revedere, de D. G. Chiriac;
Troparul Ortodoxiei, armonizare de Nicu Moldoveanu.
Invitat special: Ansamblul „GUSLE” din KIKINDa,
SERBIA
Festivalul de poezie în grai bănăţean „Credinţă și lumină”,
ediţia a VIII-a
Sâmbătă, 29 aprilie 2017, ora 1000
Sala de spectacole a Casei de Cultură „George Suru” din
Caransebeș
Episcopia Caransebeșului sprijină astfel de acţiuni pentru că fenomenul literar al poeziei dialectale este unul specific
Banatului și are peste două sute de ani de existenţă. Poezia în
grai, dialectală, are ca scop conservarea graiului bănăţean, a cântecelor, a tradiţiilor și obiceiurilor, a portului popular etc. Prin
aceste poezii, bănăţenii, conștienţi de averea culturală pe care
o au în stăpânire, au decis să o conserve, să o tezaurizeze, pentru a o putea transmite, așa cum au moștenit-o, mai departe.
Festivalul este organizat în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor
în Grai Bănăţean (A.S.G.B.), Casa de Cultură „George Suru”,
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Caransebeș și cu Parohia Ohaba Mâtnic.
Cuvânt de deschidere:
Arhim. Casian Rușeţ, consilier cultural al Episcopiei
Caransebeșului;
Prof. Ion Ghera, președintele A.S.G.B.;
Revista „Tăt Bănatu-i Fruncea” – „Geneză și drum”, eseu
prezentat de prof. dr. Ion Căliman, vicepreședintele A.S.G.B.,
directorul colegiului de redacţie al revistei;
„Cărţile de sărbătoare” ale graiului bănăţean – eseu prezentat de prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu;
Moment artistic prezentat de elevii Școlii Primare cu Clasele I-IV Prisaca, îndrumător – prof. Marioara Magda;
Poezii în grai bănăţean în lectura autorilor: Ionel Peia, Ion
Manzur, Ionel Iacob-Bencei;
Elevi (recitatori) de la școlile gimnaziale Dumbrava și
Răchita, jud. Timiș, îndrumători – prof. Alina Deak, prof.
Rodica Ardelean, prof. Tiberiu Deak, prof. Yonto Ybolya, prof.
Laura Bejenar, prof. dr. Ion Căliman;
Poezii în grai bănăţean în lectura autorilor: Gelu Câmpeanu, Ioan Jorz, Petru Andraș;
Poezii religioase recitate de elevi din Ohaba-Mâtnic, îndrumător – prof. Loredana Stan
Poezii în grai bănăţean în lectura autorilor: Ion Albu, Gheorghiţă Brebenar, Dimitrie Acea, Nicolae Gheju, Dan Liuţ.
Iancu Almăjan-Bănăţeanu;
Proză în subdialectul bănăţean în lectura autorului prof.
univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu;
Poezii în grai bănăţean recitate de elevii: Rusnac Maria
Anesia (clasa I) din Caransebeș; Simedroni Florin (clasa a IIIa) și Popovici Daniel (clasa a VII-a) de la Parohia Măru;
Poezii în grai bănăţean recitate de membri ai „Asociaţiei
Tinerilor Ortodocși Români”Banatul Montan ;
Poezii în grai bănăţean recitate de elevii Erimescu Maria
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Magdalena (clasa a V-a) și Șușoi Alexandra Nicoleta (clasa a
V-a), de la Colegiul Naţional „C. D. Loga”, Caransebeș, îndrumător – prof. Ana Mandreși;
„Cântec dulce cântec” – cantautor prof. Vasile Gondoci;
Cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Lucian,
Episcopul Caransebeșului.
Ora 1400 – Masa festivă
Duminică, 30 aprilie 2017
Sala de spectacole a Casei de Cultură „George Suru” din
Caransebeș
Ora 1700, piesa de teatru Mironosiţele, de Victor Ion Popa,
susţinută de elevii Seminarului Teologic „Ioan Popasu” din
Caransebeș
Coordonator: Pr. prof. dr. Pătruţ Nicolae Bănăduc
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Festivalul Internaţional de Muzică Corală
D.G. Kiriac, ediţia a XXIV-a, Piteşti
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35 de ani de muzică corală la Cernavodă
În perioada 26-27 noiembrie 2016 Orașul Cernavodă a
fost gazda celei de de a XXXV-a editie a Festivalului Internaţional de Muzică Corală „I.D. Chirescu”.
Evenimentul a reunit sute de iubitori de muzică, atât din
localitate, cât și din alte zone. Publicul a avut parte de două
seri de spectacol inedit oferit de 16 ansambluri corale invitate
din ţară, din Bulgaria, din Republica Moldova, din Italia, dar
și din Statele Unite, a căror prestaţie artistică a fost atent jurizată de către un grup de specialiști muzicieni, muzicologi și
profesori universitari sosiţi din București și din Constanţa, precum: Valentin Gruiescu, Voicu Enăchescu, Constantin Arvinte,
Mariana Popescu, Alina Pârvulescu, Liliana Pișpiriș, Lura
Mânzat și Înalt Preasfinţitul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului.
Manifestarea artistică s-a desfășurat pe parcusul a două
secţiuni: LAICĂ- găzduită de sala Casei de Cultură, Sâmbătă
26 Noiembrie, începând cu orele 16:00 și RELIGIOASĂ- gazduită de Biserica “Sf. Împăraţi Constantin și Elena”, Duminică
27 Noiembrie, începand cu orele 16:00.
Devenit o tradiţie a comunităţii, iubitorii genului muzical
au așteaptat cu nerăbdare acest eveniment, care, anul acesta, a
reunit cele mai multe grupuri vocale din istoria festivalului, dar
și cele mai multe grupuri vocale din străinătate.
Festivalul este închinat marelui compozitor I. D. Chirescu,
care s-a născut la Cernavodă și a fost, timp de șapte decenii,
creatorul neegalat al muzicii corale românești.
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Festivalul Internaţional de Muzică Corală –
I.D. CHIRESCU, la cea de-a XXXV-a ediţie
În zilele de 26 și 27
noiembrie 2016, orașul
Cernavoda a îmbrăcat
haine de sărbătoare pentru a-l cinsti pe compozitorul I.D. Chirescu (1889
– 1980), mândria orașului
de la Dunăre. Festivalul a
luat fiinţă în anul 1981, la
împlinirea unui an de la
trecerea la cele veșnice a
renumitului muzician.
Această
ediţie
a
demonstrat încă o dată,
implicarea cu succes a
edililor orașului, în organizarea unei manifestări
de anvergură, Cernavoda
devenind pentru două zile, capitala culturală a ţării.
Ca în fiecare an, au fost invitate personalităţi din domeniul muzicii corale românești: Voicu Enăchescu – Președintele
Asociaţiei Naţionale Corale din România, dirijorul Corului Preludiu, I.P.S. dr. Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului, Constantin
Arvinte – dirijor, compozitor, conf. univ. dr. Valentin Gruescu
– compozitor, dirijor, Membru al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România, prof. Alina Pârvulescu – Secretar
General al Asociaţiei Naţionale Corale din România, prof. univ.
dr. Mariana Popescu – compozitor, dirijor, muzicolog, Membru

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

53

în Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, prof. Aneta Arvinte – dirijor, membru al
Corului Naţional de Cameră Madrigal, Laura Mânzat –compozitor, realizator la postul de radio România Muzical, Membru
al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Liliana Pispiris – fondator, Secretar General al Fundaţiei Madrigal – Marin Constantin, Consilier al Corului Naţional de Cameră
„Madrigal”.
La ediţia din acest an au participat 16 coruri. Cele 6 formaţii din afara ţării: Corul Elefteria din Chișinău (Republica
Moldova), trei coruri din Bulgaria: Corul de copii Paisii Hilendarki 1870 , din Balcic, Corul mixt Cernomorski zvutsi din Balcic, Corul Sedianka din Silistra, grupul vocal Arpeggio & Roua,
din Roma – Italia (reprezentând diaspora românească din Italia), Grupul vocal Frosty Bells al Bazei Americane N.A.T.O. –
Mihail Kogălniceanu, au adus un plus de valoare Festivalului, al
cărui faimă crește de la un, la altul.
În prima zi, s-a desfășurat Secţiunea laică, în Sala de festivităţi a Casei de Cultură din Cernavoda.
Formaţia gazdă, ce poartă numele compozitorului, condusă
de Pr. Anghel Dincu, a evoluat cu lucrările: Timotei Popovici
– Eu mă duc, codrul rămâne, Nicolae Suciu (versuri de M. Eminescu) – Doña Sol, Felix Mendelssohn Bartholdy – Rămas bun
codrului, Gheorghe Danga – Zamfira.
De la Brăila, corul mixt Trison al Școlii Populare de Arte
Vespasian Lungu, condus de peste 20 de ani, de doi dirijori
devotaţi cântului coral, prof. Marcica și Ștefan Lupu, au interpretat: Augustin Bena – La fântână, Mircea Neagu – Bordeias,
bordei, bordei, I.D. Chirescu – Doruleţ, Doruleţule, Tudor Jarda –
Mă dusei la târg, la moţi, Lucian Nireșteanu – Suita corală nr.1,
Dobri Hristov – Mari mome.
Corul mixt Sedianka din Silistra – Bulgaria, dirijat de Lidia
Kuleva, fondat în anul 1874, de către muzicianul ceh Karel
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Mahan, are în palmaresul său numeroase premii obţinute la
competiţii internaţionale. Corala Sedianka a participat la festivalul cernavodean pentru a doua oară, prezentând piesele: Teodosii Spatov – Fata mică, Dobri Hristov – A casut bruma gane,
Camille Saint – Saëns: Tollite hostias, Eugen Kreiss – Marinarii.
Corul de copii Paisii Hilendarki 1870, din Balcic, dirijat de
Valentina Gheorghieva, afirmat în competiţiile naţionale (obţinând doi ani consecutiv – Premiul I, la Concursul Naţional de
la Sofia), a adus în cadrul Festivalului o notă de prospeţime.
Corul Paisii Hilendarki1870 a impresionat întreaga asistenţă
prin acurateţea și naturaleţea interpretării pieselor: Dora Draganova – Celo Kote (The reader Cat), Gwen Hester – Night Song,
Larry Shaw, Mark Fisher, Joe Goodwin – When Your’ re Smilling, Folk Song, aranjament Krasimir Miletkov – Sto mi domilelo, mamo, Kirby Shaw – Teach me The Blues.
O noutate a Festivalului a constituit-o participarea unui
grup coral din diaspora: Arpeggio & Roua, din Roma – Italia,
constituit din unificarea a două grupuri corale: Arpeggio și Roua,
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debutul având loc într-un recital la Academia României din
Roma, în anul 2015. Grupul coral nou constituit colaborează cu
corurile italiene, participă la evenimentele organizate cu ocazia
sărbătorilor naţionale, a participat la Expoziţia din Milano și
susţine recitaluri în comunităţile de români din Italia.
Grupul coral Arpeggio & Roua, dirijat de Vasilică Amuza
(pregătirea muzicală Simona Vasile), a surprins publicul cu
interpretarea plină de sensibilitate a repertoriului, predominant
românesc: Viva l’amore (cântec popular italian), I.D. Chirescu
– Mama, Simeon Nicolescu – Iac’așa, Anton Pann – Până când
nu te iubeam, Pretorian Vlaiculescu – Brâul amestecat, Gheorghe
Danga – Sârba în căruţă.
Din Chișinău (Republica Moldova), a participat Corul de
Tineret Elefteria, condus de Zarina Iutkina, constituit în anul
2013, pe lângă Societatea de cultură greacă Elefteria a comunităţii grecești din Republica Moldova. Corul a susţinut numeroase concerte legate de sărbătorile naţionale ale Greciei. În
Festival, Elefteria a interpretat: Alexandru Zaiţev (prelucrări)
– Elefteria și Na’ mpuna gia ligo eki, Eugen Mamot – Batusica,
Pierre Certon – La, la, la, je ne l’ose dire, I.D. Chirescu – Doruleţ, doruleţule.
O prezenţă constantă în Festival, o reprezintă Corul mixt
Camerata Danubii din Călărași, dirijat de Diana Vieru – Burlescu care a prezentat pisele: Iosif Velceanu – Pupi de flori, A.
Partalaze – Ozero, Sabin V. Drăgoi – Trandafir de pe răzoare,
Augustin Bena – La fântână, Vasile Ionescu Pașcani – Nevasta
mea-i moloveancă, Katiușa (prelucrare de Tatiana Berezovicova),
acompaniamentul la acordeon fiind realizat de dirijoare.
Corul mixt Cernomorski zvutsi din Balcic – Bulgaria, dirijat
de Valentina Gheorghieva, este un cor de renume, înfiinţat în
anul 1914, palmaresul său fiind bogat în participări la competiţii internaţionale. În Festival, corala a interpretat: Gheorghe
Danga – Sârba pe loc, Josef Hadar – Bo yabo haboker, Ambros
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Čopi – Laudate Dominum, Krasimir Kyurkchivski – Pilence pee,
govori, Dave Jackson și Klaus Neuhaus – Sing a song. Dirijoarea Valentina Gheorghieva a fost revelaţia Festivalului, demonstrând cu ambele coruri măiestrie și profesionalism de înaltă
clasă.
Trebuie remarcat faptul că cele trei coruri din Bulgaria, au
adus o varietate repertorială ce poartă amprenta unui stil coral
cu tradiţie, bine definit, corurile bulgărești fiind renumite în
competiţiile internaţionale.
Corul mixt Preot Ion Ionescu, dirijat de Pr. pof. Ion Isăroriu,
un cor cu o vechime de aproape 110 ani, reunește un număr
impresionant de iubitori ai muzicii corale. În Festival, corala a
prezentat: Orlando di Lasso – Matona mia cara, Benny Anderssohn Bjorn & Ulvaesus – I have a dream, Lucian Nireșteanu –
Suita corală nr.1, Ion Popescu Runcu – Vecernii, solist Pr. Nicu
Valentin, Gheorghe Popescu –Brănești: Axion duminical.
Prima zi a Festivalului s-a încheiat cu remarcabila evoluţie a Coralei bărbătești Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului,
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dirijată de Arhid. lector dr. Iulian Dumitru, (deţinătoarea unor
premii importante obţinute la competiţii internaţionale) care a
interpretat: Nicolae Oancea – Are mama fată mare, Gheorghe
Șoima – Mândru-i jocul Haţegana, Kalinka – aranjament Eva
Toller, solist Mihai Urzicana, Tula song (cântec popular ucrainean) aranjament – Ștefan Voicu, Ion Popescu Runcu – Divertisment staccato, Iancule ficior de moţ (doină populară), solist
Iulian Coman, Nicolae Oancea – Sus inima români, Nu bate
Doamne lumea, solist Doru Emanuel Pantazi, Treceţi batalioane
române, Carpaţii.
Cea de-a doua zi a Festivalului, dedicată Secţiunii Religioase, s-a desfășurat în biserica Sfinţii Constantin și Elena, construită prin colectă publică de preotul – învăţător Dimitrie
Chirescu, tatăl compozitorului.
Corul I.D. Chirescu, dirijat de Pr. Anghel Dincu a interpretat: Ioan Brie – Veste bună, Dimitrie Bortneanski – Cât de
mărit, I.D. Chirescu – Cămara Ta, Mântuitorul meu, N. Lungu
– Cămara Ta, Mântuitorul meu.
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Un moment surprinzător, l-a constituit prezenţa în Festival, a Grupului vocal Frosty Bells al Bazei Americane N.A.T.O.
– Mihail Kogălniceanu dirijat de Hayley Litomisky, care a prezentat cântece de Crăciun: Hark the herald engelssing, The first
Noel, Wee free kings, Sillent night, Joy is a World, We wish you a
Merry Christamas.
Corala D.D. Botez din București, înfiinţată în anul 1990,
dirijată de prof. Eugen Kreiss, am putea-o numi „veterana” Festivalului I.D.Chirescu (participând la peste douăzeci de ediţii)
și constituie un exemplu demn de urmat de către tineri, privind pasiunea pentru muzica corală care nu ţine cont de vârstă
(media de vârstă fiind foarte mare, cel mai vârstnic corist având
80 de ani). Corul a prezentat repertoriul: Eugen Kreiss – Tatăl
nostru, M. Cuteanu – Ave Maria, Mihai Lupescu – Rugăciune
(versuri Mihai Eminescu), Eugen Kreiss – Arta de a învinge,
Clopote de seară (din repertoriul clasic rus) – aranjament cor
mixt Eugen Kreiss, Eugen Kreiss – Seară de vis, Vă treziţi voi,
boieri mari.
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Corul Sedianka din Silistra – Bulgaria, dirijat de Lidia
Kuleva, a interpretat lucrările: Dmitri Bortneanski – Doistoino
est, Dobri Hristov – Vbo Tsaritsvii Tvoem, Grigori Lvovski –
Doistoino est, Hristovo Konstantinov – Heruvimska.
Corul de copii Paisii Hilendarki 1870, din Balcic, dirijat de
Valentina Gheorghieva a adus în faţa publicului un repertoriu
într-o manieră interpretativă emoţionantă: Gheorghi Timev –
Vrabcheta / Sparrows, Hristo Nedialkov – Snwejonski/Snowflakes,
Josu Elberdin – Jubilate Deo, Hristo Nedialkov – Nad smaldhanite poleta / Above Sillent Fields, Carol Singer – Kolade, lade.
Corul de Tineret Elefteria, condus de Zarina Iutkina a prezentat un program de cântări bizantine și lucrări corale religioase: Kyrie eleison, Axion estin, Sfântul Nectarie din Egina
– Agni Parthene, P.I.Ceaikovschi – Simvol vere, Pavel Cesnokov
– Heruvic, Romuald Twardovski – Alleluia.
Din Călărași, Corul Protopopiatului Mihail Vulpescu, înfiinţat în anul 2007, dirijat de asist. univ. drd. Valeriu Croitoru
a inrterpretat: Eugen Dan Drăgoi – Colindul Sfântului Nicolae,
Mikola Leontovich – Shchedryk, colindul – Maica Sfântă și-o
pornitu, Gh. Danga – Lerui mărului, Felicia Donceanu – Rugăciune, Friedrich Silcher – Sanctus.
Corul bizantin Vasile cel Mare, înfiinţat în anul 2009, dirijat
de drd. Marian Bostan, a interpretat ca de obicei, un repretoriu
inedit: Anton Pann – Slava laudelor, la nașterea Domnului, glasul al II-lea, Sosit-a ziua cea sfântă - colind pe glasul al V-lea,
Pe plai înflorit – colind din Ardeal pe glas Leghetos, Colind
închinat Maicii Domnului – glas al V-lea, Îmbucură-te om bun –
colind transilvănean, glas al VIII-lea.
Corala bărbătească ortodoxă Teodoxa dirijată de asist. univ.
drd. Valeriu Croitoru, înfiinţată în anul 2002, cu o activitate
concertistică susţinută în ţară și în străinătate, a prezentat:
Dmitri Bortneanski – Utverdysia serdtze moe, Ion Costescu –
Bună dimineaţa, Gheorghe Danga – Ce vedere minunată, Valen-
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tin Teodorian (aranjament pentru cor bărbătesc de Valentin
Gruescu), Colinda clopotelor, Costică Andrei – Diptic.
Corul mixt Cernomorski zvutsi din Balcic – Bulgaria, dirijat de Valentina Gheorghieva, a interpretat un repertoriu inedit:
Nikolai Kedrov – Otche nash/Tatăl nostru, Ambrož Čopi – Ave
Maria, Petar Dinev – Dostoino est of 7th enharmonic tone, Jaakko
Mäntyjävy – Ave Maria.
În încheierea Festivalului, a evoluat corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de arhid. lector dr. Iulian Dumitru, încântând publicul cu Ion Popescu Runcu – Privește din
cer, soliști arhid. Mihai Urzicana și arhid. Forian Popa, Colindul Sf. Andrei – Radu Antohie (aranjament Stelian Ionașcu),
Ion Popescu Runcu – Noapte de Crăciun, Colind spaniol – solist
Ionuţ Boancheș, la pian Valentin Vădărău, Colindul celor fără
ţară (prelucrare de Iulian Dumitru, după Tudor Gheorghe),
solist Ionuţ Boancheș, la pian Valentin Vădărău, Gh. Danga –
Sculaţi boieri, Tatiana Stepa – Sfânta noapte de Crăciun, solist
arhid. Florian Popa, În întâmpinarea Crăciunului – solist arhid.
Florian Popa, Gh. Danga - Bună dimineaţa, Dani Constantin –
Ce bucurie ar fi (aranjament Horaţiu Alexandrescu).
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Timp de două zile, Festivalul I.D. Chirescu a adus în prim
plan muzica corală, fiind o mărturie vie a existenţei muzicii
corale care are menirea de a aduce în sufletele interpreţilor și
al publicului armonia și bucuria comunicării prin arta cântului,
vocea umană fiind instrumentul cel mai preţios cu care omul
este înzestrat.
Mariana Popescu
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Istoricul Corului „I.D. Chirescu”

Puţine sunt corurile care au o dată exactă la care s-au înfiinţat. Adesea ele s-au format încet, încet, datorită unui grup de
oameni cu dragoste de muzica sau datorită unui dirijor, care i-a
strâns în jurul său. Adesea, numele lor rămân necunoscute, mai
ales când vorbim de un cor cu peste 100 de ani de existenţă,
cum este cazul corului „I.D. Chirescu” din Cernavodă.
Corul apare prima dată la Cernavodă, la 14 septembrie
1895, la inaugurarea Podului Anghel Saligny, în prezenţa regelui Măria Sa Carol I, când interpretează trei piese, între ele şi
Imnul Regal. Apoi, avem referinţe despre el în anul 1905. Nu
ştim dacă a fost iniţiat de Chireşti, însă presupunem acest lucru,
deoarece în acea vreme, personalitatea muzicală şi didactică cea
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mai marcantă era preotul Dimitrie Chirescu.
În anul 1907, corul înfloreşte, prin venirea de la Iaşi a
unui muzician experimentat,
Alexandru Radulescu, discipol al lui Gavriil Muzicescu. În
perioadele de vacanţă, tânărul
Ioan D. Chirescu (fiul preotului Dimitrie Chirescu) participă
la repetiţiile corului, care avea
în repertoriu lucrări de Gavriil
Muzicescu, Ciprian Porumbescu, în primul plan înscriindu-se prelucrările din folclorul
românesc. În acest cor, I.D.
Chirescu a căpătat o experienţă
deosebit de importantă, mai întâi în calitate de corist şi apoi ca
dirijor.
În perioada studenţiei, I.D. Chirescu a păstrat legătura cu
formaţia corală din Cernavodă, care, dupa retragerea dirijorului
Alexandru Radulescu fusese preluata de Ionescu (un dirijor mai
puţin experimentat). Având deja experienţă în domeniul dirijatului, Ioan D. Chirescu s-a oferit să-l îndrume pe noul dirijor.
Astfel, în scurt timp, pe langă corul mixt, au fost puse bazele
unui cor bărbătesc, care s-a bucurat de mare success”. (Conf.
Univ. Dr. Mariana Popescu)
Repetitiile corului, s-au tinut in biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” (ctitoria preotului D. Chirescu), la Centrul
Comunitar şi la Casa de Cultură a orasului Cernavodă.
Corul „I.D. Chirescu” a fost condus, în cei peste 100 de ani
de existenţă, de următorii dirijori:
-ALEXANDRU RĂDULESCU
- IONESCU
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- I.D. CHIRESCU
- V. POPESCU
- GH. MISCA
- M. EFTIMESCU
- V. CORNESCU
- V. TEOLOGU
- N. DRAGOSTIN
- PR. ELIADE BUCIUC
- TEODOR RĂDULESCU
- LUCIAN DIMITRIU
- PR.VALERIU ROMAN
- PR. ANGHEL DINCU
Cu siguranţă că, prin acest cor, au trecut sute de corişti.
Amintim câteva nume, fara a şti anii îă care au activat:
- I.D. CHIRESCU
- ALEXANDRU LUPESCU - devenit prim solist al Operei Române din Bucureşti
- ION MARTIN
- VICTORIA MUSTAŢĂ
- ŞTEFAN ASCIU
- PETRE PETRE
- ANASTASIA ATANASIU
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- LELA MARCU
- MARIA BARBU
- MARIA BRATU
- CONSTANŢA STIRNER
- ŞTEFAN IONESCU
Nu ştim numele purtat de formaţia corală din Cernavodă,
cert este că, după plecarea la cele veşnice a compozitorului,
corul s-a numit „I.D. Chirescu”, întocmai cu festivalul înfiinţat
în 1981, cu activitate neîntreruptă şi care astăzi poartă numele
„Festivalul International de Interpretare Corală I.D. Chirescu”.
Corul a fost prezent la toate ediţiile festivalului, dar şi la
altele, cum ar fi: „Festivalul Antonio Sequens” - Caransebeş,
„Festivalul Sf. Atanasie cel Mare” - Obrociste - Bulgaria,
„Festivalul concurs Cernomorski svutsi” – Balcik - Bulgaria,
Chişinau, Grecia (Insula Corfu, Cardita, Tirnavos), Zilele Oltinei, Ziua satului Lazu etc.
Peste tot, corul s-a bucurat de aprecierile auditoriului, abordând un divers repertoriu: colinde, piese religioase,
prelucrări folclorice, precum şi lucrări clasice şi din repertoriul
internaţional.
În prezent, corul are în componenţă 30 de persoane, de
diverse profesii.
Dirijor Pr. Anghel Dincu
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Festivalul Internaţional de Muzică Corală
„I.D. Chirescu”, a XXXV-a ediţie
Secţiunea laică, 26.11.2016, orele 16.00, în sala Casei de Cultură „I.D. Chirescu”
1. Corul Mixt „I.D. Chirescu” Cernavodă
Dirijor: Preot Anghel Dincu
- „Eu ma duc, codrul rămâne” - versuri populare;
- „Dona sol” - muzica: Nicolae Suciu, versuri: Mihai Eminescu;
- „Rămas bun codrului” - F. Mendelsohn-Barthold;
- „Zamfira”- muzica și versurile: Gheorghe Danga.
2. Corul Mixt „Trison” al Școlii Populare de Arte „Vespasian
Lungu” - Brăila:
Dirijori: prof. Marcica și Stefan Lupu
- „Ridica-voi ochii” - armonizare Marian Dârvă;
- „La fântână” - Augustin Bena;
- „Iac’așa!” - Simeon Nicolescu;
- „Bordeiașul” - armonizare Mircea Neagu;
- „Foaie verde de măr dulce” - Tudor Jarda;
- „Doruleţul” - I.D. Chirescu;
- „Lasă, mândră, că-i vedea” - Liviu Borlan;
- „Mari Mome” - Dobri Hristov.
3. Corul Mixt „Sedyanka”- Silistra, Bulgaria:
Dirijor: Lidia Kuleva
- „Fata mică”- muzica: Teodosii Spasov;
- „A casut bruma gane” - Dobri Hristov;
- „Tollite hostias” - Camii Sen-Sans;
- „Marinarii” - muzica: Eugen Kreiss.
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4. Corul de Copii „Paisii Hilendarki 1870”, al Casei de Cultura Balchik, Bulgaria:
Dirijor: Valentina Georgieva
- „Chelo kote/ the reader cat”- muzica și versuri: Dora
Draganova;
- „Night song” - muzica și versuri: Gwen Hester;
- „When you’re smiling” - aranjament: Mark Fisher, Joe
Goodwin, Larry Shaw;
- „Shto mi domilelo, mamo”- folk song, aranjament Krasimir Miletkov;
- „Teach me the blues”- muzica și versuri: Kirby Shaw.
5. Grupul Coral „Arpeggio & Roua” - Roma, Italia:
Dirijor: simona vasile
- „Viva l’amore” - melodie populara italiana;
- „Mama” - I.D. Chirescu;
- „Iac-așa” - Ioan Luchian Mihalea;
- „Brâul amestecat” - Pretorian Vlaiculescu;
- „Sârba în căruţă” - Gheorghe Danga;
- „Sârba pe loc” - Gheorghe Danga.
6. Corul de Tineret „Elefteria”- Chișinău, Republica Moldova:
Dirijor: Natalia Sulică
- „Elefteria” - prelucrare Alexandr Zaitev;
- „Na’ mouna gia ligo eki” - prelucrare Alexandr Zaitev;
- „Batusica” - Eugen Mamot;
- „La,la,la, jene l’ose dire” - Pierre Certon;
- „The road home” - Stephen Paulus;
- „Doruleţ, Doruleţule” - I.D. Chirescu.
7. Corul Mixt „Camerata Danubii”, Călărași:
Dirijor: Diana Vieru-Burlescu
- „Pupi de flori” - Iosif Velceanu;
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- „Ozero” - A. Parthaladze;
- „Trandafir de pe razoare” - Sabin V. Drăgoi;
- „La fântână” - prelucrare Augustin Bena;
- „Nevasta mea-i moldoveancă”- V. Ionescu-Pașcani;
- „Katiușa” - prelucrare: Tatiana Berezovicova
8. Corul Mixt „Chernomorski Zvutsi” - Balchik, Bulgaria:
Dirijor: Valentina Georgieva
- „Sârba pe loc” - Gheorghe Danga;
- „Bo yabo haboker” - Jozef Hadar;
- „Laudate Dominum” - Ambroz Copi;
- „Pilence pee, govori” - Krasimir Kyurkchiyski;
- „Sing a song” – muzica si versuri: Dave Jackson și Klaus
Neuhaus.
9. Corul Mixt „Preot Ion Ionescu” - Topoloveni:
Dirijor: Preot Ion Isăroiu
- „Matona mia cara” - Orlando Di Lasso;
- „I have a dream” - Benny Andersson & Bjorn Ulvaesus;
- „Suita corala nr. 1” - Lucian Nireșteanu;
- „Vecernii” - Preot Ion Runcu, SOLIST: Preot Nicu
Valentin;
- „Axion duminical” - Gheorghe Popescu-Brănești.
10. Corala Bărbătească Ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei
Tomisului:
Dirijor: Arhidiacon lector doctorand Iulian Dumitru
- „Suita corală”- Lucian Niresteanu;
- „Iancule, ficior de moț” - doina populară, solist: arhid.
Iulian Coman;
- „Kalinka”- repertoriul popular rusesc, aranjament: Eva
Toller, solist: diac. Ionut Boanches;
- „Divertisment staccato”- Ion Popescu Runcu;
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- „Tula Song” - cântec popular ucrainean, aranjament:
Ștefan Voicu;
Sectiunea Religioasă 27.11.2016, orele 16.00, în Biserica „Sf.
Împăraţi Constantin și Elena”
1. Corul Mixt „I.D.Chirescu” Cernavodă:
Dirijor: Preot Anghel Dincu
- „Veste bună” - Ioan Brie;
- „Cât de mărit” - Dimitrie Bortneanski;
- „Cămara ta, mântuitorul meu” - I.D. Chirescu;
- „Cămara ta, mântuitorul meu” - N. Lungu.
2. Grupul Coral „Rosty Bells” al Bazei Americane N.A.T.O. Mihail Kogălniceanu
Dirijor: HN Hayley M Litomisky
- Christmas Carols
3. Corul Mixt „D.D. Botez” București”:
Dirijor: Prof. Eugen Kreiss
- „Tatăl nostru“ - muzica: Eugen Kreiss;
- „Ave Maria” - muzica: M. Cuteanu;
- „Rugăciune” – muzica: Mihai Lupescu, versuri: Mihai
Eminescu;
- „Arta de a învinge” - muzica: Eugen Kreiss;
- „Clopote de seară” - din repertoriul clasic rus, aranjament
pentru cor mixt: Eugen Kreiss;
- „Seară de vis” - muzica: Eugen Kreiss, versuri: Veronica
Anghelescu;
4. Corul Mixt „Sedyanka” - Silistra Bulgaria:
Dirijor: Lidia Kuleva
- „Dostoino Est” - Bortniansky;
- „Vo tsarstvii tvoem” - D. Hristov;
- „Dostoino est” - Lvov;
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- „Heruvimsca” - Konstantinov.
5. Corul de Copii „Paisii Hilendarki 1870” al Casei de Cultură
Balchik, Bulgaria:
Dirijor: Valentina Georgieva
- „Vrabcheta/Sparrows” - muzica: Giorgi Timev, versuri:
Nadya Nedelina;
- „Snejinski/Snowflakes” - muzica: Hristo Nedialkov, versuri: Dimitar Spassov;
- „Jubilate deo” - muzica: Josu Elberdin, Psalm 97-4;
- „Nad smalchanite poleta/ above the silent fields” - muzica:
Hristo Nedialikov, versuri: Dimitar Spassov;
- „Kolade lade” - Carol singers, cântec popular bulgăresc.
6. Corul de Tineret „Elefteria” - Chișinau, Republica Moldova:
Dirijor: Natalia Sulica
- „Simvol Verâ“ - Piotr Ceaicovschi;
- „Agni Parthene” - Sfântul Nectarie de Egina;
- „Otce nas” - Alfred Schnittke;
- „Heruvic” - Pavel Cesnokov;
- „Axion Estin” - Cântare bizantină;
- „Kyrie Eleison” - cântare bizantină;
- „Alleluja” - Romuald Twardowski;
- „Molitva Slepago” - Gheorghi Sviridov.
7. Corul „Mihail Vulpescu” al Protopopiatului Călărași:
Dirijor: asistent universitar doctorand Valeriu Croitoriu
- „Rugăciune” - Felicia Donceanu;
- „Sanctus” - Friederich Silcher;
- „Colindului Sfântului Nicolae” - Eugen Dan Drăgoi;
- „Scedryk” - Mykola Leotovich;
- „Maica Sfântă și-o pornitu” - colind din Ardeal;
- „Lerui mărului” - Gheorghe Danga.

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

71

8. Corala Bărbătească Ortodoxă „Teodoxa” a Arhiepiscopiei Tomisului:
Dirijor: asistent universitar doctorand Valeriu Croitoriu
- „Utverdysia Serdtze Moe” - Dimitry Bortniansky;
- „Bună dimineaţa” - Ion Costescu;
- „Ce vedere minunată” - Gheorghe Danga;
- „Colinda clopotelor” - Valentin Teodorian, aranjament
Valentin Gruescu;
- „Diptic” - Costica Andrei.
9. Corul Mixt „Chernomorski Zvutsi” - Balchik, Bulgaria:
Dirijor: Valentina Georgieva
- „Otche Nash” - Nikolai Kedrov;
- „Ave Maria” - Ambroz Copi;
- „Dostoyno est of 7th Enharmony tone” - Petar Dinev;
- „Ave Maria” - Jaakko Mantyjavy.
10. Grupul Bizantin „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” al Arhiepiscopiei Tomisului:
Dirijor: doctorand Marian Bostan
- „Slava laudelor la Nașterea Domnului, glas al II-lea” - de
Anton Pann;
- „Sosit-a ziua cea sfântă” - colind pe glasul al V-lea;
- „Pe plai înflorit”, colind din Ardeal, pe glas leghetos;
- „Colind închinat Maicii Domnului, glasul a V-lea”;
- „Îmbucură-te om bun” - colind transilvănean, glasul al
VIII-lea.
11. Corala Bărbătească Ortodoxa „Armonia” a Arhiepiscopiei
Tomisului:
Dirijor: arhidiacon lector doctorand Iulian Dumitru
- „Noapte de Crăciun” - Ion Popescu Runcu
- „Bună dimineaţa la Moș Ajun” - Gheorghe Danga
- „Ce-ați văzut păstori“ - colind popular, solist: arhidiacon
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Doru Emanuel Pantazi, pian: Valentin Vadanoiu;
- „Crismans songs” - suită de cântece de Crăciun din repertoriul american, soliști: arhid. Mihai Urzicana și Alexandru Chiriac;
- „Sfânta noapte de Crăciun” - Tatiana Stepa, solist: arhid.
Florian Popa
- „In întâmpinarea Crăciunului” - solist: Florian Pop
- „Noche Anunciada” - A. Ramirez, solist: diac. Ionuţ
Boancheș
- „Noel c’est l’amour” - Adolphe Adam, soliști: Arhid.
Mihai Urzicana și Alexandru Chiriac
- „Ce bucurie ar fi” - muzica: Dani Constantin, versuri:
Mihaela Călinescu, aranjament: prof. dr. Horaţiu Alexandrescu, soliști: arhid. Mihai Urzicana și Alexandru Chiriac.
Alături de ansamblurile corale sunt invitate personalităţi
cu renume în peisajul muzicii corale românesti precum: Voicu
Enăchescu, Valentin Gruiescu, Irina Odăgescu Ţuţuianu, Teodor Ţuţuianu, Constantin Arvinte, Aneta Arvinte, Mariana
Popescu, Alina Pârvulescu, Liliana Pispiris, Laura Mânzat.
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Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”
ediţia a XXII-a, 08 – 10 iulie 2016
De mai bine de 45 de ani, personalitatea marelui compozitor și dirijor Ion Vidu este omagiată, la Lugoj, cu prilejul festivalului coral care îi poartă numele. Astfel, în perioada 08 – 10
iulie 2016, se va desfășura cea de a XXII-a ediţie a Festivalului
Coral Internaţional „Ion Vidu”, organizat de Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Lugoj
și al Consiliului Local Lugoj.
Începând cu anul 1970, bienal, această prestigioasă manifestare cultural-muzicală s-a bucurat de prezenţa a numeroase
și valoroase formații corale din Franţa, Italia, Germania, Grecia,
Ungaria, Serbia, Japonia și România, fiind totodată un mijloc
eficient de promovare a culturii române și lugojene în lume.
Ediţia din acest an se va
bucura de prezența a două
coruri invitate din străinătate, Corul ,,Philarmonia,
din Xylokastro – Grecia și
Corul Mixt ,,dr. Mihálka
György” din Makó – Ungaria, precum și Corul Bărbătesc al Bisericii Baptiste
,,Harul” din Lugoj, Corul
Mixt ,,Bunavestire” din Deva
și gazda festivalului, Corul
,,Ion Vidu” Lugoj .
Vineri, 08 iulie 2016,
în prima zi a festivalului, se va desfășura ediţia a
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III-a a „Zilei George Enescu”: ,,Pe urmele lui Enescu. Lugoj
– Caransebeș - Oravița”, în cadrul căreia va avea loc, de la
ora 17.3o, în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal, colocviul, expoziția documentară și lansarea cărții ,,George Enescu.
Consonanțe bănățene”, de Constantin T. Stan, la care vor fi
prezenţi invitaţi de prestigiu din domeniul muzical (prof. univ.
dr. Elena Chircev, prof. univ. dr. Dumitru Jompan, conf. univ.
dr. Ioan Fernbach, lect. univ. dr. Simona Negru, lect. univ. dr.
Silviana-Ana Cârdu, Monica Isăcescu, Simona Stoița și Simion
Dănilă), moderatori fiind prof. dr. Mihaela Tomescu și prof. dr.
Constantin-Tufan Stan.
De la ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” va fi prezentat un Concert Medalion “George Enescu”,
la care își vor da concursul soliști instrumentiști din București,
Timișoara și Lugoj.
Sâmbătă, 09 iulie 2016, de la ora 19.00, va avea loc, pe
scena Teatrului Municipal ,,Traian Grozăvescu”, Gala de Concerte a corurilor invitate în festival. Invitați de onoare vor fi
maestrul Voicu Enăchescu, președintele Asociației Naționale
Corale din România și prof. Alina Pârvulescu, secretar general
al aceleiași asociații.
Duminică, 10 iulie 2016, de la ora 12.00, vor avea loc
două concerte de muzică religioasă: Corul ,,Philarmonia” din
Xylokastro – Grecia, dirijat de Andreas Chasapis, va cânta în
Catedrala Ortodoxă ,,Învierea Domnului”, iar Corul Mixt ,,dr.
Mihálka György” din Makó – Ungaria, dirijat de Ildikó Gilinger, va susține un concert în Biserica Romano-Catolică.
Invităm, așadar, toţi iubitorii de muzică corală, să fie alături
de noi, în număr cât mai mare, în toate aceste zile de sărbătoare
a muzicii corale lugojene.
Intrarea va fi liberă.
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Festivalul Coral Internaţional Pastorala –
ediţia a XV-a, 2016

Festivalul Coral Internaţional Pastorala,
ediţia a XVII-a, 7-10 iulie 2017

Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, editia a XV-a,
1-4 iulie 2016, sub egida Asociaţiei Naţionale Corale din
România:
Coruri participante:
- Corul Academic „Divina Armonie” - București, dirijor:
Marius Firca;
- Asociaţia Culturala „Musicor” - Plopeni, Prahova, dirijor:
Cornel Mutu;
- Corul „Musiki Gonia” – Moshatu Tavru – Grecia, dirijor:
Contosoru Irini;
- Corul „Lyra” – Buzau, dirijor: Ștefan Stănescu;
- Ansamblul Coral „Voci Transilvane” – Cluj, dirijor:
Adrian Corojan;
- Corala Feminină „Camerata” – Brăila, dirijor: Paraschiva
Moise;
- Corul de Copii „Floarea Speranţei” – Ilișești-Suceava,
dirijor: Maria Scalco;
- Corul „Appassionato” – Târgoviște, dirijor: Fl.N. Badea;
- Corul „Ștefan Andronic” – Vulturu, Vrancea, dirijor:
Dumitru Sandulachi;
- Corul de Cameră „Pastorală” – Focșani, dirijor: Dumitru
Săndulachi;
- Grupul Vocal Bărbătesc „Cantus” – Focșani, dirijor: Ionuţ
Drilia.

Festivalul Coral Internaţional “Pastorala”, aflat la cea de a
XVII-a ediţie, reunește coruri mixte și de voci egale, tineri și
adulţi, și are ca obiectiv principal promovarea creaţiei corale
românești și universale în spatiul european și în afara lui.
Prin cântec, tineri și adulţi, aparţinând diferitelor spaţii
geografice și naţionalităţi pot comunica mai ușor, vor cunoaște
valorile culturale românești și universale, vor realiza în viitor schimburi culturale, vor stabili prietenii și vor dobândi noi
cunoștinţe în arta interpretării corale.
Din anul 2000 (prima ediţie a festivalului) și până la ediţia
din 2016, am găzduit în Orașul Unirii din Focșani peste 80 de
formaţii corale, mixte și de voci egale, adulţi, copii și tineret,
stabilind legături culturale de reciprocitate și contribuind astfel,
la promovarea muzicii corale naţionale și universale.
Au fost promovate un număr de 14 prime audiţii semnate
de compozitori români și străini,
interpretate individual de Corul
Pastorala precum și de corurile
reunite participante la festival.
Suntem foarte nerăbdători să
cunoaștem și la această ediţie, noi
colective artistice, noi dirijori din
ţară și din spatiul european, coruri
membre sau nemembre ale Asociaţiei Naţionale Corale din România,
pentru noi colaborări și legături
culturale.
Festivalurile și concursurile
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corale, sunt ocazii ale unor mai bune cunoașteri a colectivelor
artistice, a fiecărui interpret în parte, a fiecărui dirijor, dar și a
unei cunoașteri a stilului de interpretare aparţinând diferitelor
genuri muzicale: patriotic, religios, clasic și contemporan.
Corurile participante vor susţine concerte și recitaluri în
limita timpului acordat de organizatori (30 - 40 de minute), cu
un repertoriu la libera alegere a dirijorilor din creaţia naţională
și universală.
Pentru cea de a XVII-a ediţie, perioada 7-10 iulie 2017,
organizatorii propun, dacă este posibil, cântecele tradiţionale:
Imnul eroilor, Imnul Europei, Pui de lei, și alte cântece patriotice
aflate în repertoriul corurilor, ca un omagiu adus luptelor de la
Mărășești, în acest an aniversar.
Cazarea și masa participanţilor este asigurată de organizatori care vor comunica prin mail, locaţia corespunzătoare iar
transportul va fi suportat de corurile invitate.
Organizatorii vor acorda diplome și trofee.
Ediţia a XVII-a a Festivalului Coral Internaţional PASTORALA are următorul proiect de scenariu:
- 7 iulie 2017 - primirea participanţilor
- 8 iulie 2017 - deschiderea Festivalului – concerte și recitaluri în limita timpului acordat.
- 9 iulie 2017 - continuarea concertelor și închiderea Festivalului
- 10 iulie 2017 - plecarea participanţilor.
Notă: Festivalul va fi patronat de ANCR, în colaborare cu
Ministerul Culturii, Universitatea Naţională de Muzică, București, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
Festivalul are un juriu de onoare format din compozitori și
dirijori români și străini.
Organizatori: Primăria Municipiului Focșani, Consiliul
Judeţean Vrancea, Teatrul Municipal și Ateneul Popular “Mr.
Gh.Pastia”, Corul de Cameră Pastorala.
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Stagiunea corală Paul Constantinescu
Luni, 27 martie 2017, ora 19.00
Sala Foaier
Centrul Naţional de Artă Tinerimea Româna
CORUL SYMBOL
Dirijori:
Director-dirijor : Jean Lupu
Dirijor principal: Luminiţa Guţanu Stoian
Solistă: Andreea Dascălu
La pian: Magdalena Bulibaşa
La chitară: Andreea Silivestru
PROGRAM
1. Litanie - Ștefan Andronic
2. De Tine se bucură - Nicolae Lungu
3. Miluieste-mă, Dumnezeule - Gheorghe Cucu
4. Molitva - Tsvetan Denev
5. Troparul - Anton Pann
6. Miorița - Petre Ștefănescu
7. Cuc, cuculeț - Nelu Ionescu
8. Sorocul - Valentin Gruescu
9. Hăulita gorjenească - Constantin Arvinte
10. Brâul amestecat - Pretorian Vlaiculescu
11. Chindia - Alexandru Pașcanu
12. Păpușa pe sârmă - Coulter-Liviu Ionescu
13. Rapsodia I – George Enescu
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21.11.2016
28.11.2016
04.12.2016
05.12.2016
18.12.2016
19.12.2016
06.02.2017
13.02.2017
06.03.2017

Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nr.
crt

17. 05.06.2017

16. 22.05.2017

13. 24.04.2017
14. 08.05.2017
15 15.05.2017

11. 03.04.2017
12. 10.04.2017

Formaţia

Dirijorul

Formaţia
Centrul Naţional de
„Symbol”
Artă tinerimea Română
UNMB
„Preludiu”
Biserica „Sf. Elefterie” „Euterpe”;
„Nicolae Oancea”
Biserica „Sf. Elefterie” „Dominus”
Biserica „Sf. Elefterie” „Te Deum”
Centrul Naţional de
Corala Nicolae
Artă tinerimea Română Lungu a Patriarhiei Române
Centrul Naţional de
„Musica Selecta”
Artă tinerimea Română
Biserica „Sf. Elefterie” „Appassionato”

Locul de desfăşurare

Florin Badea

Gabriel Popescu

Jean Lupu; Luminita Gutanu Stoian
Voicu Enăchescu
Georgeta Aldea;
Petre Ştefănescu
Gabriel Mihai Niţa
Pr. Zaharia Matei
Pr. Stelian Ionaşcu

Dirijorul

Biserica „Sf. Elefterie” „Preludiu”
Voicu Enăchescu
UNMB
„Divina Armonie” Marius Firca
Biserica „Boteanu”
„Cantus Domini” Pr. Răzvan Constantin Ştefan
Parohia „Precupeţii
„Cantus Domini” Pr. Răzvan ConNoi”
stantin Stefan
Biserica „Sf. Elefterie” „Rubato”
Andrei Stănculescu
UNMB
„Euterpe”
Georgeta Aldea
Biserica „Sf. Elefterie” „Simeon Botez”
Caravana Lucica
Alexandria
Biserica „Sf. Elefterie” „Corala Brâncove- Veronica Vizi
nilor”
UNMB
„Solemnis”
Alexandru Mija;
Florentina Brescanu

Locul de desfăşurare

19.00

19.00

19.00
19.00
19.00

19.00
19.00

Ora de
desfăşurare
19.00

19.00

19.00

19.00
19,00
19.00

19.00

Ora de
desfăşurare
19.00
19.00
19.00
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10. 27.03.2017

Data

Nr.
crt

Programul Stagiunii Corale „Paul Constantinescu” 2016-2017
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Din activitatea unor formaţii
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Mărțișoarele-muzicale ale VOCILOR
TRANSILVANE. Concert-spectacol de
Primăvară. 28 februarie 2017
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de
Cultură a municipiului Cluj-Napoca, formație ce se bucură de
sprijinul financiar şi logistic, permanent și eficient, din partea
Consiliului Local și Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și al Asociaţiei Culturale VOCI TRANSILVANE şi Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, începe,
marți 28 februarie, stagiunea concertistică a anului 2017.
Toate prezențele noastre concertistice din acest an, sunt
dedicate Centenarului MARIUS CUTEANU, de la a cărui
naștere se împlinesc 100 de ani.
Maestrul Marius Cuteanu (1917-2013), profesor, dirijor,
compozitor și animator al vieții cultural-muzicale din Transilvania, de după cel de-al doilea război mundial, distins urmaș al
fondatorului nostru, pr. Augustin BENA, a fost, până mai ieri,
cel din urmă reprezentant al primei generații (cea din 1945) a
formației noastre. Ne-am bucurat, până în ultimul său an de
viață, de atenția, grija și îndrumarea domniei sale, multe din
lucrările sale fiindu-ne dedicate.
Îi păstrăm o vie și permanentă recunoștință incluzând, în
repertoriul concertelor noastre, lucrări din creația Maestrului și
mai ales omagiindu-l prin toate concertele acestui an.
Marți 28 februarie, ora 18.00, în Sala REDUTA a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în cadru proiectului VOCI
TRANSILVANE în CONCERTUL ANOTIMPURILOR, vom
susține Concertul – spectacol:
O PRIMĂVARĂ INSOLITĂ ȘI EXOTICĂ
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Invitate: soprana Daniela
MUREȘAN
CHIȘBORA și Natalia
CONSTANTIN – la pian,
dirijor - Adrian COROJAN
Sărbătorim, prin cântul nostru, Primăvara și
Dragostea, în variate ipostaze, interpretând coral, pe
lângă lucrări din creația
compozitorilor
români
Augustin Bena, Gheorghe
Dima, Ciprian Porumbescu
și melodii celebre din filme,
balete și operete, melodii
de neuitat din repertoriul marilor artiști Judy Garland, Audrey
Hepburn, Melina Mercouri și Elvis Presley
O PRIMĂVARĂ INSOLITĂ ȘI EXOTICĂ pentru că
repertoriul nostru este îmbogățit, ca de fiecare dată, cu noi piese
corale, de data aceasta: în limbile chineză (suntem primul cor
din România, care cântă în limba chineză!), elenă și georgiană.
Piesele din concert le oferim, ca MĂRȚIȘOARE - MUZICALE, domnișoarelor, doamnelor și generosului public al
VOCILOR TRANSILVANE.
Cu toată prețuirea și întregul nostru respect, Vă invităm la
acest inedit eveniment cultural-artistic, ce poartă marca VOCI
TRANSILVANE
LA MULȚI ANI de Mărțișor!

88

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Limba aramaică, a 35 limbă a Ansamblului
Coral VOCI TRANSILVANE
din Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Noi, membrii Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca
- formație ce se bucură de sprijinul financiar și logistic, permanent și eficient, din partea Consiliului Local și Primăriei
municipiului Cluj-Napoca, precum și al Asociaţiei Culturale
VOCI TRANSILVANE și Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean - vă anunțăm că suntem pe ultima
sută de metri în pregătirea unei PREMIERE ABSOLUTE!!!
Marți 4 aprilie a.c. ora 18.30, în Concertul Ecumenic de
Paști LUMINĂ LINĂ... , vom interpreta, pentru prima dată,
Rugăciunea Domnească TATĂL NOSTRU în limba aramaică,
limbă în care a vorbit și predicat Domnul nostru Iisus Hristos.
Aramaica, limbă semitică înrudită cu ebraica și araba era, cu
sute de ani înainte de Hristos, lingua franca a Imperiului Persan,
din care a făcut parte mult timp și teritoriul Palestinei. Evreii,
din sec I. d. H., o vorbeau permanent, deoarece limba ebraică
devenise deja o limbă de cult, familiară doar celor care studiau
Cărțile sfinte ale Templului și sinagogilor.
De aceea atunci când Mântuitorul se adresa mulțimilor,
așa cum s-a întâmplat pe Muntele fericirilor, sau în Predica de pe
munte, El le vorbea în limba aramaică.
“Am cercetat mai multe variante, vorbite și cântate și m-am
oprit asupra unei melodii străvechi, cântată de un călugăr palestinian, melodie pe care, în dorința mea de a realiza o variantă
corală, am încredințat-o sopranului, vocilor de alt, tenor și bas,
revenindu-le rolul de ison armonic, respectând tipicul cântării
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în comun, din zona levantină.
Așa am realizat prima variantă corală a Rugăciunii TATĂL
NOSTRU în limba aramaică, care va fi momentul central al
Concertului Ecumenic de Paști, eveniment ce va avea loc marți 4
aprilie a.c. ora 18.30, în sala REDUTA a Muzeului Etnografic
al Transilvaniei, în cadrul celei de a XII-a ediții a Microstagiunii Pascale a Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE, la care
participă, în calitate de invitate, soprana Daniela MUREȘAN
– CHIȘBORA, mezzosoprana Melinda DUFFNER, precum
și Natalia CONSTANTIN la pian” – Adrian Corojan, dirijorul
Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE.
Vă invităm să paticipați la cel mai nou eveniment cultural,
marca VOCI TRANSILVANE & Adrian Corojan, organizat
în anul sărbătoririi ÎMPREUNĂ, a tuturor creștinilor, a Sfintei
Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos.
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Ecouri Bienalei de muzică AUGUSTIN
BENA 2016, ediției a IX-a
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, formație corală fondată
în 1945 de maestrul Augustin Bena, se bucură de un sprijin
financiar și logistic, permanent și eficient, din partea Consiliului Local și Primăriei municipiului Cluj-Napoca, a Sindicatului
Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean și al Asociaţiei
Culturale VOCI TRANSILVANE; din 1994 Ansamblul Coral
VOCI TRANSILVANE este condus de dirijorul Adrian
Corojan.
Activitatea Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE
desfășurată în cadrul stagiunilor concertistice anuale și este concretizată prin concerte, recitaluri și ofrande muzicale susținute
în Cluj-Napoca, în țară și străinătate, precum și prin microstagiuni tradiționale de Paști și de Crăciun.
Din 1998, din doi în doi ani, sunt organizate ediții ale
Bienalei de muzică AUGUSTIN BENA, eveniment cultural
ce omagiază personalitatea, viața și mai ales creația fondatorului Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE, compozitorul
Augustin BENA.
În primele 8 ediţii au fost interpretate 731 de lucrări muzicale – 52 din creaţia lui Augustin Bena, în interpretarea a 38
de formații, a aprox. 1.950 participanţi și în prezenţa a peste
17.500 de spectatori.
Anul acesta, când întreaga stagiune concertistică a Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE, stă sub semnul împlinirii a 6 decenii de existență a Casei Municipale de Cultură
Cluj-Napoca, ediția a IX-a a Bienalei de muzică AUGUSTIN BENA a fost organizată în două etape: 11 iunie - etapa
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județeană și în 15 octombrie - etapa națională.
ETAPA JUDEȚEANĂ :
Sâmbătă, 11 iunie, în sala Reduta a Muzeului Etnografic
al Transilvaniei a avut loc Reuniunea corală a formațiilor corale
aparținând Caselor municipale de cultură din județul Cluj, în
care care au susținut recitaluri :
− Corul ARMONIA al Casei Municipale de Cultură
Turda, dirijor: pr. Sebastian ZĂHAN
− Corul ASTRA al Palatului Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, dirijoare: Rodica TRANDAFIR
− Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de
Cultură a municipiului Cluj-Napoca
cu participarea extraordinară a mezzosopranei Dana Liliana CIUCA și a pianistei: Cornelia SUCIU CUTEANU, dirijor: Adrian COROJAN
A fost o adevărată premieră, deoarece, pentru prima dată,
au evoluat, pe aceeași scenă, formații corale ale Caselor municipale de Cultură din județ;
prilej de încântare pentru
publicul iubitor de muzică
corală, care s-a bucurat de
interpretări sensibile și variate ale unui repertoriu ales,
din creația compozitorilor: A.
Bena, C. Arien, C. Arvinte,
G. Enescu, C. Groza, E. Kálmán, T. Jarda, G. de Marzi,
G. Musicescu, A. Stoia, J.
Strauss–fiul.
La final, corurile reunite
au interpretat binecunoscuta
piesă corală Mândruliță pui,
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pui, pui, din creația maestrului omagiat.
ETAPA NAȚIONALĂ :
Sâmbătă 15 octombrie, ora 16.00, în Biserica Unitariană,
str. 21 decembrie 1989, nr. 9
Reuniunea corală: BUCURIA DE A CÂNTA, prin
momentele sale extraordinare, a fost realmente o zi memorabilă, cu adevărat sărbătorească:
- de omagiere a personalității a fondatorului VOCILOR
TRANSILVANE, pr. Augustin BENA,
- de aniversare, corală, a 60 ani de existență a Casei Municipale de Cultură din Cluj-Napoca,
- de bucurie, a întâlnirii cu 6 formații corale, cu 6 stiluri
interpretative diferite, din 6 ținuturi românești

Publicul prezent s-a bucurat de recitalurile formațiilor :
- Grupul vocal CIMIȘARII din Cimișlia, Rep. Moldova,
dirijat de Veronica Munteanu
- Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE din ClujNapoca, dirijat de Adrian Corojan
- Corul de cameră CAEDONIA din Sibiu, dirijat de Florin Soare
- Corul PLAI ÎNTORSUREAN din Întorsura Buzăului,
dirijat de Tatiana Teacă
- Corala SARGEȚIA din Deva, dirijată de Nicolae Icobescu
- Corul PASTORALA din Focșani, dirijat de Dumitru
Săndulachi
ÎMPREUNĂ, unite și animate de aceeași dorință: BUCURIA DE A CÂNTA!
O seară emoționantă, care a început cu intonarea imnurilor naționale ale Republicii Moldova și României.
Toate formațiile corale invitate sunt prietene ale Ansamblului coral VOCI TRANSILVANE și partenere în cadrul unor
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schimburi culturale anterioare, prin astfel de evenimente dorind
să continuăm tradiția legăturilor artistice și de suflet, dintre noi.
A fost un emoționant corolar de interpretări sensibile și
originale, ale unui repertoriu variat, din creația compozitorilor:
A. Bena, Ș. Andronic, C. Arvinte, A. Bruckner, P. I. Ceaikovskyi, Al. Cristea, G. Dima, G. Fauré, G. Gastoldi, D. Goia, T.
Jarda, D. G. Kiriac, N. Lung, E. Macavei, G. Marcu, I. Micu, K.
Muthspiel, I. Odăgescu, G. P. da Palestrina, A. Pann, Al. Pleșca,
J. des Pres, R. Rizescu, N. Ursu, I. Vidu, L. T. da Vittoria, G.
Wolters, G. Young.
În încheierea Reuniunii Corale corurile reunite, dirijate de
Adrian Corojan, au interpretat piesa corală Mândruliță pui, pui,
pui, din creația maestrului Augustin Bena
Generozitatea acusticii Bisericii Unitariene, varietatea
repertorială, precum și stilul interpretativ specific fiecărei formaţii în parte, au transformat această seară într-un adevărat
regal de muzică corală.
Publicul a fost entuziasmat și a apreciat prin aplauze mai
ales felul diferit și interesant de interpretare al lucrărilor din
creaţia compozitorului omagiat.
S-au înmânat diplome, trofee, pachete-suvenir, dirijorilor,
conducătorilor de formaţii, invitaţilor, instituțiilor organizatoare.
Aducem mulțumiri pentru organizarea, susținerea financiară și logistică a acestui important și tradițional eveniment cultural din viața municipiului, a județului și al țării: Consiliului
Local și Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Consiliului
Județean Cluj, Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca,
Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
Asociaţiei Culturale VOCI TRANSILVANE, Asociației
Naționale Corale din România, Episcopiei și Parohiei Unitariene din Cluj, membrilor familiei pr. Augustin Bena, Ziarului Făclia și nu în ultimul rând, generosului și melomanului

94

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

PUBLIC CLUJEAN.
ÎN LOC DE CONCLUZII:
- O reuniune corală cu o varietate stilistică și interpretativă
de nivel naţional;
- Stabilirea de relaţii de reciprocitate între corurile participante;
- S-a asigurat menţinerea pe viitor a acestui eveniment festivalier în Agenda Asociaţiei Naţionale Corale din România,
fiind singurul eveniment clujean de acest gen;
- Calitatea deosebită a evenimentelor incluse în această ediţie
precum și impactul pe care ele le-au avut la public, ne îndreptăţesc să considerăm că, începând cu ediţia urmatoare, a X-a,
Bienala de Muzică AUGUSTIN BENA are toate șansele sa
devină un eveniment cultural-artistic de nivel internaţional.
prof. ADRIAN COROJAN – director Bienală
referent de specialitate – Casa de Cultură a municipiului
Cluj-Napoca
dirijor - Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE
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RAPORT DE TURNEU
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de
cultură a municipiului Cluj-Napoca, a participat în perioada 1 3 iulie 2016, la Festivalul Coral Internațional PASTORALA
ediţia XV, la invitația Corului PASTORALA din Focșani, jud.
Vrancea.
Fiind vorba de începutul unui schimb cultural reciproc
(Corul PASTORALA va fi oaspetele nostru anul acesta.în
octombrie, cu ocazia Bienalei AUGUSTIN BENA, ed. IX)
organizatorii au asigurat condiţiile de concert, cazare și masă,
iar Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca a susţinut
financiar, cheltuielile de transport necesare participării formaţiei la acest eveniment, precum și diurnă pentru prof. Adrian
Corojan, dirijorul corului, manager (director) al instituţiei.
Vineri 1 iulie, plecarea din Cluj la ora 7.00 cu autocarul,
componenţa formaţiei fiind de 32 de persoane. Traseul urmat a
fost cel stipulat în contractul de transport.
La ora 10.00, am ajuns la Sf. Mănăstire Recea, jud Mureș
unde am prezentat o OFRANDĂ MUZICALĂ.
La ora 12.00, la la Sf. Mănăstire Bunești, jud Brașov, am
prezentat încă o OFRANDĂ MUZICALĂ.
Au asistat, lA ambele ofrande, cca 50 persoane.
La ora 16.00 am sosit, conform programului festivalului,
la Mausoleul de la Mărășești unde, împreună cu formațiile
corale: Asociația Culturală MUSICOR: Ploiești, Prahova,
Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI: Ilișești - Suceava, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul
de cameră PASTORALA: Focșani, am susținut un Concertul
muzică patriotică OMAGIU EROILOR NEAMULUI (public cca 150 de persoane).
Tot Vineri 1 iulie, la ora 19.30, Focșani, în Piața Unirii,
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am participat la Concertul OMAGIU UNIRII (p.I.) împreună
cu formațiile corale Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești,
Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI: Ilișești - Suceava,
Corul APPASSIONATO: Târgoviște, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de cameră PASTORALA:
Focșani, în prezența unui public de cca 550 persoane.
CINĂ, CAZARE.
Sâmbătă, 2 iulie, ora 8.00, MIC DEJUN.
La ora 9.00, la Bustul Sf. Ștefan cel Mare am participat
la un Te deum organizat de Primăria municipiului Focșani cu
ocazia ZILEI SF. ȘTEFAN CEL MARE , după care a urmat
un recital de muzică patriotică
Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de
copii FLOAREA SPERANȚEI : Ilișești - Suceava, Corul
APPASSIONATO - Târgoviște, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de cameră PASTORALA Focșani. Public: cca 150.
La ora 10.30, invitați fiind de comunitatea catolică
focșăneană am susținut o OFRANDĂ MUZICALĂ cu un
repertoriu religios, în Biserica romano-catolică Sf. Ap. Petru și
Paul, în prezența tinerilor catolici cca 50.
La ora 12.00, în Piața Unirii am participat la partea a doua
a Concertului OMAGIU UNIRII (p. II.)
alături de formațiile corale Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI:
Ilișești - Suceava, Corul APPASSIONATO: Târgoviște,
Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de
cameră PASTORALA: Focșani, în prezența unui public de cca
750 persoane.
PRÂNZ.
Începând cu ora 16.30, în sala de spectacole a Ateneului
Popular Mr. GH. PASTIA, s-a desfășurat Maratonul (de peste
7 ore) CONCERTELOR CORALELOR PARTICIPANTE
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În deschidere a vorbit Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Misăilă care, după evoluția fiecărei formații, a înmânat diplome corului și dirijorului.
Au participat:
Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de copii
FLOAREA SPERANȚEI : Ilișești - Suceava
Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul
de cameră PASTORALA: Focșani
Corala feminină CAMERATA - Brăila, Grupul Vocal
bărbătesc CANTUS – Focșani
Corul de cameră LYRA – Buzău, Corul Academic
DIVINA ARMONIE – București
Corul MUSIKI GONIA – Moshatu Tavru, Grecia,
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE – Cluj-Napoca,
Corul APPASSIONATO: Târgoviște
public: cca 1000 persoane
CINĂ FESTIVĂ
Duminică, 3 iulie, ora 8.00, MIC DEJUN. Pregătire pentru plecare.
Între orele 10.00 și 12.00, în Biserica ortodoxă Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul am prezentat o OFRANDĂ MUZICALĂ,
în prezența a cca 250 de credincioși ortodocși.
PRÂNZ FESTIV
Cu ocazia celor 9 prezențe concertistice prilejuite de turneul nostru (ofrande muzicale, recitaluri, concert) publicul (în
total cca 3.000 persoane) manifestându-și satisfacția pentru
stilul interpretativ original, sensibilitatea și varietatea repertoriului abordat, ne-a răsplătit generos și călduros, cu aplauze și
cereri de bis .
Plecarea spre casă, ora 13.30.
La ora 22.30 am sosit la Cluj-Napoca mulţumiţi de ceea ce
am realizat.
Dirijor, prof. Adrian COROJAN
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RAPORT DE TURNEU
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de
Cultură a municipiului Cluj-Napoca, a susţinut 16 de concerte, ofrande muzicale și recitaluri în Republica Moldova, la
invitaţia primăriilor din orașele Cimișlia și Cahul, cu scopul
principal:
Promovarea culturii și creaţiei muzicale românești în Republica Moldova, stabilirea unui schimb cultural reciproc între
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE din Cluj-Napoca
(România) și Grupul vocal bărbătesc CIMIŞARII din Cimișlia (Republica Moldova).
Și alte 8 ofrande muzicale de muzică religioasă românească
în biserici și mănăstiri din Moldova și Bucovina, cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și ÎPS Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor, turneul nostru artistic devenind
astfel un adevărat Turneu-pelerinaj de cca. 2.800 de km.
Conceptul de Turneu-pelerinaj l-am folosit pentru prima
dată în anul 2000, urmat de mai multe proiecte de acest fel,
în ţară și în străinătate: prezentul proiect fiind cel de-al zecelea Turneu-pelerinaj al Ansamblului Coral VOCI TRANSILVANE.
Am dus mesajul nostru clujean, de dragoste frăţească, creștin-românească, în:
Cimişlia, Nimoreni, Chişinău, Satul Nou, Cahul,
mănăstirile Chistoleni, Hâncu, Căpriana, (Republica Moldova),
Iaşi, Pătrăuţi, Prundu Bârgăului, mănăstirile Putna, Suceviţa,
Moldoviţa şi Piatra-Fântânele (România) - străvechi locuri de
pelerinaj din spaţiul românesc.
Cu această ocazie am iniţiat campania Carte românească
cinste cui te-a DONAT prin care, datorită generozităţii clujeni-

lor, CARTEA ROMÂNEASCĂ a ajuns în mâna multor cititori
de pe meleagurile unde am dus mesajul cântului VOCILOR
TRANSILVANE.
Fiind vorba de începutul unui schimb cultural reciproc
(Grupul folcloric Cimișarii va fi oaspetele nostru anul acesta.
în octombrie, cu ocazia Bienalei AUGUSTIN BENA, ed. IX)
organizatorii au asigurat condiţiile de concert, cazare și masă,
iar Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca a susţinut
financiar, cheltuielile de transport necesare realizării acestui proiect cultural, precum și diurnă pentru prof. Adrian Corojan,
dirijorul corului, manager (director) al instituţiei.
Vineri 26 august, plecarea din Cluj la ora 6.00 cu autocarul, componenţa formaţiei fiind de 24 de persoane. Traseul
urmat a fost cel stipulat în contractul de transport.
Am sosit în orașul Cimișlia - Republica Moldova la ora
19.00
Programul concertistic a fost foarte dens, cu câte 3-4 concerte, recitaluri sau ofrande muzicale pe zi, de-alungul a 7 zile,
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parcurgând zilnic sute de kilometri, după cum urmează:
a. (1) Sâmbătă, 27 august, ora 10.00, Cimișlia - Piaţa Ștefan cel Mare și Sfânt
Concert coral de ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
parteneri de concert Grupului vocal Cimișarii
public: cca 1.000
b. (2) Sâmbătă, 27 august, ora 13.00, Podgoria BABAN
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 150
c. (3) Sâmbătă, 27 august, ora 16.45, Chistoleni Mănăstirea Sf. Nicolae
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 100
d. (4) Duminică, 28 august, ora 12.00, Cimişlia - Biserica Adormirii Maicii Domnului
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 250
e. (5) Duminică, 28 august, ora 13.00, Cimişlia - Monumentul Eroilor
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ PATRIOTICĂ – transmisiune TV raională
PREDAREA cărţilor donate din România (cca 1000
volume) Bibliotecii oraşăneşti
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interviu la TV raională - Cimişlia
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 20 + telespectatori
f. (6) Duminică, 28 august, ora 19.00, Cimişlia - Statuia
Sf. Ştefan cel Mare
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ de Hramul
oraşului
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
parteneri de concert Grupului vocal Cimişarii
public: cca 1.000
29 august, ora 10.00, Mănăstirea Hâncu
g. (7) Luni,
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 50
h. (8) Luni,
29 august, ora 13.00, Mănăstirea Căpriana
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 150
29 august, ora 15.00, Nimoreni - Biserica
i. (9) Luni,
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 20
29 august, ora 19.00, Satul Nou – Cămij. (10) Luni,
nul Cultural
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ
a participat:: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
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parteneri de concert Grupului vocal Cimişarii
public: cca 200
k. (11) Marţi, 30 august, ora 10.00, Chişinău - Biserica
Sf. Teodora de la Sihla
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 20
l. (12) Marţi, 30 august, ora 12.00, Chişinău - Biblioteca
Transilvania
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 200
m. (13) Marţi, 30 august, ora 14.00, Chişinău – Restaurantul Eli-Pili
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ + înregistrare ProTV Moldova
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 50
n. (14) Miercuri, 31 august, ora 11.00, Gura Galbenei Biserica Sf. Gheorghe - Cer înourat
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 20
o. (15) Miercuri, 31 august, ora 19.00, Cahul - Piaţa
Horelor
RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ - cu ocazia
Zilei Naţionale LIMBA NOASTRĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
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parteneri de concert: Veta Biriş, Alexandra Ungureanu,
trupa DaDa
public: cca 300
p. (16) Joi, 1 septembrie, ora 12.00, Iaşi - Catedrala Mitropolitană Sf. Cuv. Parascheva
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 100
q. (17) Joi, 1 septembrie, ora 13.00, Iaşi - Biserica Trei
Ierarhi
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 50
r. (18) Joi, 1 septembrie, ora 14.00, Iaşi – Sala Gotică
RECITAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 20
s. (19) Joi, 1 septembrie, ora 22.00, Pătrăuţi - Biserica
Sfânta Cruce
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 10
t. (20) Vineri, 2 septembrie, ora 10.00, Mănăstirea Putna
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 100
u. (21) Vineri, 2 septembrie, ora 12.00, Mănăstirea Suceviţa
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OFRANDĂ MUZICALĂ
participă: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE, dirijor: Adrian Corojan
public: cca 50
v. (22) Vineri, 2 septembrie, ora 12.00, Mănăstirea Moldoviţa
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 60
w. (23) Vineri, 2 septembrie, ora 18.00, Mănăstirea
Piatra-Fântânele
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 5
x. (24) Vineri, 2 septembrie, ora 19.00, Prundu-Bârgăului – Biserica Sf. Nicolae
OFRANDĂ MUZICALĂ
a participat: Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE,
dirijor: Adrian Corojan
public: cca 300
Sâmbătă, 3 septembrie, ora 00.30 am sosit la Cluj-Napoca
mulţumiţi de ceea ce am realizat.
Cu ocazia celor 24 prezenţe concertistice, prilejuite de turneul nostru (ofrande muzicale, recitaluri, concerte), publicul (în
total cca 4.300 persoane), precum și oficialii prezenţi: primarul
orașului Cimișlia, domnul Gheorghe Răileanu, președintele
raionului Cimișlia, domnul Mihai Olărescu, primarul localităţii Satului Nou, doamna Natalia Chistol, primarul orașului
Cahul, domnul Nicolae Dandiș și viceconsulul Consulatului
General al României la Cahul, domnul Cosmin Ungureanu,
și-au manifestat satisfacţia pentru stilul interpretativ original,
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sensibilitatea și varietatea repertoriului abordat, ne-au răsplătit
generos şi călduros, cu aplauze şi cereri de bis . Am primit
2 Diplome de Excelenţă din partea Primariei orașului Cimișlia și a Raionului Cimișlia. Menţionez că, după recitalul său,
din cadrul Spectacolului de la Cahul, cunoscuta interpretă de
muzică populară, Veta Biriș, a mulţumit în mod public, VOCILOR TRANSILVANE, pentru binevenitul lor aport, la reușita
prezenţei artistei, pe scena orașului.
Dirijor, prof. Adrian COROJAN
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COMUNICAT
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE al Casei de
cultură a municipiului Cluj-Napoca, a participat în perioada 1 3 iulie 2016, la Festivalul Coral Internațional PASTORALA
ediţia XV, la invitația Corului PASTORALA din Focșani, jud.
Vrancea.
Este începutul unui schimb cultural reciproc (Corul PASTORALA va fi oaspetele nostru anul acesta.în 15 octombrie,
cu ocazia Bienalei AUGUSTIN BENA, ed. IX).
Vineri 1 iulie, plecarea din Cluj la ora 7.00 cu autocarul.
La ora 10.00, am ajuns la Sf. Mănăstire Recea, jud Mureș
unde am prezentat o OFRANDĂ MUZICALĂ.
La ora 12.00, la la Sf. Mănăstire Bunești, jud Brașov, am
prezentat încă o OFRANDĂ MUZICALĂ.
Au asistat, la ambele ofrande, cca 50 persoane.
La ora 16.00 am sosit, conform programului festivalului,
la Mausoleul de la Mărășești unde, împreună cu formațiile
corale: Asociația Culturală MUSICOR: Ploiești, Prahova,
Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI: Ilișești - Suceava, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul
de cameră PASTORALA: Focșani, am susținut un Concertul
muzică patriotică OMAGIU EROILOR NEAMULUI (public cca 150 de persoane).
Tot Vineri 1 iulie, la ora 19.30, Focșani, în Piața Unirii,
am participat la Concertul OMAGIU UNIRII (p.I.) împreună
cu formațiile corale Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești,
Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI: Ilișești - Suceava,
Corul APPASSIONATO: Târgoviște, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de cameră PASTORALA:
Focșani, în prezența unui public de cca 550 persoane.
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Sâmbătă, 2 iulie.
La ora 9.00, la Bustul Sf. Ștefan cel Mare am participat
la un Te deum organizat de Primăria municipiului Focșani cu
ocazia ZILEI SF. ȘTEFAN CEL MARE , după care a urmat
un recital de muzică patriotică
Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de
copii FLOAREA SPERANȚEI : Ilișești - Suceava, Corul
APPASSIONATO - Târgoviște, Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de cameră PASTORALA Focșani. Public: cca 150.
La ora 10.30, invitați fiind de comunitatea catolică
focșăneană am susținut o OFRANDĂ MUZICALĂ cu un
repertoriu religios, în Biserica romano-catolică Sf. Ap. Petru și
Paul, în prezența tinerilor catolici cca 50.
La ora 12.00, în Piața Unirii am participat la partea a doua
a Concertului OMAGIU UNIRII (p. II.)
Alături de formațiile corale Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de copii FLOAREA SPERANȚEI:
Ilișești - Suceava, Corul APPASSIONATO: Târgoviște,
Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul de
cameră PASTORALA: Focșani, în prezența unui public de cca
750 persoane.
PRÂNZ.
Începând cu ora 16.30, în sala de spectacole a Ateneului
Popular Mr. GH. PASTIA, s-a desfășurat Maratonul (de peste
7 ore) CONCERTELOR CORALELOR PARTICIPANTE
În deschidere a vorbit Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Misăilă care, după evoluția fiecărei formații, a înmânat diplome corului și dirijorului.
Au participat:
Asociația Culturală MUSICOR – Ploiești, Corul de copii
FLOAREA SPERANȚEI : Ilișești - Suceava
Corul ȘTEFAN ANDRONIC: Vulturu - Vrancea, Corul
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de cameră PASTORALA: Focșani
Corala feminină CAMERATA - Brăila, Grupul Vocal
bărbătesc CANTUS – Focșani
Corul de cameră LYRA – Buzău, Corul Academic
DIVINA ARMONIE – București
Corul MUSIKI GONIA – Moshatu Tavru, Grecia,
Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE – Cluj-Napoca,
Corul APPASSIONATO: Târgoviște
public: cca 1000 persoane
CINĂ FESTIVĂ
Duminică, 3 iulie,
Între orele 10.00 și 12.00, în Biserica ortodoxă Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul am prezentat o OFRANDĂ MUZICALĂ,
în prezența a cca 250 de credincioși ortodocși.
PRÂNZ FESTIV
Cu ocazia celor 9 prezențe concertistice prilejuite de turneul nostru (ofrande muzicale, recitaluri, concert) publicul (în
total cca 3.000 persoane) manifestându-și satisfacția pentru stilul interpretativ original, sensibilitatea și varietatea repertoriului
abordat, ne-a răsplătit generos și călduros, cu aplauze și cereri
de bis.
Plecarea spre casă, ora 13.30.
La ora 22.30 am sosit la Cluj-Napoca mulţumiţi de ceea ce
am realizat.
Dirijor, prof. Adrian COROJAN
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Asociaţia Culturală Plai Întorsurean
Anul 2016 a adus pentru mebrii corului Plai Întorsurean
multe satisfacţii pe plan cultural. Pe lângă promovarea muzicii corale, Asociaţia Culturală Plai Întorsurean dorește să se
implice activ și în păstrarea, promovarea și transmiterea mai
departe a tradiţiilor și obiceiurilor populare. În acest sens, la
începutul anului, a participat la evenimente ce își propun acest
lucru. Balul Portului Populardin comuna Sita Buzăului și satul
Brădet, dar și la Șezătoarea la Români din comuna Sita Buzaului, au fost evenimente la care au fost etalate cele mai frumoase,
mai vechi sau mai noi, costume populare, tradiţii și obiceiuri
populare.
Lumina Învierii și pacea sufletească, am încercat să le
aducem în sufletele celor prezenţi, de pe scena festivalului de
muzică sacră “Doamne, auzi glasul meu!” festival ce a avut loc
la Cercul Militar Brașov, dar și la Festivalul Ouălor Roșii de
Paște din satul Brădet.
În luna august, Asociaţia Culturală Plai Întorsurean, a
organizat festivalul de muzică corală “La Poalele Ciucașului”,

110

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

festival ce s-a desfășurat pe parcursul a două zile, pe două secţiuni. În prima parte, sâmbăta, participanţii au avut libertate
totală în alegerea repertoriului, iar duminica reprezentaţiile au
avut loc la Mânăstirea Valea Mare, unde au răsunat acordurile
divine ale muzicii religioase. La festival i-am avut invitaţi pe
prietenii și fraţii noștri din Republica Moldova, Corul “Semănătorii” din Biești, raionul Orhei.
La invitaţia Asociaţiei Culturale “Voci Transilvane”, în luna
octombrie, corul Plai Întorsurean a participat, la Cluj-Napoca,
la Bienala de muzică Augustin Bena.
Sărbătorile de iarnă au adus corului Plai Întorsurean participări la Festivalul de Colinde si Obiceiuri de Iarnă “Crăciunul la Români” din Sfântu Gheorghe, precum și la Festivalul de
Colinde din Sita Buzăului.
În prezent, Asociaţia Culturală Plai Întorsurean, se află în
plin proces de pregătire a festivalului de muzică corală “La Poalele Ciucașului”, fesivalul fiind programat a avea loc în 24-25
iunie 2017.
Președinte, Tonie Cornel-Mihai
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Corala „I. Cr. Danielescu” – în concert pe
scena „George Enescu” din Bucureşti
La numai o lună de zile după imensul succes prin care s-a
încheiat concertul-eveniment SEARĂ DE CRĂCIUN – prezentat în importanta Sală „Europa” din maiestosul Palat Administrativ ce străjuiește, din anul 1971, centrul Municipiului
Ploiești, marţi, 30 ianuarie a.c., prestigioasa corală ploieșteană
- ce poartă, cu cinste, încă de la înfiinţare (1973), numele ilustrului compozitor, dirijor și profesor I. Cr. Danielescu (18841966), numit, pe bună dreptate, de regretatul maestru Dumitru
D. Botez – „unul dintre clasicii muzicii corale din prima jumătate a secolului XX”, a susţinut, sub bagheta maestrului Valentin Gruescu, un excelent concert în reprezentativa sală „George
Enescu” a Universităţii Naţionale de Muzică din Capitala
României.
Urmărind constant de câteva bune decenii evoluţia fenomenului muzical românesc – în multiplele sale domenii – simfonic și vocal-simfonic, cameral, teatrului liric, baletului, muzicii
ușoare și nu în ultimul rând cântecului coral – genul cu cele
mai vechi tradiţii în muzica românească și cultura română și
printre cele mai apropiate de viaţa umană, un numeros și entuziast public a ocupat, până la refuz, locurile rezervate în acea
renumită sală de concerte, onorată, de-a lungul anilor, de nume
dintre cele mai sonore ale creaţiei și artei interpretative românești dar și de peste hotare.
Răspunzând invitaţiei organizatorilor, și cu acest prilej,
majoritatea publicului iubitor al marii și adevăratei muzici a
fost reprezentat de remarcabile cadre didactice precum și de
studenţii claselor de profil din cadrul Facultăţii de Compoziţie,
Muzicologie și Pedagogie Muzicală, dar și de la secţiile canto și
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instrumente.
Printre personalităţile artistice prezente la acest veritabil act
de cultură și educaţie artistică, am remarcat, cu nespusă bucurie, nume dintre cele mai cunoscute și recunoscute din viaţa
muzicală naţională și din numeroase ţări europene, precum și
în învăţământul muzical universitar: prof. univ. dr. Olguţa Lupu
– compozitor, pianist, muzicolog și profesor, decanul Facultăţii
de Compoziţie, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, prof. univ.
dr. Mihai Diaconescu – șeful Departamentului dirijat de la
UNMB, prof. univ. dr. Adrian Pop – compozitor, fost rector al
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, prof.
univ. dr. Cornel Groza – dirijor, Academia de Muzică „Gh.
Dima” din Cluj Napoca, prof. univ. dr. Nicolae Gâscă, dirijor,
fost rector al Universităţii de Arte din Municipiul Iași. Printre
invitaţi s-a aflat și eminentul dirijor Voicu Enăchescu – director artistic al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”,
președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România ș.a.
Stăpânind – cu depline puteri artistice - un amplu program
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repertorial constituit prin eforturi greu de evaluat în cuvinte și
exemplar profesionalism în cei aproape 25 de ani de când se
află la cârma coralei ploieștene, reputatul maestru al baghetei
Valentin Gruescu a supus atenţiei numerosului public – din
cele zeci și zeci opusuri de referinţă din toate marile epoci ale
tezaurului muzicii clasice universale și contemporane, 18 lucrări
de excepţie, începând cu renașterea europeană: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) – Super flumina Babylonia,
Clement Janequin (1480-1560) – Au joli jeul, Jacques Arcadelt
(1504-1568) – II bianco e dolce cigno, Heinrich Schutz (15881672) – Die mit Tranen Saen.
Programul a continuat cu alte cinci bijuterii din diverse
școli muzicale europene printre care: Giacomo Puccini (18481924) – Kyrie eleison, Randall Thompson – Alleluja, Felix
Mehlius Christiansen – From grief to Glory, Michel Corboz
– O, ma joie, arr. George Moses Hogan – The battie of Jericho.
Creaţia muzicală românească a fost reprezentată de alese
lucrări din patrimoniul artistic naţional: „Binecuvântează suflete
al meu pre Domnul” (compozitor, protopsaltul Nectarie Frimu),
„Concert coral nr. 1” (parţial) de Gavriil Musincescu, „Tatăl
nostru” – solist Strânca Eduard Cristian, de Valentin Gruescu,
„Freamăt de codru” de Paul Constantinescu, „Ce’ai de gând?”
de Mihai Măniceanu, „Joc” de Sigismund Toduţă, „Sării mândra” de Sabin Păutza, „Flăcăruia” și „Dar de nuntă” de Radu
Paladi. La pian, Mihai Măniceanu.
Prezent – atât la concertul eveniment din Sala „Europa” a
Palatului Administrativ din Ploiești – care a marcat și deschiderea noii stagiuni 2016-2017, dar și la această impresionantă
activitate, programată în una dintre cele mai prestigioase săli
de concerte din capitala ţării, am reţinut, aprecierile – la unison
și elogiile binemeritate pentru modul exemplar – din punct de
vedere artistic, în care maestrul Valentin Gruescu și muzicienii
ploieșteni au onorat invitaţia primită.
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Distinsa asistenţă a răsplătit – prin repetate aplauze fiecare
opus din program, performanţele dirijorului și coriștilor - ce
evidenţiază un real potenţial de creativitate artistică, și situează
corala ploieșteană pe podiumul cel mai înalt al ansamblurilor
de voci cântătoare din România. Deși amatoare, oricând pot fi
așezate, „în rândul celor profesioniste” (Radu Paladi).
Felicitând, din toată inima, atât pe maestrul Valentin
Gruescu, care și prin acest concert a promovat, cu brio, ierarhia universitară – primind înaltul titlul de profesor universitar
la catedra de dirijat a Universităţii Naţionale de Muzică din
București, precum și pe membrii coralei, care, de foarte mulţi
ani, servesc cu nemărginit entuziasm și întreaga lor capacitate
de muncă, muzica corală românească.
Mulţumiri se cuvin și conducerii Universităţii Naţionale
de Muzică București – rector prof. univ. dr. Diana Moș și prof.
univ. dr. Olguţa Lupu – decan, pentru invitaţia și sprijinul acordat în realizarea acestui memorabil concert, ce va dăinui multă
vreme în memoria și inimile publicului bucureștean.
Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU
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Un eveniment muzical de rezonanţă:
Concertul „Coralei I. Cr. Danielescu”
După o pauză prea lungă (ianuarie-octombrie 2016, din
diverse motive nemeritate), prestigioasa Corală „Ioan Cr. Danielescu”, despre care reputatul compozitor Radu Paladi, în urma
extraordinarului concert pe care l-a susţinut pe marea scenă a
Ateneului Român din București, în cadrul programului ediţiei
din luna septembrie 2009, a Festivalului Internaţional „George
Enescu”, scria: Această corală din Ploiești cred că întrece cu mult
așteptările, este chiar și peste corurile profesioniste, deși este amatoare”, la începutul lunii noiembrie anul trecut și-a reluat activitatea în bune condiţii de lucru.
Sub incontestabila autoritate artistică a reputatului dirijor și compozitor Valentin Gruescu – conf. univ. dr. la catedra
de dirijat și Ansamblul Coral de la Universitatea Naţională de
Muzică București – mentor de aproape un sfert de veac (din
1994) al „Coralei Danielescu”, urmărind un program intensiv
de repetiţii, a izbutit să prezinte, în seara zilei 17 decembrie
2016, în importanta Sală „Europa” din Palatul Administrativ
din Ploiești, un excepţional concert sub genericul „Colinde la
Palat”.
Timp de circa trei ore, Corala „I. Cr. Danielescu” a supus
atenţiei unui numeros public iubitor al marei și adevăratei
muzici, un program – deosebit de complex și divers din punct
de vedere al structurii artistice și mijloacelor moderne audio și
video - proprii limbajului artei scenice. În primul rând, au fost
audiate, cu deosebit interes, 16 lucrări de referinţă din patrimoniul muzicii corale clasice și contemporane românești – dar și
din literatura universală a genului, precum și importante opusuri din domeniul muzicii ușoare, muzicii instrumentale con-
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certante, momente din lirica românească și de peste hotare etc,
la care și-au dat concursul invitaţi de renume din viaţa noastră
artistică: eminentul compozitor, dirijor și interpret de muzică
ușoară Horia Moculescu, pianistul concertist Mihai Măniceanu, solista de muzică ușoară Maria Ilinca, mica violonistă
Ana Raicu, actriţa Alexandra Velniciuc ș.a.
În spiritul bunelor noastre tradiţii cultural-artistice prilejuite de Sfintele Sărbători de Crăciun și de Anul Nou, programul
concertului a debutat cu un splendid Triptic coral – adesea
prezent în toate manifestările dedicate acestor Sfinte Sărbători,
având inspiratul titlu BUNĂ-DIMINEAŢA LA MOȘ AJUN.
Autorii acestei minunate compoziţii muzicale: Ioan Costescu,
Ioan Cr. Danielescu și Ioan D. Chirescu au devenit - încă din
timpul vieţii, nume sonore în peisajul, tot mai bogat, al muzicii
corale românești.
Un călduros cuvânt de Bun-sosit la acest remarcabil concert, în numele organizatorilor – Centrul Judeţean de Cultură
și Consiliul Judeţean Prahova a rostit renumita actriţă Alexandra Velniciuc – care a avut și dificila misiune – graţie talentului și admirabilei sale prezenţe scenice, realizarea unor inspirate
momente poetice, prezentarea numerelor din întregul program
etc, astfel încât, întreaga desfășurare a manifestării să atingă
cote cât mai interesante și performante.
Continuând buna noastră tradiţie - specifică sărbătorilor amintite, din program nu putea lipsi cântecele de prilej –
Colindele, adevărate bijuterii ale tezaurului de nestemate ale
creaţiei noastre populare din timpuri imemoriale. Sunt evidente
titlurile: Iată vin colindătorii, La Viethleem, Colo’n-jos, solist
Bogdan Stelian Dumitru, O, ce veste minunată – de Dumitru G. Kiriac - solistă Adina Stănescu, Bună-dimineaţa la Moș
Ajun - compozitor Gh. Danga etc. Momentul ce a cucerit
repetate aplauze din partea numerosului public.
În acest context se înscriu și următoarele opusuri de rezo-
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nanţă: Floricica – de Francis Hubic - solistă Adina Stănescu,
Christmas Waltz, Visul legănat, Have Yourselea Merry Little
Christmas, Ding-Dong, Merily on High – la pian Mihai
Măniceanu, răsplătite, de asemenea, cu aprecieri dintre cele mai
elogioase din partea spectatorilor.
Un important succes a cunoscut mica și talentata violonistă
Ana Raicu de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești
– laureată a unor importante olimpiade și concursuri naţionale
- care a interpretat concertul pentru vioară în la minor J. S.
Bach și Scrisoarea vocală deschisă către Moș Crăciun – la pian
aflându-se compozitorul, dirijor al coralei, maestrul Valentin
Gruescu, precum și recitalul pianistului concertist Mihai Măniceanu cu lucrări din creaţia nemuritorului J. Brahms.
Solista de muzică ușoară Maria Ilinca – distinsă cu importante premii de interpretare a dovedit și de această dată calităţi
artistice reale ce au contribuit la afirmarea sa în viaţa noastră
artistică.
Printre invitaţii care au onorat această manifestare la înalt
prestigiu artistic, amintim pe maestrul Horia Moculescu –
eminent compozitor, dirijor și interpret – unanim apreciat pe
plan naţional și european. Microrecitalul – cuprinzând numai
o foarte mică parte din cântecele sale îndrăgite - dăruit publicului ploieștean în preajma Sfintelor Sărbători, a încântat și de
această dată sutele de admiratori ai creaţiei sale – parte incontestabilă a patrimoniului muzicii ușoare românești.
În partea finală, Corala „I. Cr. Danielescu” a interpretat noi
bijuterii din creaţia corală românească și internaţională: Candelelight, Noi umblăm și colindăm, Colindul clopotelor de
Valentin Teodorian, superba piesă corală Noel – semnată de
renumitul compozitor francez C. H. Adam (1803-1856), soliști
Horia Moculescu și Adina Stănescu, I. Călinescu.
Ultimul moment din programul general – care a entuziasmat întreaga sală, ce s-a ridicat în picioare, a atins cote de
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înaltă satisfacţie artistică, corul, soliștii, invitaţii scenei precum
și publicul prezent, interpretând - sub conducerea muzicală a
maestrului Valentin Gruescu – la pian compozitorul și interpretul Horia Moculescu, după piesa Dimineaţa lui Crăciun,
tradiţionala urare din străbuni MULŢI ANI TRĂIASCĂ; LA
MULŢI ȘI FERICIŢI ANI!
A fost o seară memorabilă ce va dăinui multă vreme în inimile tuturor celor care au avut ocazia să fie prezenţi în Sala
Europa a Palatului Administrativ din Ploiești. A fost de asemenea și un fericit debut al noii stagiuni 2016-2017 cu acest
concert, Corala „I. Cr. Danielescu” înscriind o nouă pagină de
excepţie în Marea Carte a istoriei celor 45 de ani de la înfiinţare și de prodigioasă activitate concertistică în ţară și străinătate.
Tuturor, organizatori și realizatori, sincere și călduroase
felicitări.
Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU
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Activitate 2016-2017, acţiuni şi apariţii.
Corala „Amicii”, înfiinţată pe lângă Asociaţia „Amiciţia” Târnăveni (asociaţie cu scop cultural și umanitar), în anul
2011 și înscrisă în ANCR din 2013, și-a continuat activitatea
în 2016-2017, obiective având îmbogăţirea repertoriului și cât
mai multe apariţii în diverse ocazii. Este un cor mixt de amatori, compus din iubitori de cântec, oameni de diverse vârste,
de la 30 la 70 de ani și de diverse profesii, profesori, doctori,
ingineri, funcţionari publici, etc, pe care i-a unit plăcerea de a
cânta. Corala se bucură de a avea un dirijor inimos, prof. Liviu
Turcu, talentat și doritor de a duce acest grup de amatori spre
performanţă și rezultatele de până acum au dovedit acest lucru,
corala fiind o voce tot mai prezentă nu numai în peisajul local
dar și înafară sau peste hotare.
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Conform tradiţiei Corala, Amicii” și-a continuat activitatea
cu două concerte susţinute în faţa publicului târnăvean: Concertul de primăvară susţinut pe 12 mai 2016, intitulat „Cântec
pentru neam și inimă” și concertul de Crăciun susţinut pe 15
decembrie 2016, intitulat „Colindăm Doamne, colind”.
Ambele concerte s-au bucurat de o largă audienţă, fiind
receptate de spectatori ca spectacole de mare succes și apreciată
creșterea în calitate a coralei noastre de la an la an, apariţiile
noastre fiind așteptate de fiecare dată cu larg interes și îndrăgite
de concetăţenii noștri.
Corala „Amicii” participă la toate acţiunile culturale și evenimentele organizate la nivelul municipiului nostru. Este în
curs de perfectare a unui schimb cultural coral, cu formaţia
similară a orașului Hajduszaboszlo-Ungaria, oraș cu care suntem înfrăţiţi. Pentru anul 2017, Corala „Amicii” și-a propus să
aibă cât mai multe apariţii în slujba cântecului în folosul și spre
încântarea cetăţenilor urbei noastre și nu numai, așteptând să
fie invitată și prezentă la mai multe întâlniri ale coralelor din
România în cadrul evenimemtelor organizate de ANCR.
Următoarea apariţie va fi în 8 iunie 2017, cu un spectacol închinat primăverii, intitulat „Cântec de primăvară”, în care
corala noastră se va prezenta din nou în faţa concetăţenilor
noștri cu un nou repertoriu cu această tematică, cântece care se
regăsesc în repertoriul unor coruri celebre din ţara noastră.
Ne-am bucurat permanent de sprijinul ANCR și a componenţilor ei oridecâte ori am făcut apel la el și ţinem să mulţumim pentru acest lucru și cu această ocazie.
Ing. Ioan Munteanu
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Corala ARMONIA, Baia Mare
Anul 2016 a împlinit o dorință arzătoare a Coralei Armonia: particparea la un concurs coral de înalt nivel. Și ce putea fi
mai deosebit decât Olimpiada Mondială Corală – World Choir
Games?
6-9 mai 2016: primul eveniment al anului 2016 a fost participarea la Festivalul Coral de la Thessaloniki, Grecia. Am
încercat să ducem în Grecia frumuseţea folclorului românesc și
maramureșean. Ceremonia de deschidere a avut loc în Forumul
Roman. Au fost prezente în festival coruri din România, Grecia, Macedonia, Turcia, Rusia și Bulgaria. Concertele au avut
loc în Sala de concerte Aristoteles din Salonic. Am dus cu noi
și o colecţie de pricesne, care să răsune în bisericile grecești.
După ce am evoluat cu succes în Sala de concerte Aristoteles,
ne-am întors acasă cu Trofeul de Aur, cu noi experienţe, date
de muzică și de oameni.
27 iunie: concert de muzică folclorică, la invitația Clubului Rotary Sighetul Marmației cu ocazia predării-primirii
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mandatelor de președinte în cadrul tuturor Cluburilor Rotary
din Maramureș, dar și a conducerilor la Cluburile Interact și
Rotaract.
6-10 iulie: cea de-a IX-a ediţie a Jocurilor Mondiale
Corale de la Sochi, Rusia. Secţiunea la care am participat a fost
cea de folclor a cappella. Folclor cu care am avut succes indiferent pe ce scenă am cântat. Patru piese au fost interpretate în
faţa unui juriu internaţional cu atenţie spre interpretare, calităţi
vocale, prezenţă scenică etc: Nunta ţărănească (T. Jarda), Floare
bănăţeană (Gh. Goian), solist Aurel Bolbos, Sârba pe loc (Gh.
Danga), Brâul amestecat (P. Vlăiculescu). Am intrat în concurs
pe cea de a patra poziţie după corurile din Rusia, Namibia și
China.
Rezultatul muncii depuse de Corala Armonia în ultimele
luni a fost redat de obţinerea Diplomei Silver VIII. Este prima
participare a Coralei Armonia la un asemenea eveniment de
talie internaţională și ne bucurăm pentru faptul că am reușit să
ne regăsim printre câștigători, fiind un rezultat care ne ambiţionează să muncim cât mai mult pentru a participa la competiţiile internaţionale corale.
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8-11 septembrie: ediția a VI-a a Festivalului Coral
Internațional Liviu Borlan, cu participarea a 9 coruri din
România, Bulgaria, Polonia și Serbia. Președintele juriului:
domnul Voicu Enăchescu - președinte ANCR, director festival: dirijorul Coralei Armonia, doamna Mihaela Bob, director
artistic al festivalului domnul Andrea Angelini, membrii juriului: Inessa Bodyako - Academia de Muzică Minsk BELARUS, Grigore Cudalbu - Universitatea Națională de Muzică
București, George Dumitriu - Universitatea de Arte George
Enescu Iași, Emilia Moraru - Academia de Muzică și Arte
Plastice Chișinău REPUBLICA MOLDOVA, Ionică Pop Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj Napoca, Mariana
Tilca - Liceul de Arte Baia Mare, Marcin Tomczak - Academia de Muzică Gdansk POLONIA.
Începând cu această ediție s-a desfășurat, cu sprijinul
profesional al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, o secție de creație corală care a adus către zona componistică corală tineri compozitori. Președintele juriului acestei
secții a festivalului este domnul profesor Dan Buciu - Universitatea Națională de Muzică București, cîștigătorul premiului întâi fiind Sebastian Androne - doctorand al Universității
Naționale de Muzică București, cu piesa ”Jertfa”.
25 septembrie: concert de piese folclorice în cadrul Sărbătorii castanelor, organizată de Consiliul Local al municipiului
Baia Mare.
4 noiembrie: ca de fiecare dată, Corala Armonia a fost
alături de Clubul Rotary Baia Mare la acordarea burselor de
excelență celor mai merituosi elevi ai Liceului de Artă din Baia
Mare.
9 decembrie: „Un zâmbet într-o viață amară”, concert caritabil organizat în parteneriat cu Tineretul Maltez din România, sucursala Baia Mare. Scopul evenimentului este acela de a
sublinia că nu toți semenii noștri au aceleași șanse din punct de
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vedere economic și social, încercând să oferim sprijin relevant
beneficiarilor acestui proiect, respectiv familiilor defavorizate
socio-economic.
4-24 decembrie: tradiționalele concerte de colinde,
susținute:
- în județul Maramureș (8 concerte) - Baia Mare, Băița,
Casa de bătrâni Solidaritatea speranței, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, Sighetul
Marmației, culminând cu cele din seara de Crăciun de la Episcopia Ortodoxă a maramureșului și Sătmarului și Episcopia
Greco-catolocă a Maramureșului;
- în țară (7 concerte): Catedrala romano-catolică din Alba
Iulia, Mall-ul din Alba Iulia - concert caritabil pentru strângerea de fonduri pentru SMURD Alba, Biserica greco-catolică
din Sebeș, Biserica ortodoxă din localitatea Limba, Catedrala
greco-catolică din Blaj, Catedrala Mitropolitană din Cluj
Napoca, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.
Aducem mulțumiri publice partenerilor și colaboratorilor
noștri: Primăria Baia Mare, Consiliul Local, C.J. Maramureș,
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, CCI Maramureș,
OSMTH România, ROTARY.
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Corala Armonia - Constanta,
dirijor pr. Iulian Dumitru
Iunie 2016 - Corala este invitată de onoare pentru a susţine
un concert de muzică sacră în gala festivalului-concurs Gavriil
Muzicescu de la Iași.
Iulie 2016 - Corala este dublu medaliată cu aur în cadrul
Olimpiadei Mondiale a Corurilor „WORLD CHOIR
GAMES”, la secţiunile Arta sacră și Cor bărbătesc de cameră.
În perioada 1-24 decembrie 2016 - Corala realizează un
turneu de colinde prin 15 orase ale ţării: București, Suceava,
Vatra Dornei, Roman, Onești, Comănești, Moinești, Oradea,
Baia Mare, Dej etc.
Pe 15 ianuarie 2017 - Corala este invitată să susţină un
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concert cu lucrări patriotice și folclorice de către Institutul
„Eudociu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni cu ocazia ZILEI CULTURII ROMÂNE la Aeroportul Otopeni.
În perioada 1-16 aprilie 2016 - Corala Armonia, împreună
cu Orchesta simfonică a Teatrului de Opera și Balet „OLEG
DANOVSCHI“, susţine la Constanţa, Medgidia, Mangalia și București, Oratoriul pre pascal intitulat sugestiv „ÎN
VREMEA ACEEA” În nouă tablouri, lucrare a Preotului Ion
Popescu Runcu, iar orchestraţia aparţinându-i maestrului Constantin Arvinte!
Pe 16 aprilie - concert de Înviere la Constanţa.
În perioada 24 aprilie-14 mai 2017 - turneu de folclor
românesc cu taraf alături de orchestra „Muzica Divertis“, în 15
orașe ale ţării!
21-24 mai 2017 - Corala urmează să meargă la Odessa
și Ismail (Ucraina), pentru două concerte. Plecarea are loc cu
sprijinul ICR-ului.
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CORALA DOMINUS,
Dirijor Gabriel Mihai Niţă
Data înfiinţării: 15 iulie 1999
Scurt istoric: ”Corala Dominus” a luat fiinţă la data de 15
iulie 1999 și este formată studenţi, absolvenţi a Universităţii
Naţionale de Muzică din București, cadre didactice și alte categorii socio-profesionale. Corala este membră A.N.C.R.
Din 1 septembrie 2001, corala își desfășoară activitatea
în cadrul Parohiei Bisericii Șerban Vodă din București, participând și asigurând suportul muzical în fiecare duminică la
Sfânta liturghie și la sărbătorile importante de peste an.
Palmares:
În 17 ani de existenţă Corala Dominus, a participat la diferite festivaluri naţionale și internaţionale de muzică corală, a
susţinut o serie de concerte de muzică religioasă, laică în instituţii publice, lăcasuri de cult și scene în aer liber etc.

- Corul a participat la Festivalul Naţional de Interpretare
Corala „I. D. Chirescu” - Cernavodă - ediţia a XXI-a și a
XXII-a, unde a obţinut diploma de onoare a festivalului.
- în anul 2006 corala a paricipat la Festivalul de Muzică
Religioasă de la Palatul Patriarhiei Romane ediţia a III-a
și la Festivalul Internaţional de Interpretare Corală „ I.D.
Chirescu” – Cernavodă (2006).
- Locul 3 (Etapa eparhială – secţiunea interpretare) la
Concursul Naţional de Muzică Religioasă „Lăudaţi pe
Domnul”, ediţia a VI-a, anul 2013
- Corala a participat la Festivalul de muzică religioasă
„Buna Vestire” ediţia I (2013), ediţia a II-a (25.03.2014)
- Festivalul naţional de muzică corală religioasă interconfesională cu participare internaţională „Lumină din lumină”
ediţia a IV-a și a V-a – Giurgiu (2013 și 2014)
- Concerte de muzică religioasă la Sf. Biserica Elefterie
în cadrul Stagiunii Corale Bucureștene „Paul Constantinescu”.
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Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române
În anul 2016 Corala a susținut 90 de
Sfinte Liturghii și alte slujbe (Denii în
Săptămâna duhovnicească și Săptămâna
Patimilor) iar pe 4 septembrie, alături de
cei 2500 de tineri prezenți la Întâlnirea
Tinerilor Ortodocși din toată lumea, a
dat răspunsurile la prima Sfânta Liturghie
la Catedrala Naţională.
În 27 Septembrie a susținut răspunsurile la Sf. Liturghie în Altarul de Vară
al Catedralei Patriarhale, slujbă oficiată
de Preafericirea Voastră și Preafericitul
Părinte Ioan al X-lea, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan, Mitropolit de Rustavi, delegatul Preafericitului Părinte
Ilia II, Patriarhul Catolicos al Georgiei.
În 30 Septembrie a susținut răspunsurile la Sf. Liturghie și
laTe Deum, cu binecuvântatul prilej al împlinirii a 9 ani de la
întronizarea în demnitatea de Patriarh al României a Preafericitului Patriarh Daniel.
De asemenea, în 30 octombrie 2016, la finalul Sfintei
Liturghii a avut loc ceremonia solemnă de ridicare în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi, a
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea.
Activitatea misionară a coralei s-a concretizat prin susținerea răspunsurilor liturgice în Postul Mare la mai multe biserici din Capitală și din Țară, după cum urmează:
Duminica a II-a
- Sf. Liturghie la Parohia Colțea, Sf. Trei Ierarhi și Sf. Cuv.
Parascheva, Protoieria Sector 3, Pr. Bogdan Matei.
- Sf. Liturghie la Parohia Eroii Revoluției, Înălțarea
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Domnului, Protoieria Sector 4, Pr. Marius Lăcătușu.
Duminica a III-a
- Sf. Liturghie la Parohia Sf. Cruce Calea Victoriei Protoieria Sector 1, Pr. Trandafir Cristian.
- Sf. Liturghie la Parohia Răzoare, Sf. Vasile și Sf. Cuv.
Parascheva, Protoieria Sector 6, Pr. Valentin Ștefan.
Duminica a IV-a
- Sf. Liturghie la Catedrala Reîntregirii din Alba – Iulia
(Concert Sâmbătă seara și a 2-a zi Sfânta Liturghie).
Duminica a V-a
- Sf. Liturghie la Biserica Sf. Maria – Miron Patriarhul
Protoieria Sector 1, Pr. Diaconu Traian Ioan.
- Sf. Liturghie la Biserica Adormirea Maicii Domnului Giulești Protoieria Sector 6, Pr. Bacheș Adrian.
Concertele Coralei:
Corala Patriarhiei a susținut în 26 august un concert în
aer liber împreună cu Orchestra Reprezentativă a Armatei la
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veteranilor de război și a cadrelor militare.
26 decembrie – Concert de colinde la Târgului de Crăciun,
în colaborare cu ARCUB.
Prestația Coralei Patriarhiei a fost apreciată de Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul din MAPN, Doamna
Otilia Sava, pentru colaborarea noastră cu Orchestra Reprezentativă a Armatei Române (26 august) și concertului caritabil de colinde pentru veteranii de război, de asemenea aprecieri
din partea slujitorilor și credincioșilor Catedralei Patriarhale,
a preoților și enoriașilor parohiilor vizitate în Postul Mare, a
Înaltpreasfințitul Irineu al Alba-Iuliei și a tuturor membrilor
Sfântului Sinod care ne-au ascultat cu prilejul Hramului Catedralei.
Pr. Stelian Ionașcu
Cercul Militar București și o slujbă de pomenire la Ceremonia
publică pentru rostirea solemnă a numelor eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.
Concert Postul Mare - 17 aprilie 2016 la Catedrala
Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal din
București, concert integrat și în Stagiunea Corală permanentă
Paul Constantinescu – 2016.
Concert în Postul Mare - 19 aprilie 2016. Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române a susţinut Concertul pascal
Lumina lui Hristos luminează tuturor la Cercul Militar Naţional din București, în Sala de Marmură, înregistrat și difuzat de
TV Trinitas în perioada Pascală.
6 decembrie – Concert de colinde la Biserica Sf. Nicolae
din București, Paraclis Universitar.
14 decembrie – Concert de colinde caritabil la Biblioteca
Națională a României, în colaborare cu ASTO.
19 decembrie - Concert de colinde caritabil la Cercul Militar Naţional din București, în Sala de Marmură în prezența
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Anotimpurile Coralei Promusica
„Gh. Dimancea” – Târgoviște
Corala ProMusica „Gh. Dimancea” din Târgoviște, condusă de reputatul promotor al muzicii corale dâmboviţene, prof.
univ. dr. Florin Emil Nicolae Badea, este o corală din județul
Dâmbovița, având o activitate de peste 130 de ani.
Profesori, educatori, preoți și alți iubitori de muzică se reunesc o dată pe săptămână sub bagheta dirijorului pentru ca proiectele propuse să devină realitate. În timp, cu multă pasiune,
iubire și dorintă de mai bine si frumos, vocea coralei a răsunat în mai multe catedrale gotice din Europa, la concursuri și
festivaluri organizate de MRF și Interkultur, în orașe precum:
Montecatini Terme (Italia), Cracovia (Polonia), Paris (Franța),
Limone sul Garda (Italia), Kerkyra (I. Corfu, Grecia), Chartres ( Franta), la instituţii de rezonanţă europeană, precum
Consiliul Europei sau în incinta superbului palat ce găzduieste
Ambasada României de la Paris.
Și anul 2016 avea să aducă multiple satisfacții membrilor coralei, reținând atenția patru evenimente, corespunzătoare
celor patru anotimpuri.
În primăvară, activitatea coralei a debutat cu un spectacol
organizat în scop caritabil, desfășurat în amfiteatrul Liceului de
Muzică „Bălașa Doamna”, din Târgoviște. Repertoriul abordat
a cuprins creații din literatura românească și universală, laică și
religioasă.
La sfârșitul verii, pe ruinele Cetății Domnești, lângă Turnul Chindiei – simbol al capitalei Țării Românești, manifestările organizate de Primăria municipiului Târgoviște, cu ocazia
„Zilelor Cetății”, au inclus, pe lângă spectacole folclorice, piese
istorice puse în scenă de actori consacrați, parade ale voievozi-
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Templul sf. Gheorghe din vechea cetate venetiana
PROMUSICA înainte de concert la Concert în fata Primariei din Corfu

lor și costumelor medievale, și acordurile muzicii coralei noastre
în superba curte interioară a Muzeului de Arheologie din Târgoviste, cuprinzând piese laice și religioase. La acest spectacol
corala a avut ca invitaţi doi tineri instrumentiști de la Liceul
de Arte „ Bălașa Doamna”, laureaţi ai mai multor concursuri de
gen, care au dat culoare și armonie spectacolului nostru ce s-a
bucurat de un real succes.
Roadele toamnei au fost cele mai bogate. Între 11 și 17
octombrie, sub egida Interkultur si cu sprijinul financiar substanţial primit de la Primăria Târgoviste Corala ProMusica a
participat la prima ediție a Festivalului de muzică corală din
Insula Corfu ( Kerkyra), din Grecia, alături de alte coruri din
țara gazdă, Peninsula Balcanică, Asia Mică și Europa Centrală.
Traseul către Insulele Ionice a fost conceput prin capitala
spirituală a Greciei - orașul Salonic, unde am admirat Biserica
Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Turnul Alb, Agora, Biserica Sf.
Sofia, Biserica Sf. Teodora, Mitropolia Grigore Palama, Arcul
lui Galeriu, Rotonda, prima capitală a Greciei - orașul Vergina,
unde am vizitat situl arheologic și mormântul regelui Filip al

II-lea, complexul monahal Meteora din Câmpia Thesaliei,unde
ne-am închinat la mânăstirile Marele Meteor, Varlaam și Sf.
Ștefan, orașele Ioannina, Igoumenitsa și exotica Insulă Corfu.
Corala a performat chiar in orașul Kerkyra (Corfu),
susținând două concerte, unul stradal, în Piața de la Primăria
Veche, și un concert televizat, în Templul Sf. Gheorghe, situat
în incinta Fortăreței venețiene.
Orașul strâns între Fortăreța Veche (sec. VIII) și Fortăreața
Nouă (sec. XVI), între Mitropolie și Biserica Sf. Spiridon patronul si ocrotitorul insulei, a răsunat în acordurile muzicii
corale de vârste diferite. Pe străduțele înguste, la Parada Costumelor, în piațetele scăldate în lumina amiezii sau în sălile amenajate (Teatrul Dimoticon și Templul Sf. Gheorghe), locuitorii
insulei Corfu au fost spectatorii perfecți, fascinați și educați în
spiritul muzicii corale balcanice cu influențe italienești, de-a
lungul a multor secole. Aici,am avut încă o dată bucuria succesului, muzica corală de inspiratie folclorică, costumele populare
si, mai ales calitatea interpretării, au atras atentia publicului și a
mass-media greceti. Fragmete din spectacolul nostru precum și
interviul cu domnul prof. Badea au fost transmise în emisiuile
de știri ale Televiziunii Nationale Elene și la cele ale Postului
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TV din Larissa.
Membrii Coralei ProMusica au simțit energia telurică
a locurilor, s-au încarcat pozitiv în grădinile Palatului Achilion, în miresmele iasomiei de la Mânăstirea Paleokastritsa,
mângâiați de valurile plajei Vlaherne, savurând produsele traditionale Koumquat sau încântați de pitorescul țărmului dantelat al Canal d’Amour. Vrăjiți de peisaj, muzica le-a picurat
in urechi, le-a atins inimile și s-a scurs în picioare pe ritmurile
lui Zorba, prinzându-i în hora numită „Odă Bucuriei” ce a unit
popoarele bătrânului continent.
Iarna, colindele românești au răsunat la Cândești, pe valea
Dâmboviței. A devenit o tradiție pentru Corala ProMusica „să
îngroape” anul pe scena Căminului Cultural, unde locuitorii
satului, păstoriți de fam.pr. Chivulescu Simion și Maria (membri ai coralei), devin publicul cel mai cald.
prof. Anca Miculescu
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Activitate Corala Sfântul Mina Slobozia
Susţinerea și intensificarea activităţilor desfășurate de
Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia care pe lângă
cele două repetiţii săptămânale a susţinut următoarele reprezentaţii:
- 8 martie, Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului
Slobozia a organizat cea de-a cincea ediţie a spectacolului
„Din inimă pentru Mama”; Centrul Socio-Cultural Episcopul
Damaschin Slobozia
- 10 martie, Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia a susţinut un concert de muzică la gala FAO 2015; Centrul Socio-Cultural Episcopul Damaschin Slobozia
- 12 mai Concertul de Paşti „Veniţi de luaţi Lumină!”
Catedrala Episcopală din Slobozia
- 30 mai Concertul în cadrul Stagiunii Corale Naţionale
la Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti alături de corul de

140

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

141

tradiţionale româneşti.În deschidere, grupul de cateheză de la
parohia Smirna din cadrul Protopopiatului Slobozia, coordonat
de preacucernicul părinte Marian Ion, a colindat, într-o armonie deosebită, enoriaşii prezenţi. Programul a continuat printro reprezentaţie de excepţie a Coralei „Sfântul Mina”, care a
încântat pe cei prezenţi cu un spectacol desăvârşit de muzică
religioasă şi colinde. Parohia ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Slobozia.
- 14 decembrie E vremea colindelor – ediţia a VI a.

copii Meloritm
- 29 iunie Slujba arhierească cu ocazia aniversării a 7
ani de la întronizarea Preasﬁnţitului Vincenţiu Catedrala Episcopală din Slobozia
- 25 septembrie a participat la slujba de sﬁnţire a Catedralei Episcopală
- 30 noiembrie 2016 Corala „Sfântul Mare Mucenic
Mina” a Protopopiatului Slobozia a susţinut un recital cu ocazia Zilei Naţionale la Sala de Spectacole a Consiliului Judeţean
Ialomiţa din Slobozia
- 07 - 09 decembrie Corala Sfântul Mina a reprezentat
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor la Parlamentul European
prin susţinerea unor concerte de muzică religioasă şi folclorică
Bruxelles Belgia
- 11 decembrie - Concert de muzică religioasă şi colinde
tradiţionale româneşti susţinut de Corala Sfântul Mina la Parohia Reviga.
- 11 decembrie Concert de muzică religioasă şi colinde
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Corala PRIETENII MUZICII, Găeşti

Colinde
18.12. Biserica
Naşterea Domnu- 2016 Cioflec
lui Iisus Hristos
Găeşti

Activitatea coralei în această perioadă a cuprins concerte
atât pe plan local cât și participări la festivaluri internaţionale
după cum urmează:
Eveniment
Spectacol
Festivalul de
muzică religioasă
Buna Vestire

Ziua Eroilor
Înălţarea Domnului Iisus Hristos
Festivalul
internaţional de
folclor
Hanioti Grecia

Data

Locaţia

25.03. Palatul
2016 Naţional
al Copiilor
București

09.06. Monumen2016 tul Eroilor
Găeşti
24-27. Hanioti
09.
Grecia
2016

Ziua Națională a
României

1.12.
2016

Ziua Națională a
României

1.12.
2016

Monumentul Eroilor
Găeşti
Casa de
Cultură
“Dumitru
Stanciu”
Găești

Repertoriu
1. În poieniţă lângă plopGh. Danga
2.Cămara Ta Mântuitorul meu
– N. Lungu
3.Trandafir de pe răzoare –
S. Drăgoi
4.Canzonetta napolitană –
P.I. Ceaikovschi
5.Sări Mândra, Sări Draga –
S. Pautza
Imnul Eroilor
1. Sări Mândra, Sări Draga S. Pautza
2. Sârba pe loc – Gh. Danga
3. Iac-așa! – S. Nicolescu
4. În poieniţă lângă plop Gh. Danga
3.Trandafir de pe răzoare S. Drăgoi
Imnul Național al României
Imnul Eroilor
1.Imnul Național al României
2. Sârba pe loc – Gh. Danga
3.Trandafir de pe răzoare –
S. Drăgoi
4. Sări Mândra, Sări Draga S. Pautza
5. La mulţi ani!
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Ziua Femeii

08.03. Casa de
2017 Cultura

Ziua Eroilor
25.05. MonumenÎnălţarea Domnu- 2017 tul Eroilor
lui Iisus Hristos
Găeşti
Zilele orasului
19.07. Gaesti
2017
Festivalul
02-06. Malta
internaţional de
11.
folclor
2017
Malta
Ziua Națională a 1.12. MonumenRomâniei
2017 tul Eroilor
Găeşti
Ziua Națională a 1.12. Casa de
României
2017 Cultură
“Dumitru
Stanciu”
Găești
Colinde
18.12. Biserica Sf.
Naşterea Domnu- 2017 Nicolae ,Sf.
lui Iisus Hristos
Ilie si la Primaria orasului
Găeşti

1.Bună dimineaţa la Moș Ajun
– I. Costescu
2.Am plecat să colindăm –
Gh. Cucu
4. Iată vin colindătorii –
T. Brediceanu
5. Sus în vârful muntelui –
T. Brediceanu
6. Gazde mari nu mai dormiţi T. Brediceanu
4.După datini – V. Pașcanu
6. La mulţi ani!
2. O, ce veste minunată!–
D.G. Kiriac
1. Sări Mândra, Sări Draga S. Pautza
2. Sârba pe loc – Gh. Danga
3. Iac-așa! – S. Nicolescu
Imnul Eroilor
Reperoriul va fi stabilit
Reperoriul va fi stabilit

Imnul Național al României
Imnul Eroilor
1.Imnul Național al României
2. Sârba pe loc – Gh. Danga
3.Trandafir de pe răzoare –
S. Drăgoi
4. Sări Mândra, Sări Draga S. Pautza
5. La mulţi ani!
Reperoriul va fi stabilit
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Corul Bisericii Sf. Ap. Petru și Pavel,
Cîmpeni
Corul Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel din Cîmpeni
jud Alba a fost înfiinţat în toamna anului 2010 (septembrie)
sub îndrumarea directă a domnului profesor Iosif Fiț din Alba
Iulia și avându-l ca iniţiator pe preacucernicul părinte Cristian
Antoniu Motora.
Ședinţele de repetiţie au loc în fiecare săptămână, în seară
zilei de joi.
Pe lângă activitatea obișnuită din fiecare duminică care
constă în răspunsurile Sfintei Liturghii, corul a participat cu
brio și la diverse slujbe de cununie.
În plan competiţional, am participat la:
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- concursul „Lăudaţi pe Domnul„ etapa mitropolitană de la
Sibiu 08.10.2014 ca unic reprezentant din judeţul Alba
- concursul interjudetean de muzică sacră „Lăudaţi pe
Domnul” - Orăștie dec 2013 unde ne-am clasat pe locul
II
- am realizat concerte de colinde cu ocazia sărbătorilor de
iarnă din fiecare an și ne dorim ca acest aspect să devină
o tradiţie
Pelerinajul în „Țara Sfântă“ realizat în primăvara anului
2014 a constituit un real prilej de realizare a coeziunii corului și
bineînțeles,de desfătare spirituală.
În acest an ne-am propus participarea la festivitățile aferente omagierii eroilor neamului de la Mărășești și implicit în
concursul care va avea loc acolo în luna iulie.
Dorim tuturor iubitorilor muzicii corale, mult succes în
toate activităţile în care sunt implicaţi!
Prof Gelu Muntea
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Corul de Camera Caedonia
În perioada 5-6 decembrie 2015, Corul de Cameră Caedonia din Sibiu a reprezentat România la Viena, în Austria, în
cadrul Festivalului Internationales Adventsingen, organizat de
Primăria din Viena.
În zilele de 2-3 iulie 2016 s-a desfășurat la Sibiu cea de-a
XI-a ediţie a Festivalului cu participare internatională „Timotei Popovici”, un omagiu adus celui care a fost sufletul mișcării
corale sibiene în perioada interbelică.
Au participat:
- Corul Reuniunii de cântări - Saliste dirijor Florin Soare
- Corul bisericii „Sf. Nicolae” - Agnita dirijor Doru Nitescu
- Corul „Sfintii Arhangheli” - Medias dirijor Ovidiu Moldovan
- Corul „Halka“ Kozlowa Gora Polonia dirijor Nina Guzy
- Corul „Timotei Popovici“ al Catedralei Mitropolitane

Sibiu - dirijor Dan Streza
- Corul de camera „Caedonia“, dirijor Florin Soare
- Corul de camera „Caedonia“ a oferit o surpriza ascultătorilor prezentând pentru prima dată la Sibiu Missa Criolla a compozitorului argentinian Ariel Ramirez. Soliste
au fost Maria Adriana Patru și Cosmina Șerban de la
Filarmonica „Banatul“ din Timișoara, alături de un grup
instrumental de la Liceul de Artă Sibiu.
Luna octombrie ne-a gasit la Cluj, participand la festivalul
„Augustin Bena” in organizarea excelentă a Casei de Cultură a
municipiului Cluj Napoca, prin persoana dirijorului Ioan Corojan.
În luna decembrie am oferit sibienilor tradiţionalul Concert de Crăciun, iar în luna aprilie 2017 am prezentat două
concerte alături de corul „Europa“ din Landshut - Germania.
În anul 2018, Corul de Camera „Caedonia“ va împlini 50
de ani de activitate neîntreruptă.
Florin Soare,
dirijorul corului Caedonia Sibiu
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Corul de copii „Vlăstarele Orăştiei”
– 20 de ani de palmares
În vara anului 1995, profesorul de muzică Petru-Androne
Eli renunţa, din motive personale, la postul ce îl deţinea în
cadrul Clubului Copiilor din Orăștie, respectiv acela de director (din 1990) şi unde obţinuse frumoase rezultate, inclusiv trei
premii internaţionale, cu fanfara ce o conducea aici din 1982,
revenind la catedră. În toamnă, după ce începuse anul școlar, preotul Ioan Gașpar, paroh la Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” (ctitorită în 1574, remarcată și de Nicolae Iorga
pentru armonia și frumuseţea construcţiei), l-a invitat să creeze
și să conducă un cor de copii al parohiei, care să susţină răspunsurile și celelalte cântări ale sfintei liturghii. A fost o adevărată
provocare pentru profesorul care nu dirijase până atunci decât
fanfara de la Clubul Copiilor și, în primii doi ani de activitate,
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o orchestră de mandoline, în satul Șinteu din judeţul Bihor,
populat în majoritate de slovaci. Totuși, a acceptat, cu condiţia unei perioade de pregătire. Astfel, a venit cântăreţ în Corul
“Armonia” al bisericii, dirijat în acea vreme de maestrul Ioan
Popa, pentru a se familiariza cu rânduiala și rolul acesta special
în desfășurarea serviciului liturgic, în paralel depunând eforturi
pentru a găsi partiturile tuturor cântărilor, pentru voci egale,
fiindcă nu voia doar un cor la unison.
După acest stagiu, a comunicat preotului Ioan Gașpar (originar din comuna Chișindia, jud.Arad, acum pensionar, retras în satul natal) că este gata să înceapă, iar preotul, în
prima duminică, adică pe 17 februarie 1996, a anunţat enoriaşii
despre intenţia înfiinţării corului de copii, îndemnându-i pe cei
prezenţi să-și trimită copiii, între clasa a II-a și a VI-a, la selecţia ce urma să aibă loc în sala de repetiţii corale din incinta
bisericii (ridicată de același preot în apropierea casei parohiale).
Astfel, la 20 februarie 1996, lua fiinţă Corul “Vlăstarele Orăștiei” (denumirea aleasă de dirijor), care avea să devină, peste ani,
cel mai titrat cor de copii din România. Atunci, însă, nici profesorul, nici zecile de copii care s-au prezentat la “casting” nu
îşi imaginau că vor fi prezenţi într-o pagină de istorie a muzicii corale românești și nu numai. Iar, majoritatea acelora sunt
acum, la rândul lor, părinţi...
După selecţie, au rămas vreo 50 de copii care s-au înhămat la ore și ore de repetiţii, dificile și plicticoase, a venit vara,
iar în toamnă au reluat, fiind aproape gata. În octombrie, se
putea da prima probă, iar profesorul Eli a ţinut să o facă la
biserica din Orăștioara de Jos, satul său natal. A fost duminică,
20 octombrie 1986, iar după o săptămână, pe 27, a fost prima
liturghie cu cor de copii în Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Orăştie. De fapt, era prima liturghie în întregime cu
cor de copii din România! Şi, se pare, că niciun alt cor de copii
nu are în repertoriu această performanţă. Pe de altă parte, avea
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să primească, de-a lungul anilor, 16 distincţii naţionale (sunt
puţine concursuri în ţară) şi 36 internaţionale.
În primii ani, corul a participat la serviciul liturgic o dată
pe lună, în biserica “mamă”, dar şi, din când în când, la biserici
din alte localităţi, mai mici sau mai mari, pe o arie întinsă de
la Mănăstirea Râmeţ până la Timişoara, peste 50 de-a lungul
vremii, glasul copiilor răsunând cu totul aparte. De asemenea,
a început să participe şi la alte evenimente muzicale cum ar
fi Festivalul de Muzică Sacră “Cu noi este Dumnezeu” de la
Orăştie (cel mai vechi al genului, lansat în 1990 la iniţiativa
aceluiași Ioan Popa), “Timotei Popovici” de la Caransebeș ori
cel de la Sâmbăta de Sus, la concerte şi recitaluri, atât în Orăştie
(concertele ecumenice pascale, 130 de ani de activitate corală la
Orăștie – 1998, 775 de ani de atestare documentară a orașului
- 1999, Maialul Orăștian etc.), cât şi în ţară, de la Timişoara,
la Constanţa, Bucureşti, în Nordul Moldovei ori Baia-Mare.
Încă din primii ani a fost invitat la manifestări organizate în
alte localităţi. Astfel, la invitaţia Corului de cameră “ANASTASIS” din Timișoara, a susţinut liturghia în marea catedrală din
cartierul Mehala, pentru ca după amiază, să evolueze într-un
concert comun cu ANASTASIS la Catedrala Mitropolitană,
în prezenţa Î.P.S. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului.
Invitaţia a fost făcută ca urmare a evoluţiei corului de copii în
festivalul de la Orăştie din anul precedent, unde a participat şi
corul din Timişoara, dirijat de Dan Milan Mengheşi. Un an
mai târziu, s-a întâmplat ceva asemănător, “Vlăstarele” fiind
invitate, în 15 ianuarie 1999, să susţină la Blaj, la aniversarea
lui Eminescu, un adevărat „maraton” de concerte, care au avut
loc la Primărie, Bustul lui Eminescu, ansamblul monumental
de pe Câmpia Libertăţii, Colegiul Pedagogic „Inochentie Micu
Klein”, Casa de Cultură, Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe” și
Catedrala Greco-Catolică „Sf. Treime”.
Anul 2000 a însemnat confecţionarea costumelor de con-
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cert (până atunci, copiii se îmbrăcau în “clasicele” bluze albe cu
pantaloni/fuste negre) cu robe roşii şi cape galbene, cu borduri
albastre, care au personalizat în mod deosebit formaţia corală
și prin ţinuta scenică. În același an, oferind un scurt recital în
Catedrala din Orăștie pentru delegaţia din orașul Fenouillet,
Franţa, cu prilejul înfrăţirii celor două localităţi, i-a impresionat într-atât pe oaspeţi încât aceștia au și avansat prima invitaţie peste hotare, materializată în anul următor printr-o serie
de concerte susţinute în zona Toulouse, încheiate apoi cu liturghia susţinută la Biserica Românească din Paris. Tot o relaţie
de înfrăţire a Orăștiei, de data aceasta cu orașul Helmstedt, a
prilejuit o serie de mini-turnee în Germania, între anii 20022004. Au fost ani în care repertoriul corului s-a lărgit considerabil, atât cu piese sacre, cât și laice, peste 100, din toate epocile
componistice, în 20 de limbi și dialecte, de la scoţiană la... japoneză. Au fost editate două casete (“Pricesne și cântări liturgice”
şi “Cântaţi cu noi”) şi un CD cu colinde din repertoriul românesc şi universal.
Anul 2004 a adus prima participare în Concursul Naţional
Coral organizat de Ministerul Educaţiei, desfășurat în maniera
olimpiadelor școlare, cu etape locale, judeţene, zonale și finala,
care s-a desfășurat atunci la Bacău și a adus prima distincţie
la nivel naţional: Premiul special al Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România pentru promovarea creaţiei muzicale românești. Același an a mai adus și lansarea în competiţii
internaţionale, prin participarea la Olimpiada Mondială Corală
organizată la Bremen, Germania, de cea mai puternică organizaţie în domeniu Interkultur (sediul la Polheim, Germania),
creatoarea reţelei de competiţii corale Musica Mundi, cu activitate la nivel planetar. Iar prima participare a adus și primul trofeu: Diploma de Argint, în secţiunea Musica sacra a capella. De
atunci, cu excepţia anului 2005 (când a participat, în decembrie, doar la Festivalul de muzică sacră de la Bistra Mureșu-
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lui, jud.Mureș, organizat în colaborare cu Asociaţia Naţională
Corală din România, organizaţie care a mai invitat “Vlăstarele”
şi în anul următor, la Sinaia, cu ocazia adunării generale), corul
a participat în fiecare an la cel puţin un festival internaţional,
în Austria, Cehia, China, Germania, Italia, Letonia, Liechtenstein, Olanda, Serbia, Ungaria și Vatican (geografic vorbind, de
la Sliedrecht, Olanda, la Beijing, aici cu cinci coriste în Corul
Mondial al Păcii), obţinând de fiecare dată trofee, chiar și în
mai multe secţiuni, adunând, până în 2016, un număr de 35,
fiind, din acest punct de vedere, cel mai performant cor de copii
din România! Trofeul cel mai preţios este Medalia de Argint la
Grand Prix of Nations de la Magdeburg, Germania, în secţiunea
folclor. Între timp, repertoriul a depășit 200 de piese.
Pentru anul 2017, cel de al 21-lea de activitate, “Vlăstarele Orăștiei” au un program ce conţine, pentru prima dată în
același an, trei participări internaţionale, respectiv Festivalul
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“Dobri Voinikov” de la Șumen, Bulgaria (6-9 aprilie), “Bydgoszcz Musical Impressions”, Bydgoszcz, Polonia (30 iunie-4
iulie) și, din nou, “Corul mondial al Păcii”, Viena (26-29 iulie).
Se adaugă, astfel, încă două ţări în panoplie, respectiv Bulgaria
și Polonia.
Aceasta este povestea, pe scurt, foarte scurt, a vreo 300 de
copii, care au alcătuit, în timp, până acum, “Vlăstarele Orăștiei”, sub magnifica “baghetă” a maestrului Petru-Androne Eli,
ajuns, anul acesta, la vârsta de 60 de ani (când a creat corul,
avea 39...), fiind în continuare profesor la Şcoala Gimnazială
“Dr.Aurel Vlad” din Orăştie, oraşul unde primul cor românesc
amintit documentar a fost înfiinţat cu 150 de ani în urmă, de
învăţătorul Ioan Bena, tatăl compozitorului Augustin Bena, pe
lângă aceeași Biserică din Drumul Ţării, cum i s-a spus, de-a
lungul vremii, celei unde s-au născut “Vlăstarele”…
PALMARES INTERN:
1. Menţiune la Festivalul de Muzică Sacră “Cu noi este
Dumnezeu”, ediţia VII, Orăștie, decembrie 1996;
2. Premiul II la Festivalul de Muzică Sacră “Cu noi este
Dumnezeu”, ediţia VIII, Orăștie, decembrie 1997, același premiu fiind obţinut și în 2002 (după o masivă înnoire);
3. Premiul I la Festivalul de Muzică Sacră “Cu noi este
Dumnezeu”, ediţia IX, Orăștie, decembrie 1998, performanţă
repetată în 2003 și 2005;
4. Premiul special al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru promovarea creaţiei muzicale românești - Concursul Naţional Coral (Olimpiada de Muzică, faza
naţională, organizată de Ministerul Educaţiei, la 2 ani), Bacău,
2004;
5. Premiul II, Premiul special pentru ţinută scenică deosebită și Diploma pentru cel mai bun solist (Roxana Horopciuc) - Concursul Naţional Coral, Rm.Valcea, 2006;
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6. Diploma de Onoare la Festivalul Naţional de Muzică
Religioasă de la Palatul Patriarhiei, Bucureşti, 2006;
7. Premiul I și Diploma de excelenţă pentru cel mai bun
solist (Roxana Horopciuc) Concursul Naţional Coral, Vaslui,
2008;
8. Premiul I și Premiul Special la Concursul Naţional
Coral, Brăila, 2010;
9. Premiul Special la Concursul Naţional Coral, 2012;
10. Premiul I la Concursul Naţional Coral, Reșita, 2014.
PALMARES INTERNATIONAL:
1. DIPLOMA DE ARGINT, OLIMPIADA MONDIALĂ CORALĂ. Bremen, Germania, iulie 2004;
2. DIPLOMA DE ARGINT, Concursul Internaţional
Coral „Robert Schumann” - Zwickau, Germania, octombrie
2006;
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3. 2 DIPLOME DE ARGINT, în două secţiuni, Concursul Internaţional Coral „Franz Schubert” - Viena, 2007;
4. DIPLOMA DE ARGINT, Festivalul Internaţional al
Muzicii de Crăciun „Petr Eben” Praga, 2007.
5. 3 DIPLOME DE ARGINT, categoriile: 2. YOUTH
CHOIR, 23. GOSPEL&SPIRITUAL MUSIC, 16. SACRED
MUSIC, la OLIMPIADA MONDIALĂ CORALĂ - Graz,
Austria, 2008;
6. DIPLOMA DE EXCELENŢĂ la Festivalul Internaţional de muzică de Crăciun ”Prague Advent Choral Meeting”,
Praga, 2008;
7. 2 DIPLOME DE ARGINT la Festivalul Concurs de
Muzică Sacră, categoriile muzică liturgică și muzică sacră contemporană, Roma - Vatican, 2009;
8. DIPLOMA DE BRONZ la categoria Muzică sacră,
DIPLOMĂ DE ARGINT la categoria Folclor și Trofeul „
Johannes Brahms” la Wernigerode, Germania, 2009;
9. 2 DIPLOME DE EXCELENŢĂ la Festivalul Internaţional al Corurilor de Copii – Sombor-Vojvodina, Serbia mai 2010;
10. DIPLOMA DE EXCELENŢĂ la Festivalul Internaţional al Corurilor de Tineret, Sombor, Serbia, octombrie 2010;
11. MEDALIA DE ARGINT, categoria Folclor, MEDALIA DE BRONZ, categoria Muzică sacră, LOCUL IV (Succesfuly), categoria Cor de copii, DIPLOMA DE ONOARE
la prima ediţie a Campionatului Mondial de muzică corală
pentru copii și tineret, Graz, 2011;
12. DIPLOMA DE EXCELENŢĂ, Aripa Păcii, Excelent Conductor, Excelent Choir și 5 copii selecţionaţi în
Corul Mondial al Păcii – Viena, 2012;
13. DIPLOMA DE BRONZ la Concursul Internaţional
„Petr Eben” – Praga, 2012.
14. DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ – Sliedrecht, Olanda,
2012;
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15. 5 copii și dirijorul participanţi 10 zile la Concertul
Mondial al Păcii, Beijing, China, 2012.
16. 2 DIPLOME DE ARGINT (Folclor și Muzică sacră)
și DIPLOMA DE ONOARE la Concursul Internaţional
Riva del Garda, Italia, 2013.
17. DIPLOMA DE ARGINT cat. Folclor, 2 DIPLOME
BRONZ cat. Muzică sacră si Gospel, la Olimpiada Mondială
Corală, Riga, Letonia, iulie, 2014.
18. DIPLOMA DE BRONZ, cat. Gospel, Campionatul
European Coral,Ed. II, Magdeburg, Germania, 2015
19. MEDALIA DE ARGINT la Grand Prix of Nation
(Folclor; cel mai important trofeu, până acum!), ediţia I și
DIPLOMA DE BRONZ (Gospel), Campionatul European
Coral, ediţia II, Magdeburg, Germania, 2015;
20. ANGEL OF PEACE și Diploma de Mulţumire și
Felicitare a Oficiului ONU din Viena, la Corul Mondial al
Păcii, Viena, 2016.
Florin Drăghiciu
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Corul „Symbol” în 2016
Corul de Copii și Tineret „Symbol” a fost înființat de către
Profesor-diacon Jean Lupu în anul 1990, cu binecuvântarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, , aducând o notă de
unicitate în peisajul muzicii corale românești.
Profesorul Diacon Jean Lupu împreună cu lector univ.
dr. Luminiţa Guţanu Stoian sunt cei doi dirijori ai corului și
părinții săi spirituali.
Sub bagheta lor, activitatea Corului Symbol în 2016 începe
cu o serie de spectacole la Opera Națională București, în cadrul
baletului The Dream, muzica de Felix Mendelssohn – Bartholdi,
dupa piesa „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare,
aranjament muzical si orchestratie de John Lanchbery, spectacol produs in colaborare cu Royal Opera House Covent Garden din Londra. Per total au fost 10 reprezentatii, la premiera
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având-o drept protagonistă pe balerina Alina Cojocaru.
Și în această stagiune, Corul de Copii și Tineret Symbol al
Patriarhiei Române își urmează obiectivele precizate în statutul
formaţiei: de a populariza, cu predilecție, creația națională, laică
și religioasă, precum și de a contribui la înălțarea spirituală a
auditorului și la retușarea imaginii despre copiii României.
La început de an, în luna ianuarie, corul dă răspunsurile la
Sf. Liturghie la Biserica din Măgurele pr. paroh Anton Ionescu
și la Biserica „Sf. Arhangheli” din Bucuresti, pr. paroh Nectarie
Antasiuc.
După recrutările de membri noi, are loc învățarea cântărilor Sf. Liturghii cu cei recrutați în ultimul an și integrarea lor
în cadrul corului.
În luna aprilie, Corul de Copii și Tineret „Symbol” are
onoarea de a da răspunsurile la Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, dar și la Biserica „Miron Patriarhul” din Bucuresti, pr.
paroh Traian Diaconu; și susține un concert la Biserica „Parc
Calarasi” si la Biserica „Mărcuța”.
Tot în această lună, corul susține un concert pascal în Parcul Cișmigiu, în cadrul Targului de Paste „Tradiţii și Flori de
Sărbători”, organizat de CreArt.
În luna mai au loc două mari concerte din activitatea corului: Concertul Pascal la Universitatea Națională de Muzică
București, susținut pe 20.05, și Concertul la Ateneul Român de
Ziua Internațională a Copilului, susținut pe data de 31.05.
Corul de Copii și Tineret „Symbol” susține în fiecare an, de
două ori, concerte pe cea mai importantă scenă din România cea a Ateneului Român.
Luna iunie este deschisă cu un nou concert de Ziua
Internațională a Copilului, susținut în Parcul Colțea, în cadrul
Festivalului „Simfonii de Vara”, eveniment organizat de catre
Primaria Sector 3.
În perioada 18-20 iunie 2016 Corul de Copii și Tineret
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Symbol sub oblăduirea dirijorilor săi Diacon Profesor Jean
Lupu și Lect. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian a efectuat un
turneu în judeţul Olt, având concerte la Muzeul Judetean din
Slatina, Casa de Cultura din Osica de Sus și la Teatrul Național
din Caracal, totodată a dat răspunuri la Sfintele Liturghii la
Catedrala din Caracal și Biserica din Osica de Sus.
Acest turneu este un semn de recunostinţă și apreciere a
Maestrului Jean Lupu din partea concetăţenilor săi, o apreciere
inepuizabilă, lucru care îl denotă și distincţiile acordate: Cetăţean de Onoare al Municipiului Slatina (1993), Cetăţean de
Onoare al Comunei Brâncoveni (1998); Cetăţean de Onoare al
Judeţului Olt (2010).
Turneul a cuprins o serie de concerte şi două liturghii.
Concertul este întitulat Restituire, fiind o reverenţă a Maestrului Jean Lupu faţă de locurile natale, este o reminiscenţă
a copilăriei sale petrecute pe plaiurile brâncoveneşti. Concertele au fost precedate de către lansarea a două cărţi a Maestrului Jean Lupu, Mărturisire - Viaţa ca un labirint, carte care
dezvăluie viaţa omului de excepţie, a compozitorului, profesorului, părintelui şi dirijorului Jean Lupu şi Cântând, să ne
bucurăm, carte apreciată de către PreaFericitul Parinte Patriath
Daniel drept carte menită să aducă bucurie în sufletele micilor
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creştini, având un mesaj duhovnicesc, fiind un material didactic
pentru profesorii de educaţie muzicală, de religie şi chiar pentru părinţi.
În luna iulie, între 5.07 și 12.07, sub coordonarea dirijorului principal lector univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian, corul participă la Concursul Internațional Coral „Claudio Monteverdi”
– Veneția, Italia și obține numeroase premii:
• Premiul I și Medalia de Aur la Categoria Cor de Tineret;
• Medalia de Aur la Categoria Muzică Sacră;
• Medalia de Argint la Grand Prix.
Impresionat, și de această dată, de rezultatele obținute de
către corul nostru, sub conducerea doamnei Luminița Guțanu
Stoian, directorul corului și președinte al Asociației Corale
Symbol, părintele profesor Jean Lupu a întocmit un dosar, pe
care l-a înaintat Prefericitului Parinte Patriarh Daniel, cu propunerea ca aceste realizări să fie răsplătite prin acordarea unei
distincții din partea Bisericii Ortodoxe Române. Mare ne-a
fost bucuria când, neîntârziat, doamnei lector univ. dr. Luminița
Guțanu Stoian i s-a acordat Ordinul Sf. Ierarh Antim Ivireanul
pentru mireni.
După o vacanță bine meritată, corul își reia activitatea în
luna septembrie, recrutând membri noi și susținând, în octombrie, două concerte importante: primul fiind Concertul Rapsodia la Muzeul Național de Istorie, în cadrul proiectului
București al 6-lea element, iar cel de-al doilea la Casa de Cultură
din Alexandria, în cadrul Medalionului „Gh. Bazavan – 100 de
ani de la naștere”.
Tot în luna octombrie are loc și lansarea noului CD „Symbol la Ateneul Român” Volumul III.
În ultima lună a anului, între 1 și 5 decembrie, Corul de
Copii și Tineret „Symbol” susține turneul „Ziua Națională
a României în Belgia”, delegat fiind de Institutul Cultural
Român.
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În cadrul acestui turneul, corul susține un număr de 4 concerte și o liturghie, împărțite astfel:
- 02.12 – concert festiv la Biserica Notre Dame de la Cambre, Bruxelles
- 03.12 – concert la Casa persoanelor cu handicap divers,
Ixelles – Bruxelles
- 03.12 – concert la Biserica „Sf. Paul”, Uccle, Bruxelles
- 04.12 – răspunsuri la Sf. Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae” , Bruxelles
- 04.12 – concert la Biserica Onze Lieve Vrow van de
Rozenkrans – Anvers
După cum știm cu toții, luna decembrie este luna colindelor, de altfel cea mai frumoasă, dar și aglomerată parte a anului
pentru Corul Symbol.
În această lună, corul susține un total de 15 concerte de
colinde la mai multe biserici din București, cât și la Institutul
Cultural Român pentru Uniunea Ziariștilor profesioniști din
România, Casa de Cultură din Călărași, Cinematograful Eforie pentru Uniunea Producătorilor de Film din România și la
Centrul Cultural „Ion Manu” din Otopeni.
Cele mai importante reprezentații ale acestei luni sunt
Concertul de Colinde de la Ateneul Român și Concertul de
Binefacere organizat de ASCOR la Biblioteca Națională din
Bucuresti.

162

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Corul Academic „Divina Armonie”,
Club UNESCO
Club U.N.E.S.C.O. – anul 2016
· 12 Ianuarie – Concert în cadrul galei premiilor în civism
„Om între oameni” – organizată de Fundatia Naţională pentru Știinţă și Artă (aflată sub patronajul Academiei Române)
și Primăria Sectorului 2 - desfășurată la sala Studio a Teatrului
Naţional din București;
· 29 Ianuarie – Participare în cadrul emisiunii „Rai da’ buni”
- Antena Stars – cu piesa „Ob-la-di Ob-la-da” – The Beatles;
· 9 Aprilie - Concert cu arii și coruri din opere și operete castelul Peleș din Sinaia;
· 16 Aprilie - Concert pascal susţinut la Ateneul Român la
invitaţia maestrului Marcel Spinei;
· 23 Aprilie – Participarea în cadrul Înnoirii jurămintelor
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de căsătorie a familiilor din sectorul 2 (nunta de aur) – organizată de Primăria sectorului 2 la Sala Palatului - slujba de „Te
Deum” împreună cu P.S. Timotei Prahoveanul – Episcop vicar
al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
· 27 Aprilie - Concert pascal susţinut în parcul Cismigiu
cu ocazia Târgului de Florii;
· 8 Iunie - Concert aniversar - maestrul Constantin Arvinte
– 90 de ani – organizat la Ateneul Român;
· 13 Iunie - Concert în cadrul stagiunii corale bucureștene
„Paul Constantinescu”, organizat de Asociaţia Naţională Corală
din România la Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”
· 19 Iunie - Concert în parcul Colţea, susţinut împreună cu
orchestra „Angely’s”;
· 2 Iulie - Concert în cadrul Festivalului Coral Internaţional „Pastorala” - Focșani;
· 2 Septembrie - Concert susţinut împreună cu orchestra
„Angely’s” la palatul Cantacuzino din Bușteni;
· 18 Septembrie – Concert susţinut împreună cu orchestra
„Angely’s” – în parcul Colţea din București;
· 25 Septembrie - Sfânta Liturghie la Mânăstirea Ţigănești
– Judeţul Ilfov;
· 8 Octombrie - Concert la Centrul de îngrijiri paliative
„Sf. Nectarie – Taumaturgul” – din Sectorul 2;
· 16 Octombrie – Sfânta Liturghie la Mânăstirea Ghighiu;
· 12 Noiembrie - Concert aniversar - Corul Academic
„Divina Armonie” – 19 ani de la înfiinţare - Centrul Cultural
„Aurel Stroe“ din Bușteni;
· 13 noiembrie - Sfânta Liturghie la Mânăstirea Caraiman
– Bușteni;
· 20 Noiembrie - Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală
din Slobozia – la invitaţia P.S. Vicentiu – Episcopul Sloboziei
și Călărașilor;
· 28 Noiembrie - Concert susţinut în sala „George Enescu”
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a Universităţii Naţionale de Muzică din București - în cadrul
Stagiunii corale bucureștene „Paul Constantinescu” - A.N.C.R.;
· 1 Decembrie - Flash-mob (recital) de colinde la terminalul SOSIRI din cadrul Aeroportului Internaţional „Henry
Coandă” - Otopeni;
· 10 Decembrie - Concerte de colinde susţinute la Castelul
Peleș din Sinaia și la Palatul Cantacuzino din Bușteni;
· 18 Decembrie - Concert de colinde la biserica „Sf. Gheorghe – Nou” din București;
· 19 Decembrie – Concert de colinde susţinut la firma
„SUPERCOM” ;
· 20 Decembrie - Concert de colinde organizat la Centrul
de îngrijiri pentru copii nevăzători „Neghiniţă” din Sectorul 2;
· 24 Decembrie - Recital de colinde susţinut la televiziunea
B1 TV.
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Repertoriul corului academic
„Divina Armonie” al Fundatiei
„CAVALERII DACIEI“, Club UNESCO,
Concert Conservator - 28.11.2016
1) „Corul sclavilor evrei” – din opera „Nabucco” - Giuseppe
Verdi;
2) „Duetul” din musicalul „Romeo și Julieta” - Gerard Presgurvic, solo tenorul George Varban și soprana Elena Dinca
Velica;
3) „Dunărea albastra” - Johann Strauss;
4) „Duetul – Luceafărul” din opereta „Voievodul ţiganilor” - de Johann Strauss - fiul, solo tenorul Narcis Brebeanu și
soprana Angela Stratulat;
5) „Habanera” din opera „Carmen” - Georges Bizet, solo
mezzo-soprana Cosmina Stancu;
6) „Vin, cânt şi femei” - Johann Strauss;
7) „Brindisi” din opera „La Traviata” - Giuseppe Verdi, solo
soprana Elena Dinca Velica și tenorul Narcis Brebeanu;
8) „Kalinka“ – Obrabotka Victora Lolova, solo tenorul
George Varban“;
9) „Concert celebration“ - A.Weber;
10) „Oklahoma“ - Richard Rodgers;
Dirijor: prof. Cristian Marius Firca,
la pian: prof. Florin Seusan.
prof. Paula Ciuclea,
director general al Fundatiei „Cavalerii Daciei“,
Club UNESCO
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Corul „Flori de Mai”
A luat ființă în octombrie 2011 la inițiativa profesoarei Cristina Florea-dirijor și a profesoarei Elena Beșliuacompaniament pian în cadrul Școlii gimnaziale Vasile Goldiș
din Alba Iulia.
În anul 2013 Corul Flori de Mai s-a reorganizat cu elevii
din ciclul primar al Liceului de Arte Regina Maria din Alba
Iulia (40 elevi). Corul astfel constituit a participat la Festivalul
Național de Colinde de la Ighiel-jud. Alba, în 7-8 iunie 2014 a
obținut Marele Premiu Intermezzo la București în cadrul Festivalului Internațional al Copilăriei.
Tot la București în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Prieteni în Europa” Corul Flori de Mai a obținut Trofeul
de Onoare al festivalului.
În anul 2015 Corul „Flori de Mai” a obținut premiul II la
Concursul Național de Interpretare vocală „Un talent înnăscut”
de la Râmnicu Vâlcea, iar la București cu o parte din cor(băieți)
constituită în grupul Tempo s-a obținut Premiul I.
În decembrie 2015 corul a avut o reprezentaţie de seamă la
Institutul Cultural Român din Viena.
În anul 2016, iunie, în cadrul Festivalului „Trecut, prezent
și viitor” a obţinut premiul I.
În anul 2017 intenţionăm să participăm la Iași la Festivalul
Internaţional – Gavril Musicescu organiyat de Fundaţia Cantus
Mundi.
Dirijor – prof. Cristina Florea
Corepetitor – prof. Elena Beșliu
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Corul “Ion Vidu” – Lugoj
Dirijor: prof. dr. Lucian Oniţa
CONCERT DE CRĂCIUN
Holul Universității Europene Drăgan Lugoj
Marți, 20 decembrie 2016, ora 18.oo
O, ce veste minunată .............................................. D.G. Kiriac
Bună dimineaţa la Moș Ajun .............................. I.D. Chirescu
Domnul Iisus Hristos............................................ . D.G. Kiriac
Plecarea magilor ..................................................... D.G. Kiriac
Astăzi s-a născut Hristos ........................................ T. Popovici
Praznic luminos ....................................................... T. Popovici
Moș Crăciun ................................................................S. Olariu
Solist: Bogdan Sărăcin
Steaua sus răsare ....................................................I.D. Chirescu
Ziurel de ziuă .........................................................V.I. Popovici
Am plecat să colindăm ............................................. ..Gh. Cucu
Domnuleţ și Domn din Cer ..................................... .Gh. Cucu
Mărire-ntru cele-nalte .................................................N. Lungu
Nöel ..............................................................................A. Adam
Solistă: Ioana Mia Iuga
Joy to the World.................................................... .G.F. Händel
Jingle Bells................................................................ J. Pierpont
arr. Adriano Secco
We wish you a Merry Christmas ........................................... ***
Ave, Verum Corpus (orchestră) ...........................W.A. Mozart
Laudate Dominum ................................................W.A. Mozart
Solistă: Maria Virginia Onița
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Menyböl az angyal ..................................... Gimesi Gyüjtemény
arr. Bárdos Lajos
Tu scendi dalla stele .................. Sant’Alfonso Maria di Liguori
Solist: Daniel Zah
Stille Nacht (orchestră) ............................................ Fr. Gruber
Gloria (orchestră) ...................................................... A. Vivaldi
Messiah (orchestră) ............................................... G.F. Handel
La mulţi ani................................................................ C.I. Baciu
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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 prof. dr. Lucian Oniţa, va prezenta marți, 20 decembrie
2016, de la ora 18.oo, în Holul Universităţii Europene Drăgan
Lugoj, cu prilejul Sărbătorii naşterii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos şi al Zilei Lugojului, tradiţionalul Concert de Crăciun.
Această a șaptea apariție în fața publicului a corului lugojean,
încheie un an plin de concerte, care s-au bucurat, fără excepție,
de succese de răsunet.
Și de această dată, repertoriul prezentat va fi unul deosebit,
care, cu siguranță, va încânta inimile tuturor celor prezenți la
eveniment.
Soliştii concertului vor fi sopranele Ioana Mia Iuga și
Maria Virginia Onița, tenorul Daniel Zah şi baritonul Bogdan
Sărăcin.
Pentru întregirea spectacolului sunt invitați să participe,
alături de corul lugojean, Formația de Muzică de Cameră a
Facultății de Muzică din Timișoara.
Intrarea va fi liberă.
Vă aşteptăm cu drag!
Tudor Trăilă,
Managerul Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj
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Concert lecţie la Seratele muzicale
„Pastorala” - in memoriam Marin Constantin
Proiectul educativ „Seratele muzicale ale Pastoralei” s-a desfășurat sub formaunui concert lecţie la Ateneul Popular Focșani, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”,
Liceul de Artă „Gh. Tattarascu” și Liceul Pedagogic „Spiru
Haret” din Focșani. Spectacolul s-a dorit unul educativ șiinteractiv, fiind coordonat de directorul artistic al Corului Pastorala,
Dumitru Săndulachi, dar și de profesorii A. Tătaru, N. Hurmuzache și C. Lovin, de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
Focșani. „A fost un spectacol minunat, în memoria maestrului
Marin Constantin, cetăţean de onoare al municipiului Focșani,
întemeietorul Corului de Cameră „Madrigal”, a cărui personalitate a fost evocată în faţaspectatorilor pe aceeași scenă pe care
Madrigalul a susţinut concerte individuale și comune cu Corul
Pastorala, în faţa publicului focșănean”, a transmis Dumitru Săndulachi, dirijorul Corului „Pastorala”.

Dumitru Săndulachi a prezentat participanţilor caracterul pieselor, mesajul artistic transmis deconţinutul textelor creaţiilor corale interpretate de Corul Pastorala. De asemenea,
prof. Anișoara Piţu,de la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, a explicat scopul evocat și tradiţia romanească aDragobetului printr-un dialog interactiv cu publicul din sală. „Seratele
muzicale ale Pastoralei au ca temă depistarea talentelor din
randul elevilor din școlile vrancene și includerea lor în concerte,
în scopul promovării lor ca interpreţi de muzică vocal-instrumentală”, a precizat profesorul Săndulachi.
O impresie deosebită au făcut elevele Dorina Șchiopu, AnaMaria Sandu, Anca Iosif și Manuela Cristea, de la Colegiul
Tehnic „Edmond Nicolau” care au cantat vocal și instrumental o melodie dedicată mamei, interpretată în original de regretata Mădălina Manole. Acestea s-au alăturat micilor artiști
pianiști pentru care muzica este chiar o ocupaţie adevărată. Astfel, la pian au încantat publicul elevii talentaţi de la Liceul de Artă
„Gh. Tattarascu”, Darya Vătășescu, Ioana Buzăianu, clasa a
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III-a, coord. prof.
Antoaneta Ciobanu,
Nicoleta Nicolaș, clasa
a III-a, coord. prof.
Viorica Cristescu și,
la final, Matei Lăbunţ,
clasa a VI-a, coord.
prof. Doina Collavini.
Matei Lăbunţ a susţinut un adevărat recital,
extrem de complex,
interpretand
lucrări
din
Rahmaninov,
Chopin,
Brahms și Porumbescu. „Joi seară, a
dominat plăcerea de a
canta atat a Pastoralei,
cat și a micilor interpreţi, fiecare realizand un spectacol interactiv de mare ţinută”, ne-a mai transmis
Dumitru Săndulachi. La finalul spectacolului tinerii au primit
diplome și afișe personalizate cu autograf din partea dirijorului
Pastoralei.
Noemi Marin, fiica maestrului Marin Constantin, a aflat
vestea concertului dedicat memoriei tatălui său. „Mulţumiri
maestrului Dumitru Săndulachi pentru un asemenea eveniment onorant atat în istoria cantului romanesc, cat și a părintelui meu, Marin Constantin”, a transmis de la New York, Noemi
Constantin. Fiica maestrului trăiește de mai mulţi ani în Statele Unite ale Americii, este profesor de engleză la Universitatea din New York, este doctor în știinţe filologice și fondatoarea
muzeului Marin Constantin în marea metropolă americană.
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Seratele muzicale ale Pastoralei vor continua în această
stagiune și vor avea loc pe scenele dinorașele judeţului,
respectiv la Mărășești, Panciu, Adjud, Odobești, dand posibilitatea și tinerilor dinalte orașe ale Vrancei să se afirme în spectacolele proiectului.
Alexandra Tătaru
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Pastorala cântă, de Florii, la Panciu
În Duminica Floriilor, pe 9 aprilie 2017, la invitaţia Primăriei și Consiliului Parohial al Catedralei păncene, Corul de
Cameră Pastorala va susţine Concertul Tradiţional de Florii la
Catedrala „Cuv. Paraschiva” din Panciu.
Programul va cuprinde: 10:00-12:00 Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur, în armonizarea compozitorilor Gavriil
Musicescu, Nicolae Lungu, Gheorghe Cucu. Vor mai fi cântate lucrări semnate de compozitorii I.D. Chirescu, Ciprian
Porumbescu, Ștefan Popescu etc, lucrări din perioada Triodului. „Întotdeauna întâlnirea cu publicul spectator, atât în lăcașele
de cult, cât și în sălile de spectacol, au constituit momente de
intensă emoţie și trăire afectivă. De aceasta dată, în Catedrala
pănceană interpreţii pastoraliști împreună cu părintele paroh
Bunea Maricel și cântăreţii
de strană, vor face mai eficientă rugăciunea tuturor celor
prezenţi în pragul acestei
mari sărbători creștinești în
sfântul și marele post premergător Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă
așteptăm ca împreună să ne
rugăm prin cânt și să preamărim acest mare eveniment
creștinesc!”, transmite dirijorul Corului Pastorala, profesorul Dumitru Săndulachi.
(Z.V.)
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Orchestra de Cameră ”Unirea” și Corul
Pastorala au susținut concertul de Paști
Concertul dedicat Învierii Domnului a avut loc luni seară
pe scena Ateneului Popular ”Mr. Gh. Pastia” din Focșani
La Sala Mare a Ateneului Popular ”Mr. Gh. Pastia” a
avut loc concertul tradițional dedicat ”Învierii Domnului”,
susținut de Orchestra de Cameră ”Unirea”, condusă de maestrul Vincent Gruger și Corul de Cameră ”Pastorala”, coordonat de profesorul Dumitru Săndulachi. Concertul a fost
intitulat “Ne cheamă Domnul Slavei în lumină”, titlu inspirat din poezia ”Imnul Învierii”, scrisă de Valeriu Gafencu, un
martir al închisorilor comuniste,: ”Vă cheamă Domnul slavei la
lumină, /Vă cheamă mucenicii-n veșnicii,/Fortificați Biserica
Creștină/ Cu pietre vii zidite-n temelii. (…). Poezia a fost recitată în deschidere de către directorul Ateneului Popular, Valentin Gheorghiță. ”Amținut să prefațez evenimentul cu această
poezie a lui Valeriu Gafencu pentru că tot un imn dorim să vă

178

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

oferim și noi cu acest concert”, a precizat Valentin Gheorghiță
care a urat tuturor spectatorilor un ”Paști luminos alături de cei
dragi”. De asemenea, directorul Ateneului a invitat focșănenii și
la evenimentele viitoare din cadrul Stagiunii 2016-2017.
Bis “Hallelujah”
În prima parte a programului, Orchestra de Cameră Unirea, dirijată de Vincent Gruger, a interpretat ”Simfonia nr. 39 in
Mi bemol major de Wolfgang Amadeus Mozart”. În partea a doua a programului, Orchestrei ”Unirea” i s-a alăturat și
Corul de Cameră ”Pastorala”, într-o interpretare de excepție
care a smuls multe aplauze și un bis la final. Au fost interpretate patru lucrări vocal-simfonice, lucrări aranjate pentru cor și
orchestră de către Ioan Dobrinescu :Messe Breve “Aux Chapelles” de Charles Gounod, Concertul “La râul Vavilonului”
de Gavriil Muzicescu și Ziua Învierii, de Nicolae Lungu, concertul încheindu-se cu celebra lucrare “Hallelujah” din Oratoriul “Messiah” deGeorg Friedrich Handel.
Din programul viitor
După Sărbătorile Pascale, focșănenii sunt așteptați miercuri, 26 aprilie, la un Recital cameral ”Tri BBP” susținut de
Olga Berar (vioară), Bogdan Popa (violoncel) și Ana-Maria
Baciu (pian), iar în perioada 19-21 mai la Festivalul de Muzică
clasică ”Rinascimento Musici” în Piața Unirii. Directorul Ateneului mai speră ca la împlinirea celor 90 de ani de existență a
Ateneului Popular să organizeze un concert festiv, înainte de
închiderea Stagiunii din 12 iunie 2017, tot printr-un concert
dedicat și Zilei Municipiului Focșani. (A.T.)
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Festivalul Naţional Coral “Pastorala”
va fi la Teatrul Municipal
A XVI-a Ediţie a Festivalului Coral va reuni cinci corale
din judeţele limitrofe Vrancei pe scena Teatrului Municipal
vor răsuna colindele și se va produce o atmosferă înălţătoare
Festivalul Naţional Coral “Pastorala”, Ediţia a VI-a, va
reuni pe scena Teatrul Municipal “Mr. Gh. Pastia” din Focșani nu mai puţin de cinci corale din Vrancea și judeţele vecine.
Astfel, în seara de 17 decembrie 2016, începand cu ora 17.00
focșănenii pot simţi atmosfera de Crăciun mai devreme, ascultand cele mai cunoscute colinde și cantece specifice Sărbătorilor
de Iarnă. “Această nouă întalnire cu promotorii muzicii tradiţionale din această zonă va fi o bucurie pentru toţi spectatorii
și iubitorii de muzică, pentru că întodeauna muzica ne unește,
ne ajută să comunicăm mai bine,
mai ales colinda și cantecul de
Stea, muzica izvorată din inima
poporului roman și din inima
creștinului” , a spus Dumitru
Săndulachi, dirijor al Corului de
Cameră Pastorala și iniţiator al
festivalului. La eveniment au fost
invitate cunoscutele Coruri din
Brăila, Buzău și Vrancea. Festivalul va fi prezentat de actriţa Teatrului Municipal Focșani, Paula
Grosu. Festivalul este organizat
de Corul de Cameră Pastorala cu
sprijinul Primăriei și Consiliului
local Focșani, Asociaţiei Naţio-
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nale Corale din Romania, Arhiepiscopia Buzăului șI Vrancei și
Ateneul Popular Focșani.
Teatrul se va transforma în centru emoţional
Teatrul Pastia va fi un centru emoţional deosebit, asigură
organizatorii, pentru că el a găzduit de-a lungul timpului concertele tradiţionale ale Pastoralei, alături de mari actori, dar șI
voci ai scenei romanești precum Felicia Filip, Gheorghe Zamfir, Corul Madrigal “Marin Constantin”, Corul Preludiu, care
de fiecare dată prin colinda lor au încantat publicul spectator. “Împreună cu aceste corale și spectatorii nostri fideli sunt
convins că și anul acesta vom crea o atmosferă înălţătoare de
mare emoţie și trăire sufletească aducand în repertoriu cele mai
frumoase și cele mai variate colinde care preamăresc Nașterea
Mantuitorului nostru Iisus Hristos și care bucură toţi ascultătorii de frumos. Sperăm să dovedim că tradiţia noastră strămoșească este pe maini bune și o vom duce mai departe, o vom
transmite tineretului și mai departe tot așa, pentru că aceasta
este o datorie de credinţă și de suflet a fiecărui interpret”, a mai
spus Dumitru Săndulachi.
Vor fi concerte interactive între corale și spectatori
Din repertoriul invitaţilor nu vor lipsi colinde ale compozitorilor romani, dar și ale compozitorilor străini. Potrivit organizatorilor, în program vor fi și colinde internaţionale cantate
în limba franceză, engleză și germană, coralele manifestanduse astfel în spatiul european ca promotori ai tradiţiei culturale
muzicale. Surpriza serii va fi faptul că se vor asculta colinde
profane, nestilizate și armonizate de compozitori, culese din
satul Maluri, comuna Vulturul și prezentate publicului spectator de Corala “Ștefan Andronic”. În final, toate coralele vor
canta două colinde cunoscute, transmiţand în acest mod urările
tradiţionale cu împliniri, sănătate și speranţă. Intrarea la festivalul coral va fi liberă!
Alexandra TĂTARU
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Programul Coralei Ortodoxe Bărbăteşti
„Te Deum laudamus”
1. Ziua Învierii, N. Lungu, aranj. cor bărbătesc, preot Nicu
Moldoveanu;
2. Cine este Dumnezeu, Prochimen Mare, glas VII, prelucrare, Dan Mihai Goia;
3. Florilegiu bizantin de Sfintele Paști, prelucrare, Stelian
Ionasșu;
4. Doamne, buzele mele, Sabin Dragoi, soliști, pr. Narcis
Trifu și Cristian Mihail Paraschiv;
5. Lumină lină, Florian Costea;
6. Ego sum vitis vera, Jacobus Handl Gallus;
7. Abendlied, Josepf Rheinberger;
8. Diptic: Dnesi Gospodi - Bogoroditse devo, secvenţe din
Vecernii, op. 37, Serghei Rahmaninov;
9. Libera me, Domine, Gabriel Faure - soliști, Pr. Narcis
Trifu și Cristian Mihail Paraschiv;
10. Hristos a înviat!, Ion Popescu Runcu;
11. Te slavesc pe Tine, Părinte, Pascal Bentoiu, aranj. cor
bărbătesc Gelu Stratulat;
12. Înviere, Costică Andrei;
13. Lăudaţi pe Domnul, Gheorghe Danga;
14. Tatăl nostru, Irina Odăgescu.
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Corul „Timotei Popovici” al Catedralei
Mitropolitane din Sibiu
Corul ”Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din
Sibiu, dirijat de Pr. Dan Alexandru Streza, a aniversat în anul
2016 frumoasa vârstă de 110 ani de existență. Înființat în anul
1906, odată cu sfințirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu,
Corul Catedralei dirijat pe atunci de marele compozitor Timotei Popovici, a activat neîntrerupt până în prezent, dând răspunsurile liturgice în fiecare duminică, în sărbători, susținând
concerte, participând la concursuri și festivaluri corale din țară
și din străinătate.
Cu ocazia aniversării a 110 ani de existență, corul a organizat 5 evenimente culturale de excepție:
1. Concertul ”Oratoriu bizantin de Paşti” de Paul Constantinescu
2. Concert aniversar: „Prietenie şi armonie” - Corul
„Timotei Popovici”- Sibiu şi Corul „Branko”- Niš (Serbia)”
3. „In memoriam Timotei Popovici și Gheorghe Șoima”
parteneriat cultural aniversar Sibiu - Cluj-Napoca
4. Festivalul Coral Aniversar: Corul „Timotei Popovici” –
110 ani de existenţă
5. Concert aniversar de colinde
1. Concertul „Oratoriu bizantin de Paşti” de Paul Constantinescu
Descriere narativă a activităţii:
Concertul a fosti susţinut de către Corul ”Timotei Popovici” în parteneriat cu Corala ”Codex Apulum” din Alba Iulia
și în colaborare cu orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu
dirijată de Matei Pop (Cluj-Napoca). Soliști vor fi Pr. Nicolae
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Topîrcean (Evanghelistul), Pr. Emanuel Benchea (Iisus), și în alte
roluri: Diac. Dan Alexandru Streza, Lorena
Puican, Teodora Oprișor și Roxana Chicidea. Pregătirea vocală
este asigurată de dirijorii formaţiilor corale
– diac. Dan Alexandru
Streza (Corul „Timotei
Popovici”), prof. Iosif
Fiţ și Pr. Nicolae Topîrcean (Corul „Codex
Apulum”), cu ajutorul
doamnei profesoare de
canto Marinela Marc
și a doamnei profesoare
Anamaria Fiţ (corepetitor).
Concertul a avut loc în Catedrala Mitropolitană Ortodoxă
din Sibiu în data de 15 mai 2016, ora 18, și s-a bucurat de
aplauzele și aprecierile a cca. 800 de persoane.
2. Concert aniversar: „Prietenie și armonie” - Corul „Timotei
Popovici”- Sibiu și Corul „Branko”- Niš (Serbia)”
Acest concert coral a fost susținut în data de 19 mai, ora 19
în Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Sibiu și a reprezentat
concretizarea unei prietenii muzicale între cele două formaţii
corale, într-un un recital coral de înaltă ținută artistică susținut
de Corul „Branko” din Niš (Serbia) - ansamblu coral profesionist de talie internațională, dirijat de Sara Cincarevic - alături
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de 12 iunie 2016, începând cu ora 9,30, și a interpretat „Liturghia dogmatică” de Gheorghe Șoima în Catedrala Mitropolitană ortodoxă din Sibiu implicând un număr de cca. 1000 de
persoane ce s-au bucurat de acest eveniment.

de gazda acestora în Sibiu, Corul „Timotei Popovici”.
Evenimentul a durat aproximativ 1 oră și a implicat
prezența unui număr de circa 300 de persoane care s-au bucurat și au răsplătit cu aplauze cele două formații corale.
3. „In memoriam Timotei Popovici și Gheorghe Șoima” parteneriat cultural aniversar Sibiu - Cluj-Napoca
Descriere narativă a activității:
Corul „Timotei Popovici” a să omagiat personalitatea marilor compozitori Timotei Popovici și Gheorghe Șoima - dirijori ai acestui cor între anii 1906-1940 și respectiv 1940-1985
- prin realizarea unui parteneriat cu Corul Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Cluj-Napoca. Această colaborare s-a concretizat în două evenimente culturale: unul la Cluj-Napoca și
unul la Sibiu. În data de 5 iunie 2016 Corul ”Timotei Popovici”
a dat răspunsurile la Sf. Liturghie compuse de Timotei Popovici, iar Corul Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din ClujNapoca, dirijat de Pr. Vasile Stanciu a concertat la Sibiu în data

4. Festivalul Coral Aniversar: Corul „Timotei Popovici” – 110
ani de existenţă,
Descriere narativă a activității:
Acest festival a avut loc în Catedrala Mitropolitană, în
data de 20 iunie 2016, ora 18 și a fost o frumoasă reuniune
corală aniversară, în care au concertat, alături de Corul „Timotei Popovici” câteva formații corale partenere: Corul „Caedonia” din Sibiu, dirijat de prof. Florin Soare, Corul „Apullum” al
Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia și Corul „Reîntregirea” al Protopopiatului ortodox Alba Iulia, ambele având
ca dirijor de Pr. Nicolae Topârcean, Corul „Lumină lină” dirijor
Ciprian Ghiurco, Corul „Sfinţii Arhangheli” al Catedralei ortodoxe din Mediaș, dirijat de prof. Ovidiu Moldovan, și Corul
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„Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva, dirijat de Paul
Kladni. Fiecare cor a cântat cca 15 min pentru un public sibian
de iubitor de muzică și artă corală de aproximativ 500 de persoane.
5. Concert aniversar de colinde
Corul „Timotei Popovici” a susținut un concert de colinde
aniversar la Sala Thalia, în data de 18 decembrie 2016, cu
participarea doamnei Meda Nemeti – corepetitor și a doamnei Marinela Marc – mezzosprană (prim-solist de operă) sub
îndrumarea căreia s-au remarcat și câțiva dintre membrii corului cântând pârți solistice:
Lucia Cocă, Rodica Hîndoreanu, Simona Manea – sopran
Cristina Rădulescu – mezzo-sopran, Pr. Dan Alexandru
Streza – tenor,
Costin Alaci – bariton și Pr. Nicolae-Cătălin Mirișan – bas.
Cei peste 400 de spectatori au aplaudat îndelung apreciind
efortul, prestația și reușita artistică a tuturor celor implicați.
Având intenția de a promova cultura muzicală de bună calitate, Corul „Timotei Popovici” a organizat evenimentele acestui
proiect punând în evidență efortul și prestația unor oameni care
nu au ca profesie muzica, dar care, prin dăruire și muncă au
susținut aceste activități cultural-artistice complexe, au închegat
o colaborare pe termen lung cu participanții la acest proiect și
nu în ultimul rând au promovat imaginea Sibiului ca oraș care
sprijină evenimente culturale de calitate.
Obiectivul principal al activităților și evenimentelor acestui
proiect a fost afirmarea și consolidarea identității culturale sibiene în vederea extinderii în timp a legăturilor cultural-muzicale
naționale și internaționale și a fost realizat cu succes, atât prin
promovarea evenimentelor cât mai ales prin impactul pe care
acestea l-au avut asupra publicului sibian.
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Un alt obiectiv urmărit prin acest proiect a fost sensibilizarea și cultivarea publicului auditor și în special a tinerilor, de a
aprecia cântarea corală, dar și muzica vocal-simfonică clasică, și
de a conștientiza importanța valorilor muzicale autentice pentru dimensiunea culturală a societății contemporane, obiectiv
care a fost atins, datorită unui mare număr de persoane participante, dintre care mulți au fost tineri, care au apreciat și au
aplaudat realizările tuturor evenimentelor.
Streza Dan Alexanru,
Președinte, Asociaţia Corala Timotei Popovici
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Concert Coral de Sfintele Paști susținut de
Corala ”Sfântul Apostol Andrei” a Preoților și
Teologilor Ortodocși din București (CORSAA)
BISERICA ”ACOPERĂMÂNTUL MAICII
DOMNULUI”-TITAN, 7 mai 2017, ora 18.00
Își dă concursul Actrița ANA CALCIU
Dirijor: Prof. univ. dr. la Univ. Naț. de Muzică București,
VALENTIN GRUESCU
Repertoriul coral din Concertul Pascal:
* Alexandru Podoleanu, Gavriil Musicescu – Hristos a
înviat! / Hristos anesti! – Solist: Pr. Mihai Stavără;
* Paul Constantinescu – Hristos a înviat! – glas II din Oratoriul Bizantin de Paști
* Gheorghe Danga – Lăudați pre Domnul! (CHINONIC
DE CONCERT)
* Melodie psaltică tradițională – De Te-ai și pogorât –
CONDACUL ÎNVIERII glas VIII
* Melodie psaltică tradițională – Cu trupul adormind –
LUMINÂNDA SF.PAȘTI glas III Ga –solo monod.; Solist:
Pr. Iacob Ormenișan;
* Melodie psaltică tradițională – Cu trupul adormind –
LUMINÂNDA SF. PAȘTI glas III Ga - coral, armonizată de
Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu
* Mihail Berezovschi (d. Andrei Criteanul) CANONUL
CEL MARE – Cântarea I
* Sabin Drăgoi (aranj. TTBB Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu) – Acestea zice Domnul-Solist: Pr. Iacob Ormenișan;
* Nicolae Lungu – Doamne, strigat-am către Tine (PRIVEGHERE)– Solist: Pr. Mihai Stavără;
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* Gavriil Musicescu – Înnoiește-Te, Noule Ierusalime!
(aranj. TTBB Nicolae Lungu, după partea I din Concertul
liturgic Nr. 2)
* Diac. Constantin Răzvan Ștefan (arr. TTBB Valentin
Gruescu) – Toată suflarea să laude pre Domnul
* din repert. coral rus, prelucr. Gavriil Musicescu pt Concertul Pascal p.a III-a – Sfărâmând porțile iadului
* arm. Nicolae Lungu, aranj. TTBB Pr. Prof. Dr. Nicu
Moldoveanu – Ziua Învierii
* Pr. Ion Popescu Runcu – Hristos a înviat! (în lb. română,
lb. rusă, lb. greacă).
* Ștefan Cuteanu, aranj. Valentin Gruescu - Mulți Ani!
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Corala „Ioan Cristu Danielescu“
Filarmonica ”Paul Constantinescu” 29 aprilie 2017, ora 18.00
Repertoriu Concert pascal ”CÂNTĂRILE ÎNVIERII”
Alexandru PODOLEANU (a), Gavriil MUSICESCU (b),
Dumitru -Georgescu KIRIAC (c) ... ”Hristos a înviat!”, „Hristos
anesti”, „Hristos din morți a înviat!” - TRIPTIC
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Gavriil MUSICESCU. CONCERT PASCAL (3 părți)
Sabin DRĂGOI – ”Acestea zice Domnul”/ Solist: Eduard
Strâcnă - bas
G.P.da Palestrina – „Super flumina Babylonis” [ac]
Jacques Arcadelt – „Il bianco e dolce cigno” [ac]
Heinrich Schütz – „Die mit Tränen Säen” [ac]
Giacomo Puccini – „Kyrie eleison” [Pf1] (cu
arr. George Moses Hogan – „The battle of Jericho” Solistă:
Adina Stănescu - soprană
Paul Constantinescu – „Freamăt de codru” [Pf2]cu
Mihai Măniceanu – „Ce’ai de gând?” [Pf3] Soliști: Adina
Stănescu – soprană, Adrian Călinescu – tenor
Radu Paladi – „Flăcăruia” [Pf4] (u
Sigismund Toduță – „Joc” [ac]
Radu Paladi – „Dar de nuntă” [Pf5] (cu JAC)
Sabin Păutza – „Sării mândra” [ac]
Alexandru PODOLEANU – ”Hristos a înviat!
Își dă concursul Actorul LUCIAN ORBEAN
La pian: MIHAI MĂNICEANU
Dirijor VALENTIN GRUESCU
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Corul „Juventus Academica“
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Joi 6 aprilie 2017 ora 19.00 - Sala de Concerte „George Enescu ”
CONCERT CORAL

<<

JUVENTUS ACADEMICA

>> /

GENERAȚIA

2017

susţinut de

Studenţii Anului I - Compoziţie clasică, Muzicologie, Dirijat Orchestră, Dirijat Cor Academic,
Pedagogie muzicală, Muzică religioasă, Studenții Anului IV - Dirijat Cor Academic și
Studenți F.C.M.P.M. din ciclurile Licență / Master, absolvenți ai Clasei de Dirijat – Ansamblu Coral
Clasa de Ansamblu şi Dirijat coral - Prof. univ. Dr. VALENTIN GRUESCU

partea I :

* ANONIM SPANIOL sec.XIV-XV ……………….……………… „Pase el Agoa”
Percuții: GEORGE IACOB, RĂZVAN FLORESCU, SORIN NECULAI (Facultatea d
Interpretare Muzicală – CLASA DE PERCUȚIE)
Chitări: DANUBIAN MODORAN, WALTER BUCHHOLTZER, OVIDIU PINTILIE
Dirijor : VALENTIN TOBOȘARU ( I – Pedagogie Muzicală)
[acomp.instr.: V.Gruescu]

* ORLANDO LASSUS …………………………………… „O la, o che bon Echo!”
Dirijor :

RAVEICUȚA ȚÎMPĂU ( I – Pedagogie Muzicală)

* THOMAS TALLIS
Dirijor :

……………………………………………… „If Ye love me”

DIANA MARIA DĂNILĂ-TUDOSE ( I – Pedagogie Muzicală)

* JOHANN-SEBASTIAN BACH

……………………………

„Sicut locutus est”
[p.XI / ”MAGNIFICAT”]

La orgă : Asist. universitar Doctor MIHAI MURARIU
Dirijor : IRINA NEACȘU (I – Dirijat Orchestră)

[Acomp. orgă : V. Gruescu]

* LUDWIG van BEETHOVEN ……………………………… „Dona nobis pacem”
La orgă : Asist. universitar Doctor Doctor MIHAI MURARIU
Dirijor : ANDREI - IULIAN RADU (I – Dirijat Orchestră)

[Acomp. orgă : V. Gruescu]

* SAMUEL-SEBASTIAN WESLEY ……… „Thou wilt keep Him in perfect Peace”
La orgă : Asist. universitar Doctor MIHAI MURARIU
Dirijor : DANIELA STAN ( I – Pedagogie Muzicală)

* WILLIAM HENRY SMITH arr. …………………………… „Ride the Chariot”
Soliste :
Dirijor :

ANA MARIA BÎȚU, RAVEICUȚA ȚÎMPĂU ( I – Pedagogie Muzicală)
DENIS GOGAN ( I – Pedagogie Muzicală)

* GABRIEL FAURÉ ………………………………… „Cantique de Jean Racine”
[op.11]

La orgă : Asist. universitar Doctor MIHAI MURARIU
La pian : Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
Dirijor : MARIA-MAGDALENA SAVIN ( I – Pedagogie Muzicală)

* MICHAL ZIELINSKY ………………………………………………

„Alleluia”

La pian: Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
[acomp. PIAN obligat: V. GRUESCU]
Dirijor : DANUBIAN MODORAN (IV– Dirijat Cor Academic, Clasa Prof.univ.Dr. V.GRUESCU)
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...………………………………………………………………………………………

partea a II-a :

* NECTARIE FRIMU ………… „Binecuvântează, suflete al meu, pre Domnul”
[ Psalm 102, Monodie psaltică bizantină ][arr. pt cor mixt: VALENTIN GRUESCU]

Dirijor :

Pr. MIRCEA IONAȘCU (I – Muzică religioasă)

* GAVRIIL MUSICESCU …………… „Cine se va sui în muntele Domnului?”
[ CONCERT CORAL Nr.1 din LITURGHIA pentru Cor mixt în Sol Major ]

Dirijor : CRISTIAN PETCULESCU (IV – Dirijat Cor Academic, Clasa Prof. univ.Dr.
VALENTIN GRUESCU)

* Pr.MIHAIL BEREZOVSCHI ………………………………… „Tatăl nostru”
Efecte perc.: VALENTIN TOBOȘARU (campane tubulare)
Dirijor
: ALICE UNTEA ( I – Pedagogie Muzicală)

* PAUL CONSTANTINESCU

…………………… „La mijloc de codru des”
[ Nr.2 din Ciclul ”Patru madrigale pe versuri de MIHAI EMINESCU”]

La pian: Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
Dirijor : ANA-LUIZA HAN (I – Muzicologie)

* PAUL CONSTANTINESCU ………………………………… „Stelele-n cer”
[ Nr.4 din Ciclul ”Patru madrigale pe versuri de MIHAI EMINESCU”]

La pian: Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
Dirijor : LARISA SCUMPU (I – Pedagogie muzicală)

* CORNELIU CEZAR ………………………………………… „Flăcări și roți”
[din SUITĂ, Nr.14 / 15 FINAL ][aranj. Acomp.: VALENTIN GRUESCU]

Vibrafon: GEORGE IACOB (Facultatea de INTERPRETARE MUZICALĂ / Spec.PERCUȚIE)
La pian : FLAVIAN CHITIC (I - Master Dirijat Coral)
Dirijor : MATEIANA ANECHIFORESEI ( I – Pedagogie muzicală)

* IOAN ALEXANDRESCU …………………………………………… „La joc”
La pian: Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
Dirijor : CRISTIAN PETCULESCU (IV – Dirijat Cor Academic)

* RADU PALADI

………………………………………………… „Flăcăruia”

La pian: Lector universitar Doctor MIHAI MĂNICEANU
Dirijor : DANUBIAN MODORAN (IV – Dirijat Cor Academic)

* SABIN PĂUTZA ……………………………………………… „Sării mândra”
Strigători: DENIS GOGAN, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, VALENTIN TOBOȘARU ( I
– Pedagogie Muzicală), MIHAIL DOROBANȚU (Muzică religioasă)
Dirijor : Prof.univ.Dr. VALENTIN GRUESCU
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Corul „Ars Nova“ Pitesti, Argeş
Program:
4 martie 2016 – Concert „De ziua ta“ cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, care s-a desfășurat pe scena Teatrului „Al.
Davila“ Pitești;
22-26 iunie 2016 – Festivalul Internaţional de Muzică
Corală “D.G. Kiriac” editia a XXIV-a, Pitești, jud. Argeș;
16-23 august 2016 – Turneu Grecia;
18.08.2016 – Concert Mânăstirea Sf. Nectarie – Insula
Eghina;
19.08.2016 – Concert-Festival Zilele Orașului KaristosInsula Evia;
20.08.2016 – Concert-Festival Zilele Orașului Nea StiraInsula Evia;
21 noiembrie 2016 – Concert Ziua Mondiala a Filosofiei,
ediţia a XV-a care s-a desfășurat pe scena Filarmonicii Pitesti;
29 noiembrie 2016 – Concert In Memoriam Prof. Gheorghe Gomoiu, care s-a desfășurat pe scena Teatrului Al. Davila
Pitești. La acest concert au participat oficialităţi ale judeţului,
personalităţi ale orașului, ale culturii, precum și prieteni de-o
viaţă ai profesorului Gheorghe Gomoiu.
7 decembrie 2016 – Biblioteca Judeţeană Pitești – Lansare
Carte Marinela Somazzi-Safta, consul onorific al României în
Elveţia. Datorita spiritului energic, generozităţii și rădăcinilor
profund românești ale doamnei consul și împreună cu profesorul Gheorghe Gomoiu, corul Ars Nova care și-a reprezentat
ţara în concertele din Elveţia.
16 decembrie 2016 – Concert - Gala de Excelenţă „10
pentru Argeș”. Consiliul Județean Argeș a organizat prima ediție
a Galei de Excelență „10 pentru Argeș”, prima ediţie, un eveniment
de marcă în cadrul căruia sunt evidențiate, apreciate și valorificate
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munca, performanța și rezultatele deosebite. S-au acordat premii pe
zece domenii. Prin acest eveniment, în premieră, dorim să aducem
recunoașterea și recunoștința valorilor județului Argeș, respectiv a
personalităților care, prin activitatea lor în anul 2016, au contribuit la promovarea și dezvoltarea județului.
În cadrul Galei de excelență „10 pentru Argeș” a fost acordat
un premiu special și Corului “Ars Nova”, ca semn de
apreciere pentru activitatea și valoare acestui extraordinar grup vocal, ce aduce
plus valoare culturii argeșene
dar și în memoria dirijorului Gheorghe Gomoiu, dispărut în acest an dintre noi.
” Acest pasaj face parte din
Comunicatul de presă al C.J.
Argeș.
19 decembrie 2016 – Concert Colinde, care s-a desfășurat
pe scena Teatrului „Al. Davila“, Pitești.
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Corul Mixt „Trison“ al Școlii Populare
de Arte şi Meserii din Brăila
Activitatea Corului Mixt TRISON desfășurată în perioada
cuprinsă între a doua jumătate a anului 2016 și până în prezent
s-a caracterizat prin aceeași seriozitate și dăruire imprimată
coriștilor de cei doi dirijori, profesorii Marcica și Ștefan Lupu.
În afară de participările ocazionate de evenimente și acțiuni
organizate de autoritățile civile și religioase brăilene, ca și de
instituția-gazdă – Școala de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”
– se cuvin a fi aduse în paginile prestigioasei Reviste editată de
Asociația Națională Corală din România câteva momente după
cum urmează:
În perioada 7-10 iulie 2016, Corul Mixt TRISON a participat la a ediția cu numărul 34 a Festivalului Coral Internațional
și respectiv a 22-a ediție a Concursului Internațional Coral de
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Muzică Religioasă, organizate de municipalitatea orașului Preveza din Grecia. Într-o companie – am spune – redutabilă
(coruri mixte din Europa – Bulgaria, Marea Britanie, Elveția,
R. Moldova, Serbia și țara-gazdă), Corul TRISON a ocupat un
valoros loc trei (și medalie de bronz), fiind evaluat de un juriu
internațional cu membri din Europa și America.
La cea de-a 35-a ediție a consacratului Festival Coral
Internațional „Ioan D. Chirescu” de la Cernavodă (26-27
noiembrie), Corul Mixt TRISON a probat aceeași abnegație în
prezentarea repertoriului la secțiunea laică, prestația fiind onorată cu aplauze deopotrivă din partea publicului și a membrilor
Juriului condus de maestrul Voicu Enăchescu.
Concursul Coral de Muzică Religioasă „Cu noi este Dumnezeu” de la Orăștie, jud. Hunedoara a constituit prima ocazie
de afirmare a Corului Mixt TRISON în Banat.
Un onorant loc trei conferit de un juriu de specialiști prezidat de prof,. univ. Constantin Râpă!...
Nu în ultimul rând, amintim participările Corului Mixt

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

201

TRISON la liturghiile Catedralei Nașterea Domnului din Brăila
cu ocaziile hramului dar și a Sf. Paști, momente semnalate deopotrivă de cotidianul Obiectiv – Vocea Brăilei și postul TRINITAS TV al Bisericii Ortodoxe Române.
La urmă, dar nu în ultimul rând, Corul Mixt TRISON al
Școlii Populare de Arte și Meserii „Vespasian Lungu” din Brăila a început pregătirea pentru participarea la Festivalul-Concurs Internațional Coral de la Ohrida-Rep. Macedonia.
O ultimă știre: cei doi profesori dirijează și Corul Mixt
Orfeus al Liceului de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila cu
care au obținut locul II la faza zonală a Olimpiadei Naționale
Corale de la Tulcea (1 aprilie 2017). Aici, prof. univ. Ioan Golcea (UNM București), președintele juriului a înmânat celor doi
dirijori câte o diplomă de excelență pentru întreaga activitate
desfășurată pe tărâmul muzicii corale.
Prof. Ștefan Lupu
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Corul „Preludiu“
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Vă prezentăm
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Corala Camerală “ Muzicor”
– dirijor Cornel Mutu
Corala CAMERALĂ “ MUZICOR” a luat ființă în anul
2016, sub Asociația Culturală Muzicor și este o continuare a
Coralei „ARMONIA” Plopeni.
Camerala „Muzicor” are un repertoriu bogat cuprinzând
piese din repertoriu național și internațional: folclor, colinde,
muzică laică, sacră, religioasă, gospel și patriotică.
Palmaresul este unul de invidiat pentru un cor de amatori,
având în vedere numarul mare de prezențe la festivaluri, întâlniri, invitații private, concursuri, atât în țară cât și străinătate.
În țară a concertat alături de formații corale profesioniste
cât și de amatori cu un nivel ridicat de competitivitate.
În afara țării concertele au fost ascultate în marile catedrale europene, Sf. Stefan din Viena, Sylvanes, Millau, Saint-

Affrique, Severac, Nant, Saint Rome de Tarn, Caylar, Rodez,
Belmont, St. Sernin și Brusque.
În fiecare oraș prin care a trecut Corala, muzica românească
a fost apreciată de către turiștii și locuitorii acestora, cum ar fi:
Nice, Monaco, Paris, Viena, Budapesta, Lido di Jesolo, Brescia,
Venetia, Maribor.
Despre dirijorul CORNEL MUTU
Are o activitate de 25 de ani neîntreruptă, dirijând mai multe coruri pe
care le-a adus în atenția publicului în
țară și străinătate, reușind prin valoarea
gestului dirijoral și varietatea nuanțelor
să dea altă valoare pieselor interpretate
atât cu acompaniament instrumental
cât și acappella, transmițând emoție și
sensibilitate auditoriului.
Astfel, a început activitatea cu
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Corala „Paul Constantinescu” din Ploiești, apoi Corul „Philarmonia“ a Centrului Județean de Cultură Prahova, cu care pe
data de 1 decembrie 2010, a concertat la Consililul Europei și
în catedrala Sf. Paul din Strasbourg.
Timp de 16 ani a dirijat Corala „Armonia” din Plopeni,
cu care a obținut cele mai multe trofee, participând la manifestări culturale, recepții, reuniuni, festivaluri și concursuri –
„Pro muzica”, „Florin Comișel”, „George Sbârcea”, „D.G.
Kiriac”, „Armonifest”, „Leru-i ler”, „Pastorala”, Fundația „Mihai
Viteazu”, „Nichita Stănescu”, „Mihai Eminescu” etc.
A dirijat coruri reunite atât în țară cât și în străinătate pe
scene din Millau, Rodez, Silvanes, Saind Affrique, Cayar, Tarn,
Nant, Millau, Rodez.
A fost difuzat de posturile de radio din afara țării, de posturile locale de televiziune și radio, cum ar fi: Radio „Helsinki”
Graz – Austria, Radio „Prodiaspora” și TVR M.
În anii 2014-2015 a primit rolul de „Ambasador al orașului
Plopeni”, prin voturile simpatizanților.
Ca dirijor, tinde spre perfecționare având mereu proiecte în
desfășurare.
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Corala „Simeon Botez”
În anul 1923, la Alexandria, se înfiinţa „Asociaţia Muzicală”, în cadrul căreia activau o orchestră de cameră, un cvartet
de coarde și un cor mixt. Corul acestei asociaţii era condus de
avocatul Ilie Brătescu și de unul dintre elevii lui Gavriil Musicescu de la Iași, Simeon Botez, maestru de muzică și vioară la
Școala Normală și Liceul de băieţi din Alexandria.
Corul a funcţionat în cadrul Catedralei „Sf. Alexandru” din
Alexandria și avea în componenţa sa mai multe personalităţi ale
orașului, printre care: avocatul Alexandru Colfescu (primarul
orașului și, mai târziu, prefectul judeţului), prof. Atanase (Tase)
Botez, prof. Maria Botez, prof. Florica Cojocaru, prof. Florica
Colfescu, Jean și Leonida Simulescu etc.
Dintre dirijorii ce au urmat lui Simeon Botez putem aminti
pe prof. Atanase (Tase) Botez, fiul lui Simeon Botez, dr. Cantemir Tănăsescu, avocat Gheorghe Geanta, prof. Florica Cojocaru și, din 1986 până în prezent, prof. Caravana Lucica.
Din ianuarie 1996, Corala Catedralei Episcopale „Sf. Alexandru” din Alexandria poartă numele fondatorului său, „Corala
Simeon Botez”.
Repertoriu:
1. Cu noi este Dumnezeu – Nicolae Lungu
2. Sfinte Dumnezeule – D.D. Stancu
3. Aliluia – D.D. Stancu
4. Stihira a II-a de la Vecernia glasului 8 – prelucrare Nicolae Lungu
5. Fie Doamne mila ta spre noi – Gheorghe Danga
6. Pre Tine te laudam – Gheorghe Bazavan
7. Axion – Gheorghe Bazavan
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8. Fericirile – Ioan D. Chirescu
9. Concertul I – partea I – Cine, cine;
– partea a II-a – Doamne, buzele mele –
Gavriil Musicescu
10. Doamne, auzi glasul meu – Nicolae Lungu
11. Aceasta este ziua – D. Bortneansky
12. Tatăl nostru – D.D. Stancu
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Corala Bărbătească Ortodoxă
a Arhiepiscopiei Argesului şi Muscelului
Printre formatiile corale de prestigiu ale Argeşului se
numără şi Corala Bărbătească Ortodoxă a Arhiepiscopiei
Argeşului şi Muscelului. Începuturile acestei corale le intâlnim destul de timpuriu, pe la anul 1947 (evident, sub altă
denumire – Corul Preoţilor din Piteşti), în vremea Episcopului Iosif Gafton al Râmnicului şi Argeşului, în urma unei propuneri în acest sens a protopopului de atunci al Piteştiului, Pr.
Marin Braniste, prin care se urmărea cultivarea muzicii corale
bisericeşti în această zonă. Primul dirijor a fost chiar protopopul Marin Braniste, un bun cunoscator al artei muzicale.
Începând cu anul 1958, dirijor a fost părintele Marin Drăguşin
până în 1990. În această perioadă, corala a susţinut, în special, concerte de colinde cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi
Anul Nou în bisericile reprezentative din Piteşti: Sfântul Ioan
Botezătorul, Sfânta Vineri, Sfântul Gheorghe I etc.
După evenimentele din 1989, a urmat o perioadă în care
corala şi-a întrerupt activitatea, deşi iniţiative au mai existat la
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propunerile inimosului preot Marin Draguşin. Iubitor înﬂăcărat
al muzicii corale bisericeşti, distinsul preot a organizat la
Biserica Sf. Ioan din Piteşti, unde a fost paroh până la momentul pensionării, un cor bărbătesc restrâns din care au facut parte
şi foşti corişti din corala preoţilor. A fost ca un preambul la
ceea ce avea sa se întample câţiva ani mai târziu.
La iniţiativa Înaltpreasﬁnţitului Arhiepiscop Calinic,
începând cu toamna anului 2009, se reorganizează corala
preoţilor sub denumirea de „Corala Bărbătească Evghenie
Humulescu-Piteşteanul a Protopopiatul Piteşti” condusă de
preotul Gheorghe Neacşu, slujitor la Biserica Domnească „Sf.
Gheorghe”din Piteşti şi cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Piteşti.
În oct. 2013, pe structura acestui cor a luat ﬁinţă actuala
formaţie corală care reprezintă în plan cultural-artistic Centrul
Eparhial de la Curtea de Argeş – Corala Bărbătească Ortodoxă a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.
Activitatea acestei corale este susţinută, pe de o parte de
cei 30-35 de corişti, proveniţi din rândurile preoţilor, diaconilor
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şi cântăreţilor slujitori în bisericile piteştene şi argeşene, iar
pe de altă parte de implicarea
activă a preotului dirijor Gheorghe Neacşu şi a preotului protoiereu Dinu Laurenţiu, totul sub
coordonarea şi atenta supraveghere a Înaltului Ierarh Calinic,
Arhiepiscop al Argeşului şi
Muscelului.
De atunci şi până astăzi,
corul a reuşit să reţina atentia şi
să atragă admiraţia iubitorilor acestui gen muzical cu prilejul
concertelor susţinute în apropierea marilor sărbători creştineşti
ale Crăciunului şi Sﬁntelor Paşti, la diferite festivaluri corale
locale, zonale şi naţionale, sau cu ocazia unor manifestari religioase organizate de Arhiepiscopia de la Argeş. Amintim aici
participarea la cele trei Concerte extraordinare vocal-simfonice organizate de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului:
Concertul de Colinde din decembrie 2013 şi Concertele Pascale din aprilie 2014 şi mai 2015, susţinute la Casa de Cultură
a Sindicatelor din Piteşti. În anul 2016 a participat la Festivalul
Internaţional D. G. Kiriac, la Concertele organizate cu prilejul
marilor sărbători creştine ale Naşterii şi Invierii Domnului, precum şi la Concertele initiate atât de Arhiepiscopia Argesului şi
Muscelului, cât şi de Universitatea din Piteşti prin Facultatea
de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.
În repertoriul abordat întâlnim, pe lângă frumoasele
colinde româneşti şi o serie de prelucrări corale religioase şi
laice aparţinând creaţiei naţionale sau universale.
Dirijor, Pr. Gheorghe Neacșu
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Corul de copii CANTANTI,
dirijor Maria Gyuris
Circulă printre părinții și copiii zilelor noastre tot felul de
„trenduri”, conform cărora alegerea activităților extrașcolare se
face, adesea, în funcție de cantitatea de „fun” și de cât de vedetă
poate deveni copilul practicând-o.
La acestea, se adaugă o inflație de diplome: diplomă la
absolvirea grădiniței (însoțită, eventual de robă și tocă), diplomă
după un curs sau concurs (organizat, de regulă de cei care coordonează cursurile, ca să „încurajeze” investiția părinților). Uneori, ca să fie mai „pe bune”, diploma este însoțită de o medalie,
iar părintele se declară mulțumit pentru că a întărit „stima de
sine” odraslei, care, încet încet, nu mai știe ce este munca și
izbânda adevărată. Care la primul eșec intră în depresie, pentru că a învățat să fie mereu primul, mereu medaliat și premiat,
pentru orice fleac.
Ei bine, în timp ce contemporanii lor aleargă între tot felul
de astfel de activități extrașcolare, pe care le practică „just for
fun” sau „just to be a next star”, 30 de copii din Timișoara,
îndrumați și încurajați de părinții și de coordonatorii lor, se
încăpățânează, de 3 ani încoace, să facă muzică în mod asumat,
cântând în cor.
Repertoriul corului de copii „Cantanti”,primul din
Timișoara acceptat în proiectul internațional Cantus Mundi,
derulat de Corul Național de Cameră Madrigal, conține piese de
valoare din literatura muzicală pentru copii, atât internațională,
cât și românească – piese corale pentru copii, prelucrări din folclorul românesc, colinde, piese liturgice, cântece patriotice.
Nu e ușor. Repetițiile sunt, uneori, lungi și istovitoare,
incluzând și noțiuni de teorie muzicală sau chiar coregrafie,
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iar cântatul în cor este adesea asociat cu perioada comunistă și
etichetat,fără drept de apel, ca „desuet și pionieristic”. Efortul
comun pentru un obiectiv este asociat cu „a fi fraier”, de către
cei care au fost învățați că succesul este independent de muncă
– o achiziție facilă, ca și diploma primită la 5 ani.
În plus, nu sunt puțini aceia – copii, dar, mai ales, părinți
– care ignoră beneficiile cântatului în cor de la vârste fragede. Folosirea corectă a corzilor vocale și a laringelui, munca
susținută împreună, pentru același țel, răbdarea de a îngădui
greșeala celui de alături și dorința de a o corecta pe cea proprie,
tenacitatea de a rezista uzurii oboselii pentru a obține un rezultat foarte bun, capacitatea de a munci în echipă, de a-ți domoli
egoismul, tot mai prezent astăzi, sunt virtuți pe care diplomele
de ocazie, oferite în inflație, nu le cultivă.
Pentru toate aceste virtuți, dar și pentru multe alte bucurii, dinfebruarie 2014, corul de copii CANTANTI,care își
desfășoară activitatea în cadrul Asociației Culturale Kratima,
încearcă să construiască împreună un „brand” muzical de calitate al Timișoarei, pe care cu onoare o reprezintă la festivaluri
și concursuri din țară sau de peste hotare.
Astfel, 2015 a adus un Premiu III la Concursul Internațional
„Gavriil Musicescu”, de la Iași. În vara lui 2016, CANTANTI a
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reprezentat Timișoara, România, la cea de-a 18-a ediție a Festivalului „Cantus MM Musik and Kultur”, care a avut loc la
Salzburg, în Austria.
Au fost trei zile minunate, desprinse, parcă, din povești,
care au îmbinat deprinderea cu profesionalismul desăvârșit al
organizării unor evenimente de acest calibru, emoția până la
lacrimi adusă de succesul în fața unui public format din elita
Salzburgului și din muzicieni de calibru, de pe 3 continente,
bucuria momentelor frumoase, de împărtășire a apartenenței la
un grup format din copii între 7 și 14 ani care cântă, respiră și
se joacă împreună.
A fost, de asemenea, încununarea muncii acestor 30 de
copii și a coordonatorilor lor – Maria Gyuris, unul dintre cei
mai apreciați dirijori de coruri de copii din România, Mariana
Sînmărtinean (pianist corepetitor) șiSuzana Vrânceanu (coregraf ) – profesioniști desăvârșiți și pedagogi cu experiență, care,
dincolo de dragostea de muzică, de artă, știu să le insufle copiilor și anumite valori incontestabile: respectul reciproc, discernământul muzical și cultural, tenacitatea și dorința de a duce la
bun sfârșit o misiune, oricât de dificil ar fi drumul...
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Corul „Solemnis“ al Bisericii
Delea Nouă-Calist
1.- Istoric.
Corul Solemnis este continuatorul unei tradiții muzicale
în cadrul Parohiei Delea Noua Calist din București. Încă din
anii 1892-1894, în cadrul acestei biserici s-a organizat un cor
de copii de la Școala Primară Calist, cor care cânta la liturghiile
duminicale și la toate sărbătorile importante din an.
Această tradiţie a cântărilor corale s-a menținut în Biserica
Delea Noua de-a lungul timpului, chiar și in perioada dificila
din anii postbelici sau, ulterior, din era comunistă: astfel, din
1945-1946, Biserica Delea Noua a avut în mod constant, cu
scurtă perioadă de întrerupere, cor de muzica bisericească cultă.
De-a lungul anilor au activat în cadrul acestui cor personalităţi
ale vieţii muzicale românești, cum ar fi compozitorul Gheorghe Bazavan, în calitate de dirijor, profesorul Victor Giuleanu
– profesor de muzică, șef catedră vioară și ulterior rector al
Conservatorului Ciprian Porumbescu din București, prezent
în enciclopedia WHO’sWHO in the WORLD pentru realizările sale și lucrările în domeniul teoriei muzicale în general și
a muzicii bizantine în special – dirijor al coralei, Cornel Stavru – solist al Operei Române București, Marcel Angelescu –
solist al Operei Române București, Dorel Anastasiu - solist al
Operei Române Cluj, compozitorul Constantin Romașcanu,
Alexandru Grozuta – solist de romanţe și muzică populară,
compozitorul Vasile Veselovschi, Ion Constantinescu – regizor al Operei Române București și Gheorghe Ghiulamila –
membru al Ansamblului Coral al Armatei.
Din anul 2003, corul bisericii a fost condus de Dl. Bogdan Marius Turculeţ, absolvent al Seminarului Sfinţii Împăraţi

220

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Constantin și Elena, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă București și al Universităţii Naţionale de Muzică București – secţia
Pedagogie Muzicală, Compoziţie și Muzicologie – Dirijat Cor
Academic.
Din anul 2012, la pupitrul corului se afla Dl. Alexandru
Mija, absolvent al Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti
sectia Dirijat de Orchestră, discipol al maeștrilor Petru Andriesei și Horia Andreescu.
Corala Solemnis este formată din 20 de membri – studenţi, absolvenţi de Conservator sau școală populară de arte.De
remarcat faptul că unii din foștii membri ai coralei sunt, în prezent, funcţie de specificul pregătirii academice, fie preoţi slujitori sau diaconi, fie reprezintă România pe scenele lirice din
străinătate, așa cum este cazul sopranelor Valentina Nafornita
și Mirella Bunoaica. (Prima este câștigătoarea marelui premiu
și al premiului de popularitate în cadrul concursului BBC-Cardiff: SINGER of the WORLD 2011 și de la 01.09.2011 este
prim-solistă a Operei de Stat din Viena, iar cea de-a doua a
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fost angajatș studioului de opera din Muenchen, a Operei din
Salzburg, și în prezent este prim-solistă a Operei din Stuttgart.
În luna iulie 2011 Mirella Bunoaică a cântat alături de Jose
Carreras pe scena festivalului din Carcassonne-Franta, primind
o apreciere deosebită din partea criticii franceze de specialitate.
Tenorul Andrei Lazar este solist al Operei Naţionale București,
mezzo-soprana Florentina Soare este solistă a Operei din Brăila, altista Manuela Enache este dirijor al Corului Filarmonicii
din Craiova.
2. Activitate
Pe lângă activitatea săptamânală în cadrul Parohiei Delea
Nouă, corul SOLEMNIS a participat de-a lungul anilor la liturghii și a susţinut concerte de muzică religioasă și laică atât în ţară
(Biserica Sf. Ilie din Sinaia, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Poiana Câmpina, Biserica din Bobolia, Câmpina, Teatrul Naţional, Tinerimea Româna, Teatrul Nottara, Spitalul de
Copii Marie Curie, Spitalul Victor Babeș, Palatul Parlamentului,
cămine de bătrâni din București etc.), cât și în străinătate (Austria – Viena, Traiskirchen, Moedling, Payerbach,Wiener Neustadt și Germania – Muenchen, Augsburg, Nuernberg, Ingolstadt,
Ellwangen, Heidelberg, Ulm etc.), bucurându-se de o înaltă
apreciere. Turneele în Austria și Germania, din perioada premergătoare sărbătorii de Crăciun au devenit din anul 2007 o tradiţie,
corul fiind solicitat și așteptat cu mare bucurie atât de comunităţile românești cât și de spectatorii germani sau austrieci.
De asemenea, posturile de radio și televiziune (România
Internaţional, PRO TV Internaţional, Trinitas, Realitatea și
B1TV au transmis de-alungul anilor concerte de colinde susţinute de corul SOLEMNIS.
3. Repertoriu
Repertoriul abordat este foarte bogat, cuprinzând piese
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religioase și laice (madrigaluri, muzică clasică, prelucrări folclorice etc.) din literatura românească și internaţională.
Repertoriul românesc constă din compoziții ale unor
renumiți compozitori de muzică corala bisericească - liturghii complete sau piese de sine stătătoare: Gheorghe Bazavan,
Dragoș Alexandrescu, Ioan Bunescu, Pr. Mihail Berezovschi,
Ioan D. Chirescu, Ioana Ghika Comanesti, I. Danielescu, Al.
Flechtenmacher, Gh. Cucu, Eduard Wachmann, Gh. Dima,
N. Lungu, Timotei Popovici, Gavriil Musicescu, G.D. Kiriac
și alţii.
Bineînțeles că din repertoriu fac parte și piese laice, inclusiv
prelucrări folclorice compuse de Ciprian Porumbescu, George
Enescu, Gh. Danga, Fr. Hubic, A. Bena, Paul Constantinescu, Sabin Pautza și mulți alții.
Piesele din repertoriul internaţional sunt compuse de J.S.
Bach, Ludwig van Beethoven, J. Haydn, W.A. Mozart, Gounaud, Franz Schubert, D. Bortneansky, Silcher, A. Adam etc.
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Corala „Doxologia” a Catedralei
Episcopale „Sfânta Treime”din Baia Mare
Corul „Doxologia” a fost înființat în anul 2003, la inițiativa
Preasfinției Sale Justin Sigheteanul, Episcopul Maramureșului
și Sătmarului, de către pr.prof.dr. Petrică Covaciu, instructorul
și dirijorul corului, în cadrul noii Catedrale Episcopale „Sfânta
Treime” din Baia Mare.
Majoritatea membrilor corului nu au pregătire muzicală
de specialitate, fiind amatori din diferite domenii de activitate:
elevi, profesori, muncitori, ingineri, asistenți medicali, pensionari, cu toții însuflețiți de dorința de a-și aduce contribuția la
înfrumusețarea sfintelor slujbe.
Repertoriul corului a pornit de la Sfânta Liturghie în varianta psaltică, compozitor Nicolae Lungu, la care s-au adăugat
în timp lucrări reprezentative de la diverși compozitori, fiind
abordate apoi și piese din repertoriul clasic sau prelucrări folclorice.
Din 2005 la Catedrala Episcopală se organizează Concertul tradițional de colinde susținut de Corul Catedralei și Corul
Seminarului Teologic Ortodox Român „Sf. Iosif Mărturisitorul”, iar în perioada Paștelui Concertul Pascal.
Pe lângă concertele susținute în Baia Mare, Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a participat la
mai multefestivaluri și concursuri din țară, după cum urmează:
- Concursul eclesiastic „Lăudați pe Domnul”, organizat de
Patriarhia Română, faza pe Mitropolie, 2010 – Locul I
- Festivalul concurs internațional „Liviu Borlan”, Baia
Mare, ediția I, 2011 – Locul I
- Festivalul concurs internațional „Liviu Borlan”, Baia
Mare, ediția a II-a, 2012 – Locul II
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Participări ale coralei „Doxologia” în străinătate:
- În aprilie 2007, corul a participat la Festivalul-concurs de
muzică corală „Amour, noces et valses” din Elveția, la Montreux și Vevey, unde a primit calificativul „bine”, întrecându-se cu peste 20 de coruri din Europa
- În iunie 2008, corul a fost invitat într-un schimb cultural în nordul Italiei, în localitatea Cevo, unde a susținut
câteva concerte alături de corul bărbătesc din localitate
- În 2010, corul a participat din nou la Festivalul-Concurs
Coral Montreux-Vevey, Elveția, obținând calificativul
„bien”
- În anul 2011, Corul „Doxologia” a fost invitat de către
Primăria Vienei pentru a susține un concert de colinde
în cadrul Târgului de Crăciun vienez. Corul a susținut
răspunsurile la Sfânta Liturghie în Biserica Comunității
Române din Viena
În februarie 2017, corul este preluat de prof.dr. Cosmin
Lauran, dirijorul corului „Euphonia” din Tămaia.
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Corul „Euphonia” al
Bisericii Ortodoxe din Tămaia
Corul „Euphonia” este corul Bisericii ortodoxe din Tămaia,
comuna Fărcașa, Maramureș. În formula prezentă, el există din
noiembrie 2011, când profesorul Cosmin Lauran a fost invitat să revigoreze o tradiție corală datând din anul 1898, atunci
când a fost înființată prima formație corală din localitate.
Repertoriul corului include peste 50 de piese religioase și laice,
precum și cântările Sf. Liturghii. În cei patru ani de existență,
corul a desfășurat o bogată activitate pe plan local, național și
internațional, după cum urmează:
- Participarea în 5 ani la rând la festivalul de colinde de la
Fărcașa, precum și la alte festivaluri de colinde din județ
- Răspunsuri la Sf. Liturghie în mai multe localități, ducând
astfel Tămaia dincolo de granițele ei după mulți ani
- Un concert live de Paști la TV Hora (2014)
- Înregistrarea CD-ului de colinde „Slobozâ-ne gazdă-n
casă” (2014)
- Recital de colinde la Căminul de bătrâni din Cehu Silvaniei (2015)
- Recital de colinde la Sala Sporturilor din Baia Mare în
decembrie 2015, alături de alte 15 coruri reprezentative
din județ, cu ocazia Zilei Mondiale Corale
- Premiul II la Festivalul național „Cu noi este Dumnezeu”
de la Orăștie și Premiul special pentru interpretarea unei
lucrări de Ioan Popa, 2014
- Premiul III la Festivalul internațional din Ohrid-Macedonia, 2015
- Premiul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, la
ediția a VI-a a Festivalului Coral Internațional „Liviu
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Prof. Univ. Dr. Ing. Garabet kümbetlian:
o personalitate autentică a culturii, prin
îngemămănarea ştiinţei cu muzica

Borlan”-Baia Mare, 2016
Corul „Euphonia”-Tămaia este format din oameni simpli,
fară studii muzicale, ﬁi ai satului, uniţi în această activitate de
pasiunea comună pentru muzică şi frumos.
Din luna mai 2017, după plecarea prof. Cosmin Lauran ca
dirijor al corului „Doxologia” al Catedralei episcopale din Baia
Mare, corul „Euphonia” este dirijat de doamna Gabriela Cînţa.

Rareori mi s-a întâmplat să fiu
fascinată de personalitatea unui interlocutor, încă de la prima conversaţie.
Acest lucru s-a petrecut cu mai mulţi
ani în urmă, la întâlnirea într-o tipografie din Constanţa, cu prof. univ. dr.
ing. Garabet Kümbetlian.
Văzând că public lucrări legate
de muzică, profesorul mi-a făcut confesiuni ce aveau să-mi trezească interesul, dându-mi seama că în faţa mea
se află un intelectual cu o formaţie cu
totul specială, care merită a fi cunoscut, ca un exemplu de personalitate cu o temeinică pregătire ştiinţifică, dublată de sensibilitatea unui iubitor şi practicant al artei muzicii. Am realizat
faptul că Garabet Kümbetlian este deţinătorul unor informaţii
de mare valoare, privind cultura românească a vremii, intrând în
contact cu personalităţi din domeniul artelor, prin intermediul
familiei sale sau prin anii de şcoală.
Garabet Kümbetlian s-a născut la Constanţa, în 11 martie
1936, într-o familie multietnică, nevoită să lupte cu greutăţile
impuse de momentele istorice ale vremii.
Tatăl său, armean de origine, a emigrat cu familia în anul
1908, din orașul Konya (Turcia), poposind în Istanbul, Bazargic, Karaomer (actualmente Negru-Vodă), urmând ca în anul
1920 să se stabilească la Constanţa, unde avea s-o cunoască pe
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viitoarea sa soţie - Janeta Gogan (originară din Sibiu).
Familia se va strădui să-i asigure micului Garabet o educaţie complexă. Între anii 1941 – 1943, a urmat Grădiniţa germană din Constanţa, iar în anul 1942 avea să înceapă studiul
viorii, ca elev al pictorului și vioristului Stavru Tarasov (1883
– 1961).
În perioada 1943 - 1945, bunicul Kümbetlian, împreună
cu fratele său deţinea în Constanţa două magazine, sub firma
- „La Curcubeu”, cunoscută în toată ţara, în care se comercializau o gamă variată de vopsele, de la cele pentru lână și bumbac,
până la cele destinate picturii.
Pictorul Stavru Tarasov frecventa magazinele, oferind în
schimbul culorilor și pânzelor – lecţii de vioară pentru micul
Garabet, devenind unul dintre prietenii apropiaţi ai familiei.
De la aceeași sursă avea să se aprovizioneze și pictorul Nicolae
Tonitza, bun prieten a lui Tarasov care avea să picteze biserica
Sfântul Gheorghe din Constanţa.
După cele relatate de Nicolae Tonitza, pasiunea pentru
vioară a lui Stavru Tarasov a fost cultivată în perioada studiilor
urmate la Belle Arte din Iași, când pictorul a urmat în paralel
și Conservatorul, avându-l profesor pe compozitorul și dirijorul Atanasie Theodorini, aspect relatat de Aurel Ifrim în cartea intitulată Stavru Tarasov - un posibil Ingres al românilor: „El
interpreta, cu virtuozitate, dificile Capricii ale enigmaticului
Paganini, savante compoziţii mozartiene, precum și altele semnate de I. S. Bach sau J. Haydn, între preferinţe, aflându-se și
bucăţi de muzică tradiţională rusească sau românească”.
În locuinţa familiei Kümbetlian, aveau loc serate muzicale
la care participau A. Garabet, Aur Alexandrescu (tatăl compozitorului Dragoș Alexandrescu).
În semn de prietenie, Tarasov avea să-i dedice tatălui lui
Garabet - tabloul Autoportret (1945), iar micului său elev –
Marină.
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Din păcate, în urma înbolnăvirii fiicei sale Ziţa, Tarasov
avea să părăsească Constanţa, în anul 1945, stabilindu-se în
zona montană, la Brașov. După plecarea lui Tarasov, Garabet va
studia vioara timp de doi ani, cu Aur Alexandrescu.
În anul 1944, datorită desfiinţării Școlii Germane din Constanţa, va urma ciclul primar la Școala nr. 5.
La vârsta de 11 ani, părinţii îl vor trimite la Sibiu, unde
locuia bunica din partea mamei, fiind înscris în clasa I-a de
gimnaziu, la renumitul Liceu Bruckenthal.
Va continua studiul viorii cu profesoara Olga Coulin, soţia
unui renumit pictor al Ardealului – Arthur Coulin. Văzând
progresele realizate la vioară, tatăl său i-a cumpărat o vioară de
colecţie, realizată de renumitul luthier Pierre Pacherel (1845).
La Liceul Bruckental, a avut profesori remarcabili, printre
care se numărau pictorul și graficianul Hans Hermann, compozitorul, organistul, pianistul și dirijorul Franz Xaver Dressler,
format la celebra Școală din Leipzig (ca discipol al renumitului compozitor Max Reger și al marele organist Karl Straube). La revenirea în ţară, Franz Xaver Dressler a fost cantor și
organist al Bisericii Evanghelice din Sibiu, a înfiinţat Orchestra
Filarmonică din Sibiu (1933) și a activat ca profesor de orgă la
Facultatea de Teologie Evanghelică din Cluj, printre discipolii săi
numărându-se renumiţii organiști Helmuth Plattner și Horst
Gehann.
Elevul Garabet Kümbetlian a fost cooptat ca membru la
vioara I-a a Orchestrei simfonice, prima partitură cu care a luat
contact, fiind monumentalul oratoriu Patimile după Matei de
Johann Sebastian Bach.
Progresele sale remarcabile în studiul viorii, au condus
la prezenţa ca interpret în cadrul audiţiilor muzicale lunare,
având-o parteneră pe propria sa profesoară Olga Coulin, în
Dublul concert pentru vioară de J.S. Bach și în duete aparţinând
unor compozitori cunoscuţi.
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În anul 1950, a susţinut admiterea la Liceul Gheorghe Lazăr
din Sibiu, pe care l-a părăsit, revenind împreună cu bunica la
Constanţa, ca elev al Liceului Mircea cel Bătrân.
Începând cu anul 1954, Garabet Kümbetlian începe o nouă
etapă, la București, ca student la Facultatea de Mecanică din
cadrul Politehnicii, sub îndrumarea unor profesori eminenţi:
Dumitru Flondor, Mihai Botez, Gh. D. Simionescu, Nicolae
Stănescu, Suzana Gâdea, Alexandru Stoenescu, Gh. Manea,
Vârcol, Constantin Aramă, Stamatescu, G. Bărănescu, Gh.
Buzdugan.
Despre experienţa studenţiei bucureștene, profesorul avea
să concluzioneze: „a reprezentat atunci pentru mine o culme,
o încununare a existenţei profesional-spirituale, căreia nu-i
puteam imagina alternative”.
Muzica făcea parte în continuare, din viaţa sa. A intrat în
orchestra condusă de N. Boboc, descoperind frumuseţea muzicii romantice: Schubert, Brahms, Wagner.
În anul 1959, va reveni la Constanţa, fiind repartizat ca
inginer, specialitatea mașini termice, în cadrul „Întreprinderii de
electricitate”.
În anul 1976, obţine titlul știinţific de Doctor inginer în
domeniul „Teoria elasticităţii mediilor structurale”, cu lucrarea:
„Calculul exact al plăcilor acţionate hidrostatic și cu stare complexă
de mobilitate a conturului, pe baza rezolvării problemei antimediane a teoriei mobilitătii elastice” sub conducerea dr. doc. ing.
Mircea Mișicu, în cadrul Centrului de Mecanică Solidelor al
Academiei Române .
Garabet Kümbetlian a ocupat succesiv funcţiile de inginer principal în cadrul Electrica Constanţa (1959-1966), în
paralel fiind asistent în cadrul catedrei de fizică a Institutului
Pedagogic din Constanţa (1964-1968), a fost primul Director
al Liceului Energetic Constanţa (1966-1972), șef de lucrări
(1972-1976), conferenţiar (1976-1990) la Institutul de Marină

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

231

din Constanţa, profesor universitar (1990-2006) la Universitatea Maritimă din Constanţa, șeful catedrei de Inginerie
Mecanică Navală (1990 – 2004), Directorul Centrului de Cercetare în Inginerie Mecanică Navală al Universităţii Maritime
din Constanţa (2002 – 2006).
A fost conducător de doctorate în Inginerie Mecanică,
în cadrul Universităţii Ovidius și a Universităţii Maritime din
Constanţa,
Activitatea știinţifică a prof. Garabet Kümbetlian s-a materializat în 24 de cărţi, monografii, tratate, cursuri universitare,
eseuri din domeniul mecanicii solidelor deformabile și rezistenţei materialelor, 142 de articole (din care 31 în revistele Academiei Române și Academiei de Știinţe Tehnice din România),
precum și în elaborarea a 27 de inovaţii.
Prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian se bucură de recunoaștere naţională și internaţională, fiind membru în numeroase organisme știinţifice. În semn de înaltă preţuire, a
primit diplome și distincţii: Diploma de excelenţă a Universităţii Maritime (în anul 2000) și a Universităţii Ovidius,
(Facultatea de Construcţii) din Constanţa (2004), Diploma
de onoare și Medalia Jubiliară 25 de ani de învăţământ superior de construcţii la Constanţa (2002), Diploma de aur a Fundaţiei Academice ALUMNIA, a Colegiului Naţional Mircea cel
Bătrân din Constanţa (2004), Diploma de onoare a Academiei
Navale (2007) și Universităţii Maritime din Constanţa (2010),
Diploma Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, pentru sprijin și contribuţii la dezvoltarea
relaţiilor de colaborare (2008), Premiul de Excelenţă al Uniunii
Armenilor din România (2008).
Numele său este prezent în Who’ s Who, Editura Tehnică București (1996), Catalogul Experţilor București (1997), Marquis
„Who’ s Who”, ediţiile 16 (1999) și 19 (2001), Barons Who s
Who (2001), 500 Great Minds of the Early 21st Century (2002),
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Primul dicţionar ilustrat Who’ s Who al României (2003), The
Contemporary Who’ s Who (2002/2003) și în alte volume ale
unor Institute biografice din Marea Britanie și Statele Unite
ale Americii.
Garabet Kümbetlian, înzestrat cu modestia caracteristică
oamenilor de valoare, ni se devăluie ca o autentică personalitate, în care omul de știinţă a îmbinat în permanenţă profesia
cu preocupări artistice ce aveau să- i înnobileze existenţa.
Putem considera că împărtășirea trăirilor și amintirilor sale
dintr-o viaţă trăită cu intensitate, constituie o pagină valoroasă
în cunoașterea unor aspecte ale culturii românești.
Mariana Popescu
Note:
Aurel Ifrim, Stavru Tarasov - un posibil Ingres al românilor,
Convorbiri literare, februarie 2015
Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor
Garabet Kümbetlian, Stavru Tarasov, remarcabil exponent al
picturii românești, noema.crifst.ro/doc/2011_4_03.
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Grupul Vocal „Cantus“, Focşani
Constituit din cadre didactice, preoți, cântăreți bisericești
și iubitori de muzică din alte domenii de activitate, proiectul
CANTUS își propune ca prin concertele și activitățile culturale
ce se vor organiza să își aducă contrubuția atât la promovarea
muzicii corale pe plan județean și național cât și la descoperirea și promovarea tinerelor talente din domeniu muzical.
Impulsionați fiind de dragostea pentru muzică, membrii doresc
să se afirme prin interpretarea dusă spre perfecțiune.
Având debutul în data de 17 aprilie 2016, Grupul Vocal
CANTUS a avut colaborări de succes la diferite proiecte culturale și evenimente cu parteneri dintre care mentionam: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Asociația Părinți pentru Ora de
Religie, Asociația Renașterea Tinerilor Artisti, Inspectoratului
Școlar Județean Vrancea, Corul de Cameră Jeunesses al Liceului de Artă Gheorghe Tattarescu, Direcția Județeană pentru
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Cultură Vrancea. În luna iulie a anului 2016 a participat la Festivalul Coral Internațional PASTORALA ediția a XV-a iar in
luna decembrie a susținut o serie de concerte prin care a vestit
publicului Nașterea Domnului.
Având susținerea publicului, a organizat în data de 06 aprilie 2017 la Ateneul Popular “Maior Gh. Pastia” din Focșani,
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Concertul Eveniment „Împreună spre Înviere” deschis cu o prezentare de icoane realizate de elevii Liceului de Arte „Gh Tattarescu” coordonați de prof. Mihai Lăduncă cu ocazia declarării
Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor
bisericești și a continuat cu recitaluri de muzică și poezie cu
tematică religioasă având ca invitați Corul de Cameră al Liceului de Arte “Gh. Tattarescu” din Focșani, Corul “Cantabile” al
Liceului Teoretic “Ioan Slavici” din orașul Panciu, Grupul Vocal
Accord și copii din cadrul A.P.O.R. Vrancea. La eveniment a
participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul
Buzăului și Vrancei care a laudat inițiativa și nivelul la care s-au
ridicat reprezentațiile.
Dirijorul Grupului Vocal CANTUS, fiu al orasului Focșani,
unde a inființat și coordonat mai multe grupuri vocale, a cunoscut muzica de la vârstă fragedă în biserica Sf Nicolae Stroe, în
corul căreia a cântat. Din dorința de a fi parte a unei activități
corale de înaltă ținută, în anul 2001, devine membru al Coru-
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lui PASTORALA din Focșani dirijat de Prof. Dr. Dumitru
Săndulachi sub îndrumarea căruia urmează studiile Facultății
de Teologie Ortodoxă din Constanța, Secția de Pedagogie
Muzicală. În perioada studiilor a cântat în mai multe formații
corale înființate în jurul Arhiepiscopiei Tomisului susținute de
Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Studiind
ansamblu coral și dirijat cu regretatul maestru Boris Cobasnian, a carui ucenic a fost, își susține lucrarea de licență în
aceiași materie. Întorcându-se în urbea natală, își reia activitatea
in Corul Pastorala unde activează și în prezent. În anul 2016
înființează Grupul Vocal CANTUS din dorința de a susține și
dezvolta mișcarea corală din județul Vrancea și nu numai.
“Sperăm ca prin unirea și omogenizarea talentelor individuale să reușim stabilirea unei conexiuni emoționale între noi
ca și interpreți și publicul spectator.”
Dirijor Ionuț Drilia.
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Arhidiaconul Mihai Urzicana a câștigat
Concursul Național de Compoziție și
Interpretare Muzicală „Mihail Jora”
La București, a avut loc etapa finală
a celei de-a XXVII-a ediții a Concursului Național de Compoziție și Interpretare
Muzicală „Mihail Jora”.
Competiția s-a desfășurat în perioada 20-22 martie, la ea luând parte 20 de
concurenți. Doi dintre diaconii Arhiepiscopiei Tomisului s-au clasat printre primii opt interpreți. Este
vorba despre diaconul Ionuț Cristinel Boancheș și arhidiaconul Mihai Urzicana, câștigătorul premiului I al secțiunii Canto.
(sursă: https://www.societateamuzicala.ro/mihailjora/castigatorii-sectiunii-canto)
Arhidiaconul Mihai Urzicana, slujitor al bisericii „Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” din Medgidia, este la prima participare
la un concurs de canto și, ieri, a interpretat următoarele piese:
„Elegie” (compozitor Felicia Donceanu), „Colind uitat” (Mihail
Jora), „E lucevan le stelle” (Giacomo Puccini) și „Come un bel
dì” (Umberto Giordano).
Gala Laureaților va avea loc luni, 27 martie, la Ateneul
Român din București.
Despre performanța părintelui Urzicana, IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, a apreciat: „O mare bucurie am trăit
în seara de 22 martie când am aflat că unul dintre arhidiaconii
Arhiepiscopiei Tomisului, Urzicana Mihai, masterand în anul
II la Conservatorul din București, a obținut, la primul lui concurs, premiul I. Este un premiu de mare valoare, care-i dă posi-
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bilitatea ca un an de zile de acum înainte să fie trimis la toate
concursurile importante din țară și din străinătate.
Este, de fapt, o stea a muzicii noastre, a slujitorilor noștri,
un tânăr care va fi promovat pe marile scene ale lumii, cu
un talent nativ, dar și cu o dorință de afirmare deosebită. De
aceea, îl felicit pe el, felicit corala care l-a promovat, „Armonia”, și nădăjduiesc că va fi alături de Alexandru Chiriac și
de ceilalți componenți, o nădejde a scenei lirice românești și
internaționale. Timbrul vocal dăruit de Dumnezeu acestui
tânăr arhidiacon este unul care te copleșește.
De aceea, bucuria noastră este mare, pentru că slujește pe
Dumnezeu, slujește oamenilor și îi ajută să trăiască mai frumos, mai optimist, mai aproape de Dumnezeu și mai aproape
unii de alții, căci muzica unește pe cei de neamuri diferite, și de
credințe diferite, și de preocupări diferite.”
Despre performanța obținută, arhidiaconul Mihai Urzicana ne-a spus: „Sunt foarte fericit că această prima competiție,
la care am participat, mi-a adus și primul premiu. Această
distincție mă încurajează să muncesc în continuare și îmi
sporește încrederea în mine, ceea ce este extraordinar pentru că, după cum bine știm, cea mai aprigă luptă o ducem cu
noi înșine. Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Teodosie, care m-a
încurajat pe acest drum, deoarece a văzut în mine ceva ce eu nu
vedeam și doamnei profesoare Bianca LuigiaManoleanu, fără
de care nu aș fi avut această realizare.”
Scurt C.V. arhidiacon Mihai Urzicana:
- născut în anul 1987, la Medgidia;
- a absolvit Facultatea de Teologie (Universitatea „Ovidius”), specializarea Artă Scară, în anul 2012, și specializarea Teologie Pastorală, în anul 2013; în prezent este
masterand la Conservatorul din București, secția Canto;
- a fost hirotonit diacon în data de 14 noiembrie 2011 și
hirotesit arhidiacon în 17 februarie 2012.
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VOXearlyMUS
La iniţiativa UNMB, VOXearlyMUS este un proiect
ERASMUS + în derulare, ce are ca ţintă realizarea unui master
în parteneriat cu instituţii similare și societăţi / asociaţii profesionale de profil. ANCR, în calitate de partener, este implicată
datorită faptului că studiile ce se vor desfășura pe o durată de
doi ani se axează pe muzică vocală timpurie, veche și vizează
grupuri profesionale mici (duo, trio, sextet, octet etc.). Muzica
bizantină este atuul determinant pentru UNMB – în calitate
de iniţiator – și pentru studenţii străini și români care se vor
înscrie la acest master, dar și cântul gregorian este una dintre
disciplinele ce pot fi studiate la București, pe lângă celelalte ce
vor fi stabilite de comun acord cu conservatoarele partenere.
Totodată, pe lângă orele de canto „în stil”, vor fi studiate și
instrumente vechi (clavecin, blockflöte, lăută). Bineînţeles că nu
vor lipsi orele de ansamblu vocal (în primul rând), sau cele cu
acompaniament. În concluzie, un master vocal de muzică timpurie ce își propune să-i îndrume pe tinerii studenţi să devină
artiști în profesarea unei muzici care pe scenele noastre este
destul de puţin vizibilă, spre deosebire de cele din vestul Europei.
Scurtă prezentare generală, sarcini și responsabilităţi
Instituţiile partenere:
• Universitatea Naţională de Muzică București - coordonator (România)
• Den Haag Royal Conservatory (Olanda)
• Conservatorul „Joseph Haydn”, Eisenstadt (Austria)
• Conservatorul „Arrigo Pedrollo” din Vicenza (Italia)
• Conservatorul „Arrigo Boito” din Parma (Italia)
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• Asociaţia Conservatoarelor Europene - AEC (Belgia)
• Fondazione Italiana per la Musica Antica - Roma (Italia)
• Asociaţia Naţională Corală din România
Durata: 3 ani (septembrie 2015 - august 2018)
Echipa managerială a proiectului, responsabilă pentru gestionarea zilnică a activităţilor pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia, este formată din:
• Consultant de management;
• Coordonator de proiect;
• Administrator financiar.
Activităţi de învăţare / predare / instruire (programe intensive)
Bugetul include fonduri care acoperă cheltuielile de călătorie și de subzistenţă pentru:
• 30 de studenţi pe an (6 de la fiecare instituţie de învăţământ superior)

• 12 cadre didactice / experţi / an (2 din fiecare instituţie
de învăţământ superior și câte 1 din FIMA & ANCR)
Evenimentul multiplu va fi organizat de AEC și găzduit de
Universitatea Naţională de Muzică București.
Produsul intelectual:
• O1. Manualul ce va cuprinde un nou proiect de curriculum (proiectare și dezvoltare) al unui program de masterat comun, va reprezenta un produs intelectual al proiectului
VOXearlyMUS privind ansamblurile vocale mici de muzică
timpurie.
Prima parte a manualului (cca. 150 pagini) va îmbunătăţi perspectiva metodologică asupra programului de masterat comun, în ceea ce privește predarea, conţinutul de învăţare,
nucleul disciplinelor, evaluarea, numărul de ECTS alocate,
învăţarea rezultatelor, recunoașterea studiilor, aspectele de parteneriat și management.
A doua parte a manualului (cca. 250) se va concentra pe o
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perspectivă metodologică asupra predării, formării și realizării
muzicii timpurii pentru ansamblurile vocale mici.
Elaborarea acestuia va implica o activitate continuă a tuturor instituţiilor partenere, în funcţie de experienţa lor. Prima
parte a manualului este rezultatul întâlnirilor tematice transnaţionale pe tema dezvoltării programului de masterat comun, iar
a doua parte este rezultatul întâlnirilor tematice transnaţionale
privind metodologia inovatoare de predare, formare, învăţare și
evaluare a ansamblurilor vocale mici de muzică timpurie. Toate
caracteristicile incluse în manual vor fi testate în timpul programelor intensive.
Sarcinile și responsabilităţile partenerilor:
• găzduirea și moderarea / prezidarea reuniunilor transnaţionale ale proiectului (grupuri de coordonare și reuniuni tematice) (a se vedea mai sus);
• participarea la toate reuniunile transnaţionale de proiect;
• elaborarea unui număr de 20/30 pagini / întâlnire pe
temele principale discutate;
• participarea la activităţile de management, evaluare,
monitorizare și diseminare;
• desfășurarea activităţilor de cercetare (reuniunile tematice transnaţionale vor fi centrate pe rezultatele cercetării fiecărei instituţii partenere).
Grupul va consta din 13 experţi / profesori (categoria
B1.2), pentru care au fost incluse în buget fiecare remuneraţie
de lucru pentru 25 de zile, pe o perioadă de trei ani.
Prima parte a manualului se va concentra pe:
I.1. Muzica timpurie vocală în conservatoarele europene
- va fi emisă o analiză comparativă a curriculum vocal muzical, listarea conţinutului, metodele pedagogice și abordările de
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organizare utilizate în instituţiile partenere;
I.2. Cadrul comun al premiselor, criteriilor de admitere
și de evaluare pentru un program de master comun. Cadrul
comun rezultat va încuraja mobilitatea studenţilor / cadrelor
didactice în cadrul programului de masterat;
I.3. Proiectarea și dezvoltarea curriculum unui program de
masterat comun pentru ansamblurile vocale mici de muzică
timpurie: fiecare partener va pregăti documentaţia necesară privind miezul disciplinelor îmbunătăţite, subliniind acele subiecte
relevante pentru expertiza lor, legate de noul proiect de curriculum: individual (Trio, cvartete, octete), clase de acompaniament,
discipline teoretice (retorică, ornamentare, improvizaţie, muzică
contemporană, conștientizarea corpului, dansuri de instanţă,
instrumente elective, educaţie antreprenorială și auto-management.
A doua parte a manualului se va concentra pe:
II.1 Pregătirea ansamblului. Competenţe și aptitudini (dezvoltarea tehnică și muzicală, ascultarea și comunicarea, munca
în echipă, iniţiativa, concentrarea, angajamentul, fiabilitatea,
managementul timpului, eficienţa);
II.2. Revigorarea repertoriului muzical vocal pentru ansambluri mici. Această activitate de cercetare va fi dezvoltată de
fiecare instituţie parteneră, pentru a explora și redescoperi partiturile rare de muzică vocală timpurie. Acestea vor fi prezentate și interpretate pentru prima dată în cadrul programelor
anuale intensive;
II.3. Muzică timpurie contemporană: îmbrăţișând noul.
Performanţă și probleme contemporane.
• O2. VOXearlyMUS – excelenţă în master - un suport
didactic electronic. Această producţie intelectuală va fi
rezultatul muncii comune a celor mai buni profesioniști
din domeniul muzicii timpurii în pregătirea, predarea
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și instruirea elevilor înainte și în timpul programelor
tematice anuale intensive:
1. "Intrarea în spirit": ansambluri vocale mici de muzică
timpurie (primul IP);
2. Ansambluri vocale mici de muzică timpurie pe scena
profesională (al doilea IP);
3. Muzică timpurie contemporană: îmbrăţișând noul (al
treilea IP).
Aceste teme pun accentul pe cele mai importante dimensiuni tehnice, stilistice și artistice ale excelenţei muzicale timpurii.
În fiecare an, 12 cadre didactice, lectori și profesioniști
din instituţiile partenere își vor desfășura activităţile principale - cursuri de masterat, laboratoare vocale, lecturi, interviuri,
prezentări de partituri vocale rare de muzică timpurie - înregistrate - ca suport didactic și cadru artistic pentru Programul
de masterat comun pentru ansamblurile mici de muzică vocală
timpurie. Unele dintre cele mai prestigioase activităţi de profesori / experţi înregistrate pe suport DVD reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii muzicieni și instituţiile partenere de
a beneficia de experienţa și know-how-ul comun al celor mai
buni profesioniști din domeniu. Înainte de programul intensiv,
profesorii din fiecare instituţie parteneră urmează să desfășoare
următoarele activităţi:
• alegerea unui repertoriu vocal de muzică timpurie,
reprezentant atât pentru patrimoniul naţional, cât și
pentru cel european;
• selectarea celor mai buni studenţi și pregătirea unui
ansamblu vocal mic de la instituţia lor de origine. Acest
ansamblu se va desfășura la concertul de deschidere
(prima zi a Programului Artistic).
În cadrul programului intensiv, profesorii din fiecare instituţie parteneră vor desfășura următoarele activităţi:
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• predarea și formarea cursurilor unu – la – unu și de
master. Studenţii locali sunt bineveniţi să participe;
• predarea disciplinelor teoretice (cum ar fi retorica,
management artistic, antreprenoriat, comunicare de
grup, improvizaţie etc.).
Aceste activităţi - care vor fi finalizate cu ziua concertelor (trei concerte în diferite locaţii și ore) - vor fi înregistrate
pe un suport electronic (DVD) și vor servi ca un instrument
didactic semnificativ și util didactic pentru studenţi și profesori
din partea partenerului, instituţii și alte organizaţii interesate.
Interviurile oferite de prelegeri / artiști de prestigiu, prezentări
de repertorii și compozitori rare, descrieri ale locurilor istorice
vor fi, de asemenea, incluse pe DVD.
Pe lângă activităţile de management (comunicare, monitorizare, rapoarte lunare, prezidarea activităţilor găzduite),
partenerii instituţionali (profesori / experţi / cercetători) vor
fi implicaţi direct în elaborarea acestei producţii intelectuale.
Grupul va fi format din 12 experţi / profesori (categoria B1.2),
pentru care au fost incluse 6 zile lucrătoare în buget pe o perioadă de trei ani (cu excepţia celor din București, Parma și Den
Haag, cu 12 zile de lucru pe o perioadă de trei ani). Durata
programelor intensive: 8 zile întregi (inclusiv deplasarea).
Mai multe informaţii pot fi găsite pe site: www.voxearlymus.unmb.ro
Grigore Cudalbu

Prezenţe româneşti peste hotare
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Corala Armonia, Baia Mare –
Musicalul mondial și folclorul românesc
Primul eveniment al anului 2016 a fost participarea la
World Choir Festival on Musicals, Thessaloniki, Grecia, în
perioada 6-8 mai, unde am dus cu noi frumuseţea folclorului
românesc și maramureșean.
Au fost prezente în festival 15 formații corale, din România, Grecia, Macedonia, Turcia, Rusia și Bulgaria, care au abordat un repertoriu din lumea muzicală a Hollywood-ului dar
și din folclorul autentic. S-au interpretat lucrări din musicaluri precum Grease, Hairspray, Scripcarul de pe acoperiș toți
participanții aducând un plus de valoare interpretării atât prin
costumația specifică cât și prin coregrafii impresionante. Concertele au avut loc în Sala de concerte Aristoteles din Salonic.
Am dus cu noi și o colecţie de pricesne care să răsune în bisericile grecești.
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După ce am evoluat cu succes în Sala de concerte Aristoteles, ne-am întors acasă cu Trofeul de Aur, cu noi experienţe
date de muzicăși de oameni. Și cu dorinţa de a fi prezenți la cea
mai grandioasă manifestare muzicală de gen – Jocurile Mondiale Corale.
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Armonia maramureşeană la World Choir Games
În 3 iulie, Corala Armonia din Baia Mare pornea cu
autocarul în aventura anului 2016, pe drumul către World
Choir Games, având ca destinaţie oraşul Sochi din Rusia.
Un drum plin de peripeţii frumoase şi interesante, o nouă
experienţă pentru membrii coralei.
Prima zi, 6 iulie, a debutat cu înregistrarea tuturor corurilor, ﬁecare membru participant primind broşura evenimentului,
respectiv ecusonul de participare şi securitate. Am avut ocazia
să facem o repetiţie de 10 minute în sala de concerte, aici totul
ﬁind programat foarte riguros şi cronometrat, astfel încât toate
formaţiile să ﬁe tratate în mod egal.
La orele 20 a avut loc deschiderea oﬁcială a celei de-a
noua ediţii a World Choir Games în Bolshoy Ice Dome. O sală
uriaşă, în care încap 12.000 de participanţi, reprezentând 76
de naţiuni şi 283 de formaţii corale. În deschiderea festivităţii, patrimoniul cultural al diferitelor etnii din diferite regiuni
ale Rusiei, a alcătuit o paletă impresionantă de culoare, muzică
şi dans. Evenimentul a continuat prin arborarea drapelelor ţării
gazdă, Rusia, şi al organizatorului, Interkultur – organismul
ce realizează, începând cu anul 1988 aceste competiţii. Pentru

ﬁecare drapel a fost intonat imnul propriu, iar ulterior am
audiatmesajul preşedintelui ţării gazdă, Vladimir Putin şi discursurile de bun venit ale Ministrului Culturii din Rusia şi al
preşedintele Interkultur – Günter Titsch.
Cele cinci bătăi de clopot trase de către cei trei oﬁciali au
simbolizat cele cinci continente participante şi au declarat deschisă cea de-a noua ediţie a Olimpiadei Mondiale Corale. Pe
scena din mijlocul sălii Bolshoy Ice Dome erau arborate toate
steagurile naţiunilor participante la această competiţie. ROMÂNIA ERA ACOLO!
În ﬁnalul ceremoniei de deschidere a Olimpiadei Mondiale a fost intonat imnul acestei ediţii, bilingv, rusă-engleză,
One song-One world, reprezentând astfel elementul uniﬁcator a
peste 12.000 de participanţi.
Corala Armonia a fost remarcată în mulţimea tuturor participanţilor prin mândria cu care și-a purtat drapelul și cămeșile populare maramureșene, vechi de mai bine de 100 de ani.
Spiritul și energia pe care Corala Armonia le degajă ori de câte
ori reprezintă Baia Mare, Maramureșul și România conduc spre
legarea unor prietenii de lungă durată cu alte popoare.
Corala Armonia a intrat în competiţia Olimpiadei Mondiale Corale în sala de concerte Yuzhnoye Vzmonye Health
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Resort, una din sălile de concert ale districtului Adler din
Sochi, în cadrul categoriei Open, secţiunea Folclor a Cappella.
Au fost interpretate în concursurmătoarele piese: Nuntă
ţărănească - Tudor Jarda, Floare bănăţeană - Gheorghe Goian,
solist Aurel Bolbos, Sîrba pe loc – Gheorghe Danga, Brîul
amestecat – Pretorian Vlaiculescu,dirijor Mihaela Elena BobZăiceanu.
În cadrul categoriei Open, secţiunea Folclor a Cappella, au
participat formaţii corale din Rusia, Namibia, China, România,
Africa de Sud, Australia. Membrii juriului au fost din Cuba,
China, Rusia, Elveţia și Benin. Ne-a fost alături pe tot parcursul concursului reprezentantul Interkultur din partea României,
domnul Marian Cristian Stroe.
Prestaţia coralei a fost la înălţime, iar mesajul pieselor
noastre tradiţionale a fost transmisprecum ne-am dorit. Munca
depusă în ultimele luni privind participarea la acest eveniment
s-a remarcat în dorinţa de a cânta frumos împreună, de a ne
transmite valorile tradiţionale.
Sala a reacționat exploziv!
Pentru a încheia ziua într-un mod deosebit, am mers într-o
frumoasă biserică ortodoxă din Adler unde, cântând Tatăl nostru de Ciprian Porumbescu, i-am mulţumit lui Dumnezeu pen-
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tru puterea pe care ne-a oferit-o de a ajunge aici și de a participa
la o competiție de o asemenea anvergură.
Festivitatea de decernare a premiilor a fost un spectacol
amplu, ce a fost deschis prin parada persoanelor care s-au ocupat de pregătirea formaţiilor corale, respectiv de liderii de grup.
Reprezentanţii coralei au fost doamna dirijor Mihaela Elena
Bob-Zăiceanu și domnul director executiv Alexandru Nicolici.
Aceștia au fluturat steagul României, iar din sală coriștii Armoniei i-au încurajat cât mai răsunător.
Rezultatul muncii depuse de Corala Armonia în ultimele
luni a fost răsplătit de obţinerea Diplomei Silver VIII. Ceea
ce s-a punctat în cadrul jurizării au fost următoarele elemente:
calitatea sonoră a corului, intonaţia, autenticitatea repertoriului
ales și impresia artistică generală.
Este prima participare a Coralei Armonia la un asemenea
eveniment de talie internaţională și ne bucurăm pentru faptul
că am reușit să ne regăsim printre câștigători, fiind un rezultat
care ne ambiţionează.
A fost o experienţă de neuitat (am fost singura formație
corală care a înfruntat 4000 km în autocar) ce va rămâne mereu
în sufletele noastre și am constatat,
încă o dată, că muzica este limbajul universal care apropie oamenii
de pe toate continentele.
Următoare ediţie a World
Choir Games se va desfășura în
Africa de Sud în 2018, dar până la
atunci în 2017 la Riga, va fi Olimpiada Europeană Corală.
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Corala „Armonia” din Constanţa, dublu
medaliată cu aur la Jocurile Corale Mondiale
În perioada 6-16 iulie, la Soci, Rusia, s-a desfășurat cea
de-a IX-a ediţie a World Choir Games ( Jocurile Corale Mondiale), cel mai mare concurs de corale din lume, care, o dată la
doi am, reunește mu de participanţi din întreaga lume și are
drept motto „Cântând împreună, aducem naţiunile împreună”.
Prima dată evenimentul a fost organizat în anul 2000, în Lmz,
sub patronatul președintelui de atunci al Austriei, Thomas Klestil
Ediţia curentă a reunit 12 000 de participanţi (283 de
coruri din 36 de ţări) Arhiepiscopia Tonusului a fost reprezentată în competiţie de coralele „Armonia” și „Teodoxa”. Ambele
au fost înscrise la secţiunile Cor bărbătesc de cameră și Muzică
sacră a cappella.
La ediţia dm acest an, la ambele secţiuni, corala „Armonia”
a obţinut medalia de aur. La prima, Cor bărbătesc de cameră,
aceasta a acumulat 93,88 de puncte, iar la a doua, Muzică sacră
a cappella, 87,75 de puncte. In același timp, corala bărbătească
ortodoxă „Teodoxa’ a câștigat medalia de aur la secţiunea Cor
bărbătesc de cameră și argint la secţiunea Muzică sacră a cappella.
Corala „Armonia”, dirijată de către arhid asist umv dr Ion
Iulian Dumitra, la secţiunea Cor bărbătesc de cameră, a reușit
să impresioneze juriul interpretând piesele: „O ma joie” (Michel
Corboz), „Doamne, buzele mele” (Ion Popescu Runcu), „Chindia” (Alexandra Pașcanu) și „Krestu Tvoemu” (Otto Groll), iar
la secţiunea Muzică sacră a cappella s-au înscris în concurs cu
piesele „Da ispravitsa molitva moya” (Pavel Chesnokov, solist Alexandra Chiriac), „O sacrum convivium” (Ludovico Grossi da
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Viadana), „Tatăl nostru” (Irina Odăgescu Ţuţuianu) și „Hymne”
( Jean Sibelius)
Corala „Teodoxa”, dirijată de asist umv drd Valeriu Croitora, a obţinut medalia de aur cu piesele „Tatăl nostru” (I.D.
Chirescu), „O sacrum convivium” (Lodovico da Viadana),
„Mare fie-Ti, Doamne, slava” (Marius Hristescu) și „Rugăciune” (Felicia Donceanu), iar medalia de argint a fost câștigată cu piesele „Sanctus” (Friedricb. Silcher), „Ave Mans Stella”
(Edvard Grieg), „Metanie” (Marius Hristescu) și „Utverdisya
sertdze moe” (Dmitri Bortnjansky)
Corala bărbătească „Armonia“ a fost înfiinţată în anul 2001
în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, iar doi ani
mai târziu a trecut sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. Corala
are în palmares două medalii de aur la World Choir Games
2012, desfășurat în SUA, Marele Premiu la secţiunea Cor bărbătesc, două medalii de aur la secţiunile Folclor și Cor bărbătesc și
una de argint (Muzică sacră) la Campionatul European al Corurilor din 2013, desfășurat la Graz, Austria, două medalii de aur
și Marele Premiu la World Choir Games, ediţia a șaptea, care
a avut loc în Riga, Letoniua, medalie de aur (Coruri de cameră)
în cadrul competiţiilor European Choir Games și Grand Prix of
Nationes (2015, Magdeburg, Germania). De asemenea, Corala
„Armonia“ a participat la numeroase concursuri și concerte atât
în ţară, cât și în străinătate. Din componenţa coralei fac parte
preoţi, diaconi și studenţi ai Facultăţii de Teologie.
Cea de-a doua corală, „Teodoxa“, a fost înfiinţată în anul
2001 și își desfășoară activitatea în cadrul Seminarului Teologic
Ortodox „Cuviosul Dionisie Exiguul“ din Constanţa. În 2005,
aceasta a câștiugat medialia de aur, secţiunea Coruri de cameră,
la European Choir Games, care a avut loc la Magdenburg
(Germania). Totodată, corala a participat la diferite competiţii și a întreprins turnee în ţară și străinătate: Germania, Italia,
Finalanda și Spania.

256

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

257

„Appassionato”, un nume reprezentativ
al artei corale româneşti
Pasiune, dragoste pentru frumos și multă, foarte multă
muncă, așa a apărut și a cunoscut consacrarea formaţia corală
„Appassionato” din Târgoviște. Cu 17 ani în urmă, câţiva tineri
– studenţi ai Universităţii „Valahia” și elevi ai Liceului de Arte
„Bălașa Doamna”, din Târgoviște, animaţi de aceeași pasiune
pentru muzică, s-au reunit, cu mult entuziasm, sub îndrumarea conf. univ. dr. Ioan Golcea și a dirijorului prof. univ. dr.
Florin Emil Nicolae Badea. Exuberanţa tinereţii lor, bucuria de a cânta, forţa interpretării s-au transmis publicului, care
i-a îndrăgit și apreciat de la primele apariţii pe tinerii târgovișteni. Aceasta i-a impulsionat pe membrii coralei să caute
noi forme de exprimare artistică, să-și îmbogăţească repertoriul
care cuprinde, acum, o largă paletă, de la creații din literatura

românescă (laică și religioasă), până la bijuterii corale ale muzicii universale (clasică și contemporană).
Din anul 2000 și până în prezent, Corala Appassionato
a fost prezentă la toate manifestările de prestigiu ale municipalităţii, a susţinut concerte la festivalurile naţionale și internaţionale de gen - București, Brașov, Pitești, Ploiești, Focșani,
Slatina, Cluj, Iași, Reșiţa, Baia Mare etc -, la posturile naţionale de radio și televiziune, la Catedrala Sfântul Iosif din
București, Sala Palatului, Universitatea Națională de Muzică
și nu în ultimul rând la Muzeul „George Enescu”, la invitaţia Uniunii Compozitorilor și a Asociației Naționale Corale
din România. O personalitate a genului, Președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, maestrul Voicu Enăchescu,
spunea, făcând referire la Corala „Appassionato”, că: “această
formație minuțios dirijată de prof. univ. dr. Florin Emil Nicolae
Badea, alcătuită din muzicieni dâmbovițeni talentați, demonstrează cu fiecare an că are un loc bine meritat în topul celor
mai valoroase corale din România.”
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Cum era și firesc, acumulările calitative, succesele obţinute
au sporit prestigiul coralei, al cărui nume s-a făcut remarcat
și în plan internaţional. Participările sale la evenimentele culturale de peste hotare au fost marcate de o ţinută artistică
ireproșabilă, fiind o încântare pentru specialiști, participanţii
din alte ţări și, în primul rând, pentru public, care a răsplătit cu aplauze îndelungate, fiecare apariţie a formaţiei târgoviștene. Centrul Cultural Român din Veneţia, Academia di
Romania-Roma, Ambasada României din Franţa, Basilica St.
Peter’s - Vatican, Basilica St Ignazio - Roma, „Festival delle
Culture” Genova -Italia, Granit Theatre și Atrio Conference
Hall din Belfort – Franţa, Catedrala St. Pierre le Vieux Strasbourg - Franţa, „International Choir Festival Rovinj – Croaţia sunt numai câteva din prezenţele de peste hotare ale coralei
târgoviștene, unde arta interpretativă corală românească a fost
reprezentată la un înalt nivel artistic, bucurându-se de aprecieri
elogioase. Și nu doar atât. Numeroase medalii, cupe și premii
mobilează vitrina cu trofeele obţinute de „Appassionato” în cei
17 ani de activitate. Premiul I – coruri mixte, Premiul al II-lea
– coruri de cameră și Premiul al II-lea - categoria folclor, la
„International Choir Festival Karpenissi”, Grecia, în anul 2006;
Calificativul „Tres Bien” – categoria coruri mixte, la „International Choir Festival Montreaux”, Elveţia, în anul 2007; Premiul al II-lea, categoria C și Premiul al II-lea, categoria F, la
„International Choir Festival Cracovia”, Polonia, în anul 2010;
Premiul I, la categria A – Popular and Jazz Music, la „International Choir Festival of Popular and Jazz Music, Spiritual and
Gospel Praga”, Cehia, în anul 2012; Premiul I, la „Liviu Borlan
– International Choir Festival Baia Mare”, România și Premiul
I, la „Ohrid Choir Festival”, Macedonia, în anul 2013; Diploma
Golden Winner of Categoria A, Diploma Golden, Categoria E
și Diploma Best Conductor, la „International Festival Chorul
Inside Rovinj”, Croaţia.
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Făcând referire la activitatea concertistică internaţională
a Coralei „Appasionato”, maestrul Sabin Păutza, unul dintre
reprezentanţii de seamă ai genului, de pe mapamond, spunea
într-un interviu: “Acești tineri sunt talentați, disciplinați și au
un viitor, iar eu voi veni, pentru ei, de fiecare dată, la Târgoviște.
Prin ei Târgoviștea are o șansă să se evidențieze în plan cultural. Corul Appassionato are deja succese internaționale. Poate
că nu toată lumea știe de acest cor, care a reprezentat România,
nu numai Târgoviștea sau Dâmbovița, în toată lumea. Eu am
cunoscut oameni care atunci când aud de România spun: aveți
acolo un cor, la Târgoviște, dirijat de Florin Badea, deci știau
despre cine este vorba, pentru că, pe unde au trecut ei au lăsat
urme. Este foarte important acest lucru pentru fosta capitală a
Țării Românești. Sunt aici intelectuali, care merită o viață culturală elevată. Eu vin din America, unde sunt profesor la cea
mai veche Filarmonică din New Jersey, unde am fost 23 de ani
director. Aici, la Târgoviște, se simte că este viață universitară,
culturală”.
Anul trecut, Corala „Appassionato” a trebuit să depășească
inerentele probleme create de schimbarea de generaţii, în componenţa formaţiei apărând noi membri. Repetiţii, repertoriu
nou, omogenizarea coralei și, cea mai bună modalitate de verificare a pregătirii, participarea la evenimentele culturale naţionale
și internaţionale dedicate genului.
Prima evoluţie importantă, din anul 2016, a fost recitalul
de la ediţia a III-a Festivalului de Muzică Religioasă „Buna
Vestire”, care s-a desfășurat la Palatul Naţional al Copiilor
București, în ziua de 25 martie. Au urmat concertul susţinut
de Corala „Appassionato” în faţa publicului târgoviștean, la
Muzeul de Istorie, în luna iunie și, apoi, participarea, între 1
și 3 iulie la Festivalul Internaţional „Pastorala”, de la Focșani,
unde „Appassionato” a concertat ca invitat special.
„Zilele Cetăţii – Zilele municipiului Târgoviște„ au fost
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marcate printr-un concert susținut la Curtea Domnească, în
ziua de 9 septembrie, concert care a fost primit cu multă căldură de publicul numeros participant la evenimentul desfășurat într-un ambient superb, încărcat de istorie. Anul s-a
încheiat cu un recital de muzică religioasă și colinde, pe care
„Appassionato” l-a susţinut la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște, ca un omagiu adus publicului târgoviștean, ce i-a fost
alături și a susţinut-o în permanenţă.
Trei premii, la „International Festival Chorul Inside
Rovinj”, Croaţia
Cea mai importantă realizare a anului 2016 a fost participarea la a XXIII-a ediţie a „International Festival Chorul Inside
Rovinj”, Croaţia, între 26 și 31 august.Un proiect frumos pe
care Corala „Appassionato” a reușit să-l pună în operă cu ajutorul Primăriei municipiului Târgoviște, care a asigurat finanţarea.
A fost un proiect gândit, realizat și pus în practică prin efortul
comun al tuturor membrilor coralei și care s-a încheiat cu un
succes important pentru formaţia târgovișteană, succes obţinut
în compania unor formaţii mult mai titrate din Europa.
După două zile petrecute pe drum, în care am admirat frumuseţile Dunării la Porţile de Fier, ale Serbiei și, mai departe,
ale Croaţiei, după mai multe ore de așteptare la graniţa sârbocroată și o noapte petrecută în apropiere de Zagreb, oboseala
ne-a fost alungată de peisajele superbe care ne-au întâmpinat în
aproiere de Rovinj, o stațiune de la malul Mării Adriatice. Era
26 august. A urmat cazarea în satul de vacanță Villas Rubin,
aflat în apropiere de Rovinj, care ne-a găzduit în condiţii excelente, până la sfârșitul festivalului. Dar nu a fost vreme de hoinăreală în micul nostru „sat”, pentru că, dirijorul Florin Badea
a dat semnalul de adunare pentru repetiţii, chiar dacă marea, de
o limpezime ireală, soarele, liniștea din jur și ...totul te îndemnau către altceva. Tortură! Într-un loc umbrit, de unde marea
putea fi admirată în toată splendoarea ei, cu orga pusă pe pozi-

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

261

ţie, au început trei ore de repetiţie. Dacă la sfârșit vă gândiţi că
a urmat o baie binemeritată, vă înșelaţi. Din teama de a nu avea
probleme cu vocile, „copiii” au avut voie doar să se plimbe pe
plajă și, cel mult, să-și scalde picioarele în apele Adriaticii.
În ziua următoare a fost parada de deschidere a festivalului,
într-un oraș plin de freamăt, cu o mulţime de turiști, înghesuiţi
printre clădirile care aminteau întru totul de Veneţia. Un lung
șir de formaţii, plecate din portul istoric, ce se târa ca un uriaș
șarpe, plin de culoare și veselie, însoţit de aplauzele privitorilor. Cu surprindere, dar și cu mare plăcere, din când în când,
auzeam dinspre mulţime strigăte de încurajare în limba noastră: „Hai, România!”, „Bravo, băieţi, să ne reprezentaţi cu cinste!”, „Bine, România!”. Când ești la mii de kilometri de ţară,
nu contează de unde sunt cei cu care te întâlnești, brusc îţi
devin apropiaţi, sunt de-ai tăi. Cei care au fost plecaţi, cunosc
foarte bine acest sentiment. Punctul final al paradei, Catedrala
„Saint Eufemia”, Impunătoarea catedrală, cum se putea altfel, a
găzduit ceremonialul de deschidere și, apoi, concertul de debut,
care s-a încheiat aproape de miezul nopţii.
A urmai ziua de foc, ziua de concurs, 28 august. La ora
10, în Sala de concerte Lone, „Appassionato” a intrat în concurs la Categoria A-Tradiţional și după- amiază, la Categoria
E-Gospel, Pop, Modern. Juriul, format din Pasquale Veleno –
Italia, Aneta Nicolaeva – Rusia și Branko Okmaca – Croaţia a
avut o misiune dificilă, calitatea de excepţie a formaţiilor participante îngreunând munca acestuia. În primul rând, formaţiile corale poloneze, ţară în care există un program naţional
de susţinere a muzicii corale: Corul Universităţii Bielsko-Biala,
Corul de fete „Cantabile” din Olsztyn, Corul de copii „DonDiri-Don” și continuând cu celelalte coruri: „Cantus Populi”,
„Rubino”, „Marco Garbin”, „Klapa Brnistra”, „Corul „Rozenice”, „Rijeka Sempre”, „Allegro”, „MPZ GIMPL” și Corul de
femei „NEO”, toate din Croaţia, „Giovani Fabrianesi” și „Coro
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Folkloristico di Picciano”, din Italia, „Katrineholms Kammarkor”, din Suedia.
În sfârșit, scăpaţi de emoţiile concursului, în ziua următoare, nu, nu s-a mers la plajă, gazdele ne-au programat o vizită
într-un oraș superb, în apropiere de Rovinj, la Pola. Un oraș cu
o istorie fabuloasă, în care fiecare stăpânire și-a lăsat amprenta.
Așa cum ne spunea cea care ne-a fost ghid, au fost trei mari
influenţe: cea a Imperiului Roman, a Imperiului Austro-Ungar
și ... cea a „Imperiului Comunist”, fiecare stăpânire punânduși amprenta asupra arhitecturii, fără a o distruge pe cea precedentă, îmbinarea dintre stilurile vechi și cele noi fiind atât de
armonioasă, încât trezește admiraţia oricăriu privitor. Și o mică
picanterie, ghida noastră, pe drumul de întoarcere, ascultândune aproape o zi sporovăind, ne-a spus că există în zonă o populaţie, „de vlahi”, care vorbește o limbă foarte asemănătoare cu
a noastră, crescători de animale foarte harnici și păstrători ai
unor vechi tradiţii cu care au venit în aceste locuri. Vă spune
ceva?
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Seara, împreună cu Corul de fete „Cantabile”, de copii
„Don-Diri-Don și alte două corale din Suedia și Croaţia,
„Appassionato” a concertat la Catedrala „Saint Pietro in Selve”
din Vodnjan, spre marea încântare a unui public numeros și a
oficialităţilor locale care au făcut o primire entuziastă formaţiilor participante.
Urmează ziua cea mult așteptată, a premierii. Nu știm
nimic despre rezultate dar, din comportamentul organizatorilor,
simţim că este „de bine”. Sala de concerte „Adis”, din Rovinj,
este arhiplină. Emoţii, veselie forţată, strigăte, priviri aruncate
către masa plină cu diplome și cupe. Câteva cuvinte, fără „pompoșenia” pe care ne chinuim să o dăm unor astfel de momente,
simplu, direct, începe premierea. Suntem fericiţi: Premiul Gold
absolut la Categoria A-Tradiţional, Gold III, la Categoria EGospel, Pop, Modern și Premiul pentru cel mai bun dirijor
al festivalului, acordat dirijorului Florin Emil Nicolae Badea.
Ultimul premiu a stârnit invidia dirijorului Corului Universităţii Bielsko-Biala, din Polonia, care, păcat, nu a putut și nu a
făcut nimic să o ascundă... La noi, bucurie, imbrăţișri, fotografii, felicitări și unparty pe fugă, pentru că șoferii autocarului depășeau timpul de deplasare înregistrat la bord și riscau o
amendă, am înţeles, foarte mare. Fuga la Villa Rubin și, disde-dimineaţă, cu bagajul în cală, plecăm spre Veneţia, unde am
încheiat festivalul cu un concert la Catedrala „Saint Giorgio
Maggiore’s și o binemeritată vizită în orașul gondolelor. După
o seară de odihnă au urmat 24 de ore de mers continuu prin
Italia, Slovenia, Ungaria și România, unde am ajuns frânţi de
oboseală, dar fericiţi.
Mircea Niță
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Corul “Ion Vidu”, invitat de onoare în Serbia
Miercuri, 7 decembrie 2016, la invitaţia adresată de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia,
Corul “Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj,
dirijat de prof. dr. Lucian Onița, a participat la Sărbătoarea
Zilei Minorității Naționale Române din Serbia și a 10 ani de
existență a Corului Bărbătesc al Minorității Naționale Române
din Serbia.
Pe scena Teatrului Popular ,,Sterija”, în fața unui public
entuziast, care a umplut, până la refuz, vechiul lăcaș de cultură
al orașului Vîrșeț, coriștii lugojeni au evoluat, din nou, peste
așteptări, încântând publicul prin acurateţea vocilor, măiestria
interpretativă și repertoriul ales, piese laice și religioase, din
repertoriul românesc și universal, precum ,,Tatăl nostrum, de
Anton Pann, ,,Răsunetul Ardealului”, de Ion Vidu, ”Păpărugă”,
de Nicolae Ursu, ,,Chindia”, de Alexandru Pașcanu sau ,,Iacașa”, de Sabin Nicolescu, fiind răsplătiți cu îndelungi aplauze
de către toți cei prezenți la această mare sărbătoare a românilor
care trăiesc și simt românește, de veacuri, în țara vecină.
Trebuie precizat faptul că artiștii Corului ,,Ion Vidu” au
avut onoarea să încheie Gala de concerte dedicată acestei manifestări, datorită recunoașterii valorii și prestigiului de care se
bucură corala lugojeană, atât în țară cât și în străinătate, lucru
precizat de către toți organizatorii, în toate discursurile ținute
pe scenă.
Solistele concertului au fost sopranele Ioana Mia Iuga și
Maria Virginia Onița.
Tudor Trăilă,
Managerul Casei de Cultură
a Municipiului Lugoj
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Corul de copii „Vlăstarele Orăştiei”
a participat la Festivalul internaţional
de la Şumen, Bulgaria
Corul de copii „Vlăstarele Orăştiei”, dirijat de maestrul
Petru-Androne Eli, recent decorat de preşedintele României cu
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Cavaler”, a participat,
în perioada 6-9 aprilie, la Galele Corale Internaţionale pentru
Copii și Tineret „Dobri Voinikov” desfășurate la Șumen, Bulgaria. Rezervat elitelor, acest festival are ca invitate de peste hotare
formaţii corale ale tinerilor dintre cele cu palmares internaţional considerabil. La ediţia din acest an, a 24-a, pe lângă Corul
Liceului de Muzică „Zoltan Kodaly” din Kecskemet (în top 10
mondial!), Ungaria și Corul Universităţii „Bogdan Hmielniţky”
din Melitopol, Ucraina, a fost invitat și cel mai titrat cor de
copii din România, „Vlăstarele Orăștiei”, având la activ 36 de
trofee internaţionale. Alături de acestea, au mai participat și
patru coruri de la aceeași categorie din ţara gazdă (Varna, Plov-
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div și Șumen), deosebit da valoroase.
În cele trei seri, joi, vineri şi sâmbătă, cele şapte formaţii
au avut rezervat câte un recital de o jumătate de oră, toate primind diplome de excelenţă din partea Federaţiei Corale a Uniunii Europene, Forumului Balcanic al Muzicii Corale, Uniunii
Corale Bulgare, Ministerului Educaţiei și Știinţei din Bulgaria
și a municipalităţii din Șumen (87.000 locuitori), gazda evenimentului.
Pe lângă aceste recitaluri, unde cel al „Vlăstarelor” a fost
subliniat și prin aplauze la scenă deschisă, în momentele coregrafice din „Suita hunedoreană”, au mai fost organizate trei
workshopuri, unul pentru dirijori, iar celalte două fiind destinate asamblării cantatei „SINJO NEBE OT MECHTI” a
compozitorului sloven Ambroz Copi (44 de ani!), pregătită
separat, acasă, de fiecare cor în parte, după partiturile trimise în
ianuarie. Această piesă a fost prezată la închiderea festivalului,
în premieră mondială, în interpretarea orchestrei Filarmonicii
din Șumen și a corurilor reunite participante la festival (peste
200 de coriști, din patru naţiuni!), sub bagheta compozitorului.
A fost punctul culminant al acestui festival, fiecare dintre dirijorii celor şapte formaţii corale primind câte un Certificat de
participare la această premieră mondială.
La întâlnirea din prima zi a conducătorilor formaţiilor
corale cu ștaful festivalului, la Primăria din Șumen, au participat ministrul Educaţiei și Știinţei din Bulgaria, apoi Jean-Perre
van Avermaet, secretarul general al Federaţiei Corale a Uniunii
Europene și alţi reprezentanţi ai forurilor culturale menţionate.
Toate cele trei seri de concerte au fost transmise în direct pe un
canal TV, fiind reluate dimineaţa.
Deşi aproape jumătate din efectivul corului a fost împrospătat
în toamna trecută (soarta formaţiilor de copii!), cu elevi de la
clasele primare, formaţia condusă de maestrul Eli, s-a ridicat la
înălţimea evenimentului, fiind chiar una dintre vedete!
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Voci transilvane în Republica Moldova

Toate costurile participării „Vlăstarelor” la acest festival (transport, cazare, masă, asigurări etc.) au fost suportate
de participanţi, repectiv părinţii copiilor, dirijor şi însoţitori.
Urmează, la sfârșitul lui iunie, festivalul de la Bydgoszcz, Polonia, iar la sfârșitul lui iulie, din nou la Viena, la Corul Mondial
al Păcii.
Florin Drăghiciu,
manager proiect
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Conf. univ. dr. Vasile Dinu, etnomuzicolog –
90 de ani de la naştere
Sâmbătă, 25 februarie a.c., se împlinesc 90 de ani de când
a văzut lumina zilei în satul Pietrosu din comuna Costești, jud.
Buzău, reputatul etnomuzicolog, conf. univ. dr. VASILE DINU.
A fost cel de-al cincilea copil din cei 13: 6 fete și 7 băieţi ai
familiei Gh. Dinu din localitatea buzoiană.
A absolvit școala primară în satul natal – cu calificativul „Eminent”. Dovedind o reală vocaţie pentru studiul artei
sonore, între anii 1939-1947, urmează cursurile seminarului din
Buzău, după care își continuă pregătirea muzicală de specialitate la Conservatorul de Muzică din București (1948-1954). În
paralel, a urmat un an și cursurile Facultăţii de Filologie – Secţia limbi clasice din cadrul Universităţii București.
Printre compozitorii și maeștri pedagogiei muzicale de a
căror îndrumare a beneficiat, remarcăm pe: Ioan D. Chirescu,
Ion Dumitrescu, Nicolae Buicliu, Tudor Ciortea, Th. Rogalski,
H. Brauner, Tiberiu Alexandru, Zeno Vancea, Adriana Sachelarie, Ovidiu Drâmba ș.a.
Încă din timpul studiilor universitare, viitorul muzician se
dedică, în primul rând, nobilei activităţi didactice, în calitate
de profesor la Școala Medie Tehnică de Activiști Culturali din
Capitală (1949-1953), perioadă în care îndeplinește și funcţia
de inspector la Comitetul de Stat pentru Așezămintele Culturale de pe lângă Consiliul de Miniștri.
Începând din anul 1954-1962, face parte din Direcţia Învăţământului Artistic din Ministerul Culturii – în funcţia de
inspector principal, contribuind efectiv la coordonarea învăţământului de specialitate (școli de muzică, licee de muzică și de
arte plastice, coregrafie, conservatoare, ) din București și regiu-
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nile ţării.
Începând din anul școlar 1954/1955, tânărul muzician
Vasile Dinu face parte din corpul didactic al Conservatorului
de Muzică din București, iniţial în funcţia de asistent universitar, apoi lector (1962-1969) și conferenţiar – la catedra de folclor, până în ziua de 6 octombrie 1978, când, în plină putere de
muncă, în câteva clipe a trecut în eternitate – la vârsta de 51
de ani și jumătate.
În același timp cu prestigioasa activitate didactică și de
coordonare a învăţământului artistic românesc în perioada
1954-1962, profesorul Vasile Dinu s-a remarcat și în activităţi artistice de renume din capitala ţării: director muzical al
Ansamblului „Doina” al Centrului Universitar București (19681969), cu care a întreprins importante deplasări și turnee în
ţară și peste hotare.
Puternic legat de viaţa spirituală a satului românesc – „acolo
unde s-a născut veșnicia”, după cum afirma eminentul om de
știinţă și cultură Lucian Blaga, profesorul Vasile Dinu a realizat
cercetării știinţifice în zona de sud a Transilvaniei, în Câmpia
Bărăganului și pe teritoriul judeţului natal – Buzău, izbutind
să culeagă și să noteze peste patru mii de melodii populare din
principalele genuri muzicale: balade, doine, cântece propriuzise, muzică lăutărească, din repertoriu ocazional etc, din care a
transcris peste 1200, aflate în arhiva și fonoteca Conservatorului bucureștean.
Rezultatele activităţii de cercetare știinţifică a nestematelor creaţiei noastre populare, au fost publicate în diverse studii,
articole, eseuri, cronici etc., care au văzut lumina tiparului în
prestigioase reviste de specialitate: Muzica, Revista de folclor,
Cercetări de muzicologie, Studii de muzicologie, Contemporanul, Revista Învăţământului Superior etc, precum și în expuneri
și emisiuni radio și TVR. O parte din această importantă activitate știinţifică a fost prezentată și în Cursul de Folclor Muzi-
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cal – ediţia 1968, realizat în colaborare cu eminenta profesoară
universitară Emilia Comișel, precum și în volumul „Conservatorul Ciprian Porumbescu București, 100 de ani de la înfiinţare
(1864-1964)”
În acest context, se înscriu și remarcabilele emisiuni „Mioriţa și Floarea din grădină”, realizate la posturile naţionale de
radio și televiziune, în calitate de realizator și membru în juriile
de specialitate.
De numele profesorului Vasile Dinu se leagă și constituirea Grupului folcloric „Carpaţi” ce a funcţionat în capitala ţării,
precum și înfiinţarea școlilor de muzică din Ploiești, Buzău și
Târgoviște – dar și din alte localităţi din ţară, începând cu anul
școlar 1957-1958 (la intervenţia verbală și scrisă, a semnatarului acestor rânduri, care în perioada respectivă îndeplinea funcţia de inspector pr. artă la Secţiunea Regională de Învăţământ
și Cultură Ploiești).
Pentru perfecţionarea pregătirii sale de specialitate, prof.
Vasile Dinu a efectuat importante călătorii de studii în Italia,
Franţa și Germania.
Trecerea prematură și fulgerătoare în lumea cea veșnică – la
începutul lunii octombrie 1978, a îndoliat învăţământul muzical
universitar românesc, redacţiile de profil din cadrul Radioteleviziunii Române, instituţii de cultură și artă din judeţele Prahova
și Buzău, inimile celor care au avut fericitul prilej de a lucra și
colabora cu domnia sa. Personal l-am cunoscut și lucrat direct
pe profesorul Vasile Dinu, începând din 29 ianuarie 1950, când
după finalul etapei judeţene a primului concurs cultural-artistic
al așezămintelor culturale, formaţia corală din comuna Munteoru, judeţul Buzău, pe care am reușit să o pregătesc în circa
trei luni la un nivel artistic pentru care a primit premiul II pe
judeţ, a ţinut să-mi transmită calde felicitări pentru rezultatele
obţinute.
În cadrul studiilor muzical-universitare (1960-1964), am
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avut prilejul să studiez Cursurile de folclor al autorului în
cadrul catedrei de specialitate.
La adunarea de doliu ce a avut loc în satul natal cu ocazia
înmormântării, am evocat și eu în numele foștilor săi studenţi,
împreună cu prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma – din partea
Rectoratului Conservatorului bucureștean, momente din viaţa
și prodigioasa sa activitate didactică și de cercetare știinţifică a
folclorului muzical românesc.
În anul 2002 – 27 februarie, cu prilejul aniversării a 75 de
ani de la naștere, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, a
realizat o importantă manifestare omagială dedicată maestrului
Vasile Dinu, la care au rostit emoţionante alocuţiuni, prof. univ.
Emilia Comișel – șefa catedrei de folclor în perioada 19601978, compozitorul și dirijorul Zaharia Popescu – președintele
Cenaclului Muzical „Paul Constantinescu”, prof. dr. Al. I. Bădulescu, prof. Corneliu Irimia, directorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” și profesorul, compozitorul Leonida Brezeanu. Au
transmis mesaje: prof. univ. Victor Giuleanu – rector al Conservatorului în perioada 1962-1972, prof. univ. Marin Constantin – dirijorul celebrului Cor Naţional de Cameră „Madrigal”,
prof. univ. dr. Gheorghe Oprea.
În partea finală, Orchestra Populară „Flacăra Prahovei” și
soliștii acestui colectiv artistic, au prezentat un program muzical, dirijor violonistul Ion Pană.
Ulterior, o manifestare omagială a avut loc și în judeţul
natal – Municipiul Buzău, la Liceul de Artă și apoi în comuna
natală Costești, unde, pe clădirea primăriei din localitate a fost
așezată și dezvelită o placă omagială dedicată regretatului fiu al
comunităţii locale.
Periodic, în cadrul unor manifestări omagiale organizate
de Muzeul „Paul Constantinescu”, numele profesorului și etnomuzicologului Vasile Dinu este adesea amintit, cu deosebire la
activităţile în care sunt evocate personalităţile care au contri-
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buit la înfiinţarea Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești
(1957) și a altor instituţii artistice din judeţ.
Fie ca aceste modeste gânduri, să constituie un binemeritat
omagiu adus la împlinirea a 90 de ani de la nașterea sa nemuritorului om de știinţă și cultură din viaţa spirituală a judeţelor
Prahova și Buzău.
Prof. dr. Al. I. Bădulescu
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La mulţi ani, Irina Odăgesuu – Ţuţuianu!
Luna mai constituie pentru
compozitoarea Irina Odăgescu
Ţuţuianu un moment aniversar
de excepţie, adunând în ghirlanda
vieţii un număr de ani care oglindesc o viaţă dăruită muzicii, activitatea componistică îndelungată
înscriind-o în galeria compozitorilor reprezentativi ai muzicii contemporane.
S-a născut în București, la
data de 23 mai 1937, într-o familie de intelectuali care au avut
mult de suferit din partea regimului comunist. Tatăl - Emil Odăgescu, avocat (asistent al renumiţilor avocaţi ai vremii – Istrate
Micescu și George Plastara) avea să fie întemniţat pentru 15
ani, pe motive politice (1949 – 1964) în închisorile comuniste: Jilava, Gherla, Aiud, Oradea. Bunicul - Stan Ghiţescu,
fost Ministru al Muncii și-a pierdut viaţa în vestita închisoare
Sighet (1950 – 1952).
Mama – Clementina Demetra avea să lupte pentru a depăși
vicisitudinele vieţii, asigurându-i unicei sale fiice condiţiile unei
educaţii care să-i permită dezvoltarea aptitudinilor muzicale cu
care fusese înzestrată.
Compoziţia a fost domeniul de care Irina Odăgescu a
fost atrasă încă din anii adolescenţei şi pe care l-a cultivat în
permanenţă, constituind raţiunea sa de “a exista”. A avut şansa
ca studiile din cadrul Conservatorului din Bucureşti să se
desfăşoare sub îndrumarea unor mari maeştri care au stimulat-
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o, dându-i aripi în domeniul compoziţiei: Mihail Jora, Alfred
Melndelssohn, Paul Constantinescu, Zeno Vancea, Myriam
Marbé, Ioan D. Chirescu, Tiberiu Olah, Alexandru Paşcanu,
Tudor Ciortea, Vinicius Grefiens.
Irina Odăgescu şi-a creat un stil componistic personal,
abordând aproape toate genurile muzicale, înafară de operă.
Creaţia sa se reliefează printr-un limbaj muzical original care
îmbină tradiţia muzicală românească cu elemente ale muzicii
contemporane. Astfel, putem cataloga creaţia Irinei Odăgescu
în mai multe etape, creaţiile ultimei perioade reprezentând
chintesenţa unei îndelungate experienţe componistice, compozitoarea definindu-şi propriul limbaj ca fiind “convingător”,
având la bază “acel fond profund uman, expresia trăirilor personale, a experienţelor trecute şi actuale”.
Se poate spune că în peisajul muzicii contemporane, Irina
Odăgescu, a adus prin creaţia sa un suflu de prospeţime, rezultat din măiestria îmbinării tonalului cu modalismul (ce-şi trage
seva din izvorul permanent de inspiraţie – muzica populară), din
simbioza polifoniei cu armonii de mare expresivitate (în muzica
corală folosind heterofonia), din varietatea ritmică ce conduce
la realizarea unor momente surprinzătoare. Scriitura evoluează
de la tradiţionalism la modalităţi moderne de exprimare care
tind înspre aleatorism şi neomodalism. Fiind preocupată de
coloritul timbral, compozitoarea a folosit în poemul Chemări,
un solo de fierăstrău, instrument considerat ca fiind cel mai
expresiv în interpretarea melopeei cu caracter dramatic.
Autoarea face o analiză retrospectivă a creaţiei sale corale
structurând-o în lucrări cu iz parţial folcloric: Cântând plaiul
Mioriţei, Ia românească, Baladă, La ivit de zori, Despre pace, Diptic de ceremonie; lucrări cu tentă modală mai elaborate: Pe nimb
de vulturi, Numele patriei, Tatăl nostru, Cântarea pătimirii noastre, Incantaţii; lucrări de ample dimensiuni, foarte elaborate, cu
scriitură modernă: poemele corale Oglindire, Rugul pâinii, De
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doi, Rădăcini străbune, cantata corală Chemarea pământului,
Simfonia corală Timpul pământului, pentru cor, percuţie şi recitatori.
Compozitoarea a compus numeroase lucrări camerale:
Sonata pentru vioară şi pian, Cvartetul de coarde, Melos - Sonata
pentru violă, Muzică pentru două piane şi percuţie. O altă etapă
în evoluţia componistică o constituie poemele simfonice: Cântec
înalt şi Bătălia cu facle ( inspirată de tabloul cu acelaşi nume de
Theodor Aman), Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte
(inspirat de basmul lui Petre Ispirescu) pentru povestitor şi
orchestră – comandă pentru primul festival londonez dedicat
compozitorilor români: A Romanian Musical Adventure (2005),
care a fost interpretat de London Scubert Players.
Irina Odăgescu este o prezenţă constantă în manifestările
muzicale de referinţă, din ultimii ani: Tatăl nostru, Simfonia
corală Timpul pământului, în interpretarea Corului Academic
Radio – dirijor Dan Mihai Goia şi a Corului Filarmonicii
Gavriil Musicescu- dirijor Doru Morariu; Echilibru suprem (pe
versuri de Irina Odăgescu), interpretat de Corala Ion Christu
Danielescu, dirijor Valentin Gruescu; Continuum Y şi Miracol –
în interpretarea Biancăi Manoleanu şi Remus Manoleanu.
Irina Odăgescu a deţinut funcţii importante în cadrul
unor organisme prin intermediul cărora a stimulat creaţia
corală şi interpretarea corală: Secretar al Secţiei Corale din
cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România
şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România.
Implicându-se în organizarea celor patru ediţii ale Festivalului
Tinerilor Dirijori de la Craiova, a contribuit la promovarea şi
stimularea unor dirijori în domeniul artei corale.
Ca profesor universitar doctor la Universitatea Naţională
de Muzică, prin măiestria sa pedagogică şi prin marea disponibilitate în comunicare, Irina Odăgescu a reuşit să atragă un
mare număr de tineri în domeniul compoziţiei corale.
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Irina Odăgescu constituie un model de tenacitate în ceea
ce priveşte realizarea sensului vieţii sale – muzica, ce a constituit în acelaşi timp “cheia care a deschis toate uşile”, din fiecare
luptă, compozitoarea ieşind învingătoare, având la bază ferma
convingere: “În compoziţie trebuie să rezişti! Să nu te doboare
nici insuccesele, dar nici succesele. Rezistă până la sfârşit doar
cine iubeşte cu adevărat arta sa”.
Irina Odăgescu este un model de echilibru, pasiune,
perseverenţă şi modestie - pentru toţi cei care fac parte din
marea familie a muzicii.
La mulţi ani, Irina Odăgescu!
Prof. univ. dr. Mariana Popescu

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

281

Profesorul şi dirijorul Moise Mitulescu
la 85 de ani
Personalitate marcantă a vieţii artistice argeșene, directorul Liceului de
Artă „Dinu Lipatti” timp de peste 23
de ani și cadru didactic la Universitatatea „Spiru Haret” – București (Colegiul
Universitar din Câmpulung Muscel),
profesorul MOISE MITULESCU s-a
evidenţiat în cei peste șaizeci și cinci de
ani de activitate ca pedagog remarcabil,
dirijor de vocaţie, compozitor talentat și
un harnic etnomuzicolog al Argeșului.
Date despre viaţa și activitatea sa:
· Locul și data nașterii: com. Domnești, jud. Argeș, 4
februarie 1932;
Studii:
· Școala primară la Domnești (1939-1943);
· Școala Normală „Carol l” din Câmpulung Muscel (19431951);
· Școala de Artă (specializarea „Dirijat coral”) din Brașov
(1953-1956);
· Conservatorul „Ciprian Porumbescu” – București, Facultatea Compoziţie, Dirijat, Pegagogie;
· Titularizat prin concurs: lector la Universitatea „Spiru
Haret” din București – Colegiul din Câmpulung Muscel
(1994);
· A fost onorat cu înaltul titlul de Cetăţean de onoare al
Argeșului și Muscelului de către Consiliul Judeţean Argeș.
Principalele publicaţii – lucrări personale:
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a) Lucrări corale:
· „Primăvara” și „Hora”, aprobate de Comisia corală a Uniunii Compozitorilor din România (1951);
· „La stână” – premiată și publicată în culegerea C.C.P.: „20
de cântece ale compozitorilor din regiunea Brașov (1957);
· „Fata argeșeană” – C.C.P.A (1968);
· „Dorule de pe muscele!” – Pitești (1968), aprobată de
Casa Centrală a Creaţiei Populare și publicată local;
· „În Muscelele cu flori”, premiul III pe ţară, Editura Uniuniii Compozitorilor, București (1980);
· „Am rămas nemuritori”, premiul revistei „Îndrumătorul
cultural” (nr. 11, București, 1984);
· „Ţară, pământ de dor!”, premiul ll pe ţară la Concursul
de creaţie corală „Gavril Musicescu” și Festivalul „Zilele
muzicii românești”, ediţia I, Iași, 1988;
· „Când colindele-auziţi...”, Pitești (1994).
b) Prelucrări folclorice:
· „Foaie verde și-o sipică” – pentru cor mixt, în culegerea
Casei Regionale a Creaţiei Populare Argeș (1962);
· „Foaie verde magheran” – pentru cor la trei voci, în culegerea Casei Regionale a Creaţiei Populare Argeș;
· „Știi tu, mândro!” – pentru cor la trei voci – Pitești (1984).
c) Cărţi cu lucrări corale și culegeri de folclor muzical:
· „Din cuburi colorate” – 15 cântece pentru copii, Editura
I.S.J. – C.C.D., S.A. (1976);
· „Coruri pentru școlari” – 17 piese, Editura I.S.J. – C.C.D.,
S.A. (1980);
· „Floare albă din cunună” – 44 de cântece populare și
colinde – Editura C.I.C.P.M.A.M. Argeș (1982);
· „Vochiţa Stoian – privighetoarea Dâmbovicioarei” – 50 de
doine și cântece propriu-zise, Centrul Creaţiei Populare
Argeș, Editura „Paralela 45” – Pitești (1999);
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· Cântece populare în culegera „Voioasă mi-e inima!”, a
Casei Regionale a Creaţiei Populare Argeș (1964);
· „Virtuozi ai fluierului” (în colaborare cu Traian Ciuculescu), Editura „Alean”, Pitești (1999);
· „Lerui, ler” – colinde pentru coruri de voci egale și mixte,
Editura „Paralela 45”, Pitești (2005);
· „Cântând iubirea – romanţe, cântece lirice și coruri”, Editura „Alean”, Pitești, 2012.
d) Muzică pentru scenariu TV:
· Antologia Televiziunii Române „Spectacole de copii”,
Editura C.N.P., București, premiul I (1983);
e) Lucrări instrumentale pentru orchestră de coarde (suite):
· „La carnavalul copiilor”, premiul ll pe ţară, la Concursul
școlilor de artă (1983);
· „Pe-al copilăriei plai”, premiul ll pe ţară, la Concursul școlilor de artă (1985).
f ) Lucrări didactice:
· „Curs de solfegii”, Editura F.R.M., București (1997), și
apoi vol. II, aceeași editură (1998);
· „Opus 50, monografia Liceului de Artă „Dinu Lipatti”,
Pitești, Editura Tiparg (2007).
g) Articole, cronici și avancronici muzicale și comunicări
știinţifice (1967-2000).
Prietenul meu, distinstul profesor și dirijor Moise Mitulescu, a împlinit luna aceasta (2017) 85 de ani și peste 65 de
ani de activitate didactică și cultural-artistică presărată cu multe
împliniri pe plan profesional. Ce poate să fie mai frumos și
omenesc decât clipa când semenii îţi apreciază înfăptuirile și

284

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

momentele luminoase, dorindu-ţi succese în anii care vor veni?
De aceea mi-am propus ca la acest moment aniversar să port o
discuţie neprotocolară cu prietenul și colegul meu de-o viaţă.
C[ostin].A[lexandrescu]. Stimate domnule profesor Moise
Mitulescu, nici nu știu cât de repede a trecut timpul și iată-vă la 85
de ani – o vârstă onorabilă, plină în activitatea didactică și cultural-artistică. Aţi absolvit celebra Școală Normală din Câmpulung
Muscel; încă de pe băncile ei v-aţi afirmat ca un iscusit modelator
al vocilor tinerilor interpreţi. Spuneţi-ne câteva din faptele semnificative ale anilor de studii și prezentaţi-ne figuri de dascăli care au
contribuit Ia formarea dumneavoastră intelectuală.
M[oise].M[itulescu]. Școala Normală „Carol I” din Câmpulung Muscel pe care am absolvit-o era celebră pentru că,
având pe atunci o durată de opt ani, elevii primeau o instrucţie
complexă, temeinică și o educaţie deosebită, necesară unui bun
dascăl.
Disciplinele artistice și toate activităţile muzicale din
această școală aveau o importanţă foarte mare. De aceea m-am
bucurat și de o instruire de bază din punct de vedere muzical.
Aici am studiat în toţi anii teoria, solfegiul și dictatul muzical,
muzica instrumentală și desenul. Eram un apreciat violonist și
făceam parte din orchestra de tip simfonic a școlii, cât și dintro orchestră de de cameră a orașului.
În timp ce foștii mei colegi, care în majoritate erau la
„internat”, profitau de „învoirea de duminică” în oraș, eu stăteam ore în șir în amfiteatrul școlii, pentru a exersa și la pian.
Dorind să-mi fac o pregătire muzicală generală, nu de puţine
ori mă aflam, în timpul liber, și în sala fanfarei școlii noastre,
renumite atunci, unde exersam îndeosebi la instrumente de
percuţie.
Evenimentul cel mai important din viaţa mea de elev
„normalist” s-a petrecut în anul 1951, când Uniunea Compozitorilor din România (președintele Comisiei corale era ilus-
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trul compozitor Ioan D. Chirescu) mi-a confirmat și aprobat
primele trei compoziţii proprii. Partiturile acestor compoziţii,
însoţite de acordul Uniunii Compozitorilor, mi-au fost afișate
la panoul de onoare de către profesorul meu de muzică vocală,
Constantin Mahu.
Debutul meu ca dirijor datează tot de pe vremea când
eram elev al școlii. La 17 ani am devenit dirijor al corului mixt
al elevilor din orașul Câmpulung Muscel. Îmi aduc aminte cu
plăcere cum dr. Constantin Roman, care era și un renumit dirijor de cor, m-a felicitat și m-a încurajat după concertul pe care
l-am dirijat la Cercul Militar...
Sunt mândru că în Școala Normală „Carol I” am avut dascăli de seamă, renumiţi în ţară, precum prof. și director Ilie
Stănculescu, profesorul și eminescologul Augustin Z.N. Pop,
celebrul profesor de vioară Iacobescu, prof. Zlate Bogdanov,
prof. Ion Mitu, prof. Constantin („Conu”) Dumitrescu, prof.
Bunescu și alţii.
C.A. Studiile universitare au avut o mare contribuţie la formarea tânăruIui Moise Mitulescu, dirijor și apoi compozitor. Asupra căror prime realizări ale acestei perioade v-aţi opri acum?
M.M. După ce am absolvit și o foarte importantă școală
pentru mine – de dirijat coral –, de la Brașov, mi-am desăvârșit studiile muzicale universitare la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din București. Foștii mei mari profesori (maeștrii:
Victor Giuleanu, Florin Eftimescu, Vinicius Grefiens, Dragoș
Alexandrescu, Ion Marian, Emilia Comișel, Miryam Marbe) și
ceilalţi îmi apreciau pasiunea pentru studiul teoriei, armoniei,
contrapunctului, dar și al dirijatului coral.
C.A. Activitatea didactică a însemnat pentru profesorul Mitulescu principala preocupare căreia i-a acordat o atenţie deosebită.
Mulţi ani aţi îndeplinit funcţia de director al Liceului de Muzică
din Pitești (azi Liceul de Artă „Dinu Lipatti”), unde aţi format
multe talente care au adus o contribuţie esenţiaIă la dezvoltarea
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vieţii muzicale argeșene. Depănaţi-ne câteva amintiri din această
perioadă!
M.M. Mi-am început activitatea didactică la școlile din
Albești-Argeș și Domnești, am continuat-o la Școala din
Zărnești, judeţul Brașov, la școlile nr. 3, 5 și la Liceul „Zinca
Golescu” din Pitești. Cea mai mare parte a activităţii mele
didactice am desfășurat-o la Liceul de Artă „Dinu Lipatti” din
Pitești, în perioada 1964-1994, unde, pe lângă munca de profesor la catedră, 23 de ani din cei 36 am deţinut și funcţia de
director.
Mulţi dintre foștii mei elevi s-au afirmat ca interpreţi de
seamă, dirijori și compozitori, sau sunt acum profesori, specialiști de bază ai acestui liceu de artă. Din corul mixt al liceului, premiat la olimpiadele naţionale ale școlilor de profil, pe
care eu îl dirijam, au făcut parte și acei elevi care astăzi sunt
personalităţi ale vieţii muzicale românești: compozitorul Dumitru Lupu, soprana Felicia Filip, dirijoarea și pianista Magdalena
Ioan, basul Ioan Grigorescu, Marcel Pavel, Paul Baidan și mulţi
alţii.
C.A. Este incontestabil că satisfacţiile cele mai mari vi le-a dat
activitatea dirijorală. Aţi condus numeroase coruri, peste 25 dacă nu
mă înșel, de copii, de tineri și maturi care s-au aflat în primele rânduri ale mișcării corale argeșene. Această muncă, foarte obositoare,
v-a adus și împliniri...
M.M. Primul cor de copii din judeţul Argeș care s-a afirmat la o fază republicană de concurs a fost cel al Școlii Nr. 3
din Pitești, pe care eu l-am format și dirijat. Suna superb și era
mult apreciat de public.
O muncă asiduă am depus ca dirijor al mai multor coruri
din judeţul Argeș: Corala „Negru-Vodă” din Câmpulung, recunoscută în ţară ca o instituţie artistică de prestigiu, a fost dirijată de mine timp de aproape 20 de ani. Corul din Călinești,
condus tot de mine, în anul 1967 s-a impus ca un „fenomen

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

287

coral”, așa cum au spus dirijorul și compozitorul Ion Vanica,
dirijoarea Elena Vicică și un grup de folcloriști englezi, după ce
am interpretat în finala concursului republican de la București
o interesantă suită scrisă pentru cor mixt, doi recitatori, un grup
de viori și de două ţambale, de compozitorul Dumitru Capoianu.
Cu minunatul cor al C.A.T.C. din Pitesti am cucerit
premiul I pe ţară și trofeul festivalurilor corale „Ion Vidu” și
„Ciprian Porumbescu”, iar cu corul din Leordeni am participat
la Festivalul coral internaţional din Limburg-Germania.
Poate unii nu știu, dar eu am înfiinţat corul Uzinei „Dacia”,
pe atunci Uzina Metalurgică din Colibași, și pe cel mixt al
Combinatului Petrochimic din Pitești.
Printre dirijorii Corului „Învăţământ” din Pitești m-am
numărat și eu, susţinând o bogată activitate culturală încununată de frumoase succese.
Am mai instruit și alte formaţii corale și grupuri vocale,
unele dintre ele, cum este cel din Câmpulung, distins cu premiul I la concursuri naţionale. Și exemplele ar putea continua...
C.A. Una dintre pasiunile dumneavoastră a fost culegerea și
valorificarea folclorului argeșean. Sunteţi membru fondator al Asociaţiei folcloriștilor argeseni „Constantin Rădulescu-Codin”, și încă
unul dintre cei mai activi. Enumeraţi câteva dintre realizările în
acest domeniu.
M.M. Culegerile de folclor, pe care le-am publicat în cele
două cărţi: „Floare albă din cunună” (1992) și „Vochiţa Stoian
– privighetoarea Dâmbovicioarei” (1999), sunt frumoasele mele
împliniri în domeniul folcloristicii muzicale. M-au pasionat
culegerea, publicarea și prelucrarea sau armonizarea folclorului
muzical din Argeș. Mă bucur că am contribuit la apariţia lucrării „Colinde și obiceiuri de iarnă din Argeș-Muscel” (1998, ediţia a doua, 2011). Am elaborat de asemenea o lucrare intitulată
„Lerui, ler!”, care a fost apreciată și valorificată de către cei care
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studiază sau interpretează coral colindele noastre.
C.A. După ce v-aţi pensionat de la liceu, era firesc să vă retrageţi în familie și să vă permiteţi odihna după o muncă de peste cinci
decenii. Dar nu s-a întâmplat așa. Aţi luat-o de la capăt. Pregătire
specială, redactarea unui excelent curs universitar în două volume
– îndreptar pentru orice muzician care nu dorește să se plafoneze.
Aţi predat la Universitatea „Spiru Haret”, filiala din Câmpulung
Muscel. Cum v-aţi simţit în această situaţie?
M.M. Deși eram la o vârstă când trebuia să mă odihnesc,
mi-am continuat activitatea, de data aceasta în calitate de cadru
didactic titular al Universităţii „Spiru Haret”. Aș putea spune
că m-am simţit încă... „tânăr” printre studenţii mei.
Consider că, prin publicarea „Cursului de solfegiu”, două
volume (1997, 1998), am reușit să realizez unele dintre cele
mai importante performanţe ale activiţătii mele de creaţie și
didactică muzicală. N-am „scăpat” nici de activitatea dirijorală, pentru că am depus o activitate concertistică permanentă
la pupitrul corului mixt studenţesc al Colegiului Universitar
Pedagogic, pe care l-am fondat. În perioada aceasta am înfiinţat
și dirijat grupul vocal-folcloric al comunei Bogaţi, cu care am
participat la festivalurile de folclor din Olanda și Bulgaria.
C.A. Activitatea componistică a însemnat pentru dumneavoastră o încununare a talentului și eforturilor depuse. Aţi scris
numeroase lucrări corale și prelucrări de folclor, unele, premiate la
concursurile naţionale. Ele fac parte din patrimoniul de valori ale
acestor locuri și trebuie să fie cunoscute și de către cititorii rândurilor
de faţă.
M.M. Este adevărat că o latură a activităţii mele profesionale a fost cea componistică. Cele mai numeroase lucrări corale
le-am scris pentru copii, multe dintre ele (40 de piese) le-am
publicat în cărţile „Din cuburi colorate” și „Culegere de coruri
pentru școlari”. Unele dintre acestea au intrat în repertoriile
corale din școli, cum ar fi „Spic de grâu” sau „Cântec pentru
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orașul meu”.
O mare satisfacţie am avut-o în acest domeniu când, la
diferite concursuri naţionale de creaţie corală, am fost premiat
cu lucrările mele corale pentru adulţi. Aș dori să amintesc aici
unele dintre cele mai reușite piese compuse de mine, precum
„La stână” – pentru cor mixt, premiată la concursul de la Brașov
și publicată în culegerea „20 de cântece ale compozitorilor din
regiunea Brașov” (1957, când aveam 25 de ani).
La concursul de la Giurgiu am obţinut premiul Revistei
„Îndrumătorul cultural” cu piesa corală „Am rămas nemuritori”,
pe versurile poetei muscelene Valeria Mihai Ștefan.
Cu lucrarea corală „În muscelele cu flori”, mult îndrăgită de
unele formaţii pentru cor de femei, am fost distins cu premiul
III pe ţară. Lucrarea a fost publicată prin Editura Muzicală a
Uniunii Compozitorilor și difuzată la Radio în timpul Festivalului Coral „Ion Vidu”.
În cadrul Festivalului „Zilele muzicii românești”, ediţia I,
de la Iași (1988), mi-a fost decernat premiul II pe ţară pentru o
lucrare corală de maturitate: „Ţară, pământ de dor!”, pe versurile poetei Valeria Mihai Ștefan.
Casa de discuri „Electrecord” mi-a achiziţionat una dintre cele mai reușite piese pentru corurile mixte. În biblioteca
Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București figurez ca
autor cu piesa „Rod bogat”, care a fost studiată la cursurile de
dirijat ale studenţilor.
Unele dintre prelucrările mele folclorice, precum „Foaie
verde magheran”, „Știi tu, mândro!”, „Foaie verde și-o sipică”
și cântecul de inspiraţie folclorică „Fata argeșeană”, au intrat și
încă se mai află în repertoriile grupurilor vocale și ale formaţiilor corale din judeţul Argeș.
Faptul că unele coruri de prestigiu interpretează piese
corale scrise de mine în diferite concerte mă onorează.
C.A. Aţi fost și sunteţi un minunat soţ, un excelent tată și
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bunic. De peste 50 de ani mă simt onorat de prietenia dumneavoastră și a familiei. Este bine să acordăm spaţiu și acestor aspecte, care
sunt esenţiale în viaţa noastră.
M.M. Trebuie să recunosc că toate aceste realizări ale mele
au fost posibile și pentru că alături de mine s-a aflat și se află
o minunată, ideală și frumoasă soţie – Constanţa Mitulescu –
iar cei doi fii ai mei, Gabriel (medic primar chirurg, doctor în
știinţele medicale, cadru universitar la Spitalul clinic „Fundeni”,
medic primar chirurg coordonator la clinica „Protoclinic”, la
Spitalul „Sanador” și la Spitalul „Sfânta Maria” din București) și
Dragoș (medic primar la Institutul Oncologic și Clinica GRAL
din București), sunt mândria noastră și sunt și melomani, mari
iubitori ai muzicii preclasice, clasice, romantice și chiar ai celei
moderne. Am și doi nepoţi, Darius și Andrei, care sunt în curs
de afirmare. Sper ca așchia să nu sară departe.
C.A. Ce v-aţi propus pentru viitor?
M.M. Îmi doresc să continui colaborarea cu instituţiile
muzicale și culturale din Argeș și din ţară, să fiu în continuare
un pasionat și activ membru al Asociaţiei folcloriștilor argeșeni
„Constantin Rădulescu-Codin”. Mai am și alte planuri, care
deocamdată rămân secrete ale activităţii mele didactice și îndeosebi ale celei de muzicologie și creaţie...
C.A. Maestre Moise Mitulescu, am încercat conturarea unui
portret al dascălului, etnomuzicologului, dirijorului, compozitorului, al animatorului cultural și al omului care a împlinit 85 de ani,
personalitate de mare valoare a culturii argeșene și naţionale. De
aceea nu-mi rămâne decât să vă urez, cu toată dragostea și prietenia
pe care v-o port, sănătate pentru dumneavoastră și familie, multe
împliniri și numai succese pe viitor! La mulţi și fericiţi ani!
prof. Costin Alexandrescu

Formaţii corale la ceas aniversar
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Corala Feminina „Camerata“ – la 20 Ani
Nimic nu poate justifica acordul necondiţionat al celor 45
de persoane tinere și mai putin tinere, de categorii sociale total
diferite, cu instruire muzicală aproximativă, cu voci frumoase și
suflet generos decât chemarea, plăcerea, dorinţa și bucuria de a
cânta într-un cor. Numai așa se explică eliminarea dificultăţilor
firești ale acestei structuri eterogene formaţia devenind unitară
în comportament, în opţiuni și aspiraţii, omogenă ca stare de
spirit, ca sonoritate, ca exprimare artistică - muzicală a mesajului emoţional către marele public
Înfiinţată în mai 1997 din iniţiativa și cu sprijinul permanent al Centrului de Creaţie Brăila și sub bagheta dirijorală
a profesoarei Paraschiva Moise, formaţia și-a preluat în mod
hotărat și autoritar atribuţiile ce-i revin conform obiectivului fundamental al activităţii artistice de amatori și prin cântul
coral. Acesta ca mijloc de manifestare amplă, de colectivitate
determinând la rândul său trăiri sensibile, sentimente profunde,
relaţii sociale emoţionale, liniște în suflete și pace între oameni
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care, prin cântec pot deveni mai buni.
Odată stabilit rolul și poziţia coralei în multipla mișcare
culturală brăileana activitatea artistică s-a orientat pe cele două
direcţii esenţiale: însușirea unui repertoriu coral cât mai valoros și reprezentativ, variat ca tematică și mesaj și formarea unor
deprinderi de cânt coral firesc, corect și expresiv, accesibil marelui public renunţând la tehnica interpretativă belcanto proprie
profesionalismului. Astfel s-a revenit la redescoperirea creaţiei
corale românești și străine și promovarea acesteia prin manifestări publice locale, zonale, interjudeţene și la nivel naţional.
Multe și meritorii realizări de acest gen s-au conturat pe
parcursul celor 20 de ani de viaţă cultural-artistică a CAMERATEI la care merită menţionat și aportul altor factori care
au întregit imaginea trăirii spirituale brăilene. De menţionat
colaborarea cu Societatea Muzicală LYRA, Teatrul MARIA
FILOTTI, Cercul Militar Brăila, Corul bărbătesc ARMONIA, Liceul de Arta HARICLEEA DARCLEE, Școala
Populară de Arte VESPASIAN LUNGU. Manifestările coralei se concretizează prin concerte tematice, concerte-lecţie, programe adecvate diferitelor evenimente importante sau prilejuite
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de sărbători naţionale sau religioase, participarea la festivaluri
și concursuri, reuniuni corale de amploare la nivel naţional etc.,
toate cu rezultate meritorii exprimate prin aprecierile competente ale juriilor de specialitate, personalităţi ale mișcării corale
naţionale românești.
Considerăm pe bună dreptate meritul CAMERATEI brăilene ca factor activ valoros și eficient în întreaga activitate culturala și artistică la nivel local, judeţean, naţional. Apreciem în
acest sens aportul sincer, daruirea sufletească, bucuria și conștiinciozitatea coristelor faţă de actul artistic pe care îl realizează numai din propria dorinţă dar și sub amprenta categorică
a compeţentei profesionale și responsabile a dirijoarei, doamna
profesor Paraschiva Moise.
Iată câteva exemple, manifestări din perioada 2016-2017:
• Decembrie 2016 – Concert de Crăciun – colaborare cu
formaţia şcolară de datini şi obiceiuri tradiţionale;
• Decembrie 2016 – Festival Naţional „Vine Crăciunul pe
sara“ – Focşani cu tema „Colinde şi cântece de stea”;
• Ianuarie 2017 – Concert „Dor de Eminescu” în colaborare cu Filarmonica „LYRA” Brăila;
• Martie 2017 – Concertul primăverii la Sala „PRO
ARTE” Brăila;
• Aprilie 2017 – Concert religios „VIN FLORIILE!” –
Catedrala Bunavestire (Biserica Greacă) Brăila.
Și deci, cântecul Cameratei continuă…
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Corala Cantores Amicitiae
„În clepsidra timpului s-au scurs patruzeci de ani de când
un gând devenea muzică, iar muzica reunea suflete în marea
familie ce poartă numele “Cantores Amicitiae”, corala camerală
a Universităţii de Arte “George Enescu” din Iași, ce avea să se
impună în timp în viaţa muzicală a ţării și dincolo de hotarele
ei.
La ceasul amintirilor vă adresăm invitaţia de a onora cu
prezenţa dumneavoastră Concertul festiv aniversar ce va avea
loc în Aula Magna a Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, Aleea Sadoveanu
3, sâmbătă 4 iunie 2016, orele 18.00
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„Preludiu“
Primul concert al formaţiei a avut loc la 1 noiembrie 1972
pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din București. Membrii fondatori fuseseră selecţionaţi din Corul Universităţii, dirijat în acea perioadă tot de Voicu Enăchescu. Acestora li s-au
mai alăturat un grup de studenţi de la Conservator, constituind
astfel nucleul de început al „Preludiului“.
De la apariţia sa și până în prezent, formaţia a mers pe un
drum ascendent, care a consolidat cu fiecare concert, an după
an, prestigiul coralei. Mereu primenit, trecând la statutul de cor
de amatori la cel de formaţie profesionistă, „Preludiul“ își aduce
o deosebită contribuţie la transmiterea actului artistic în rândurile publicului meloman din România și din străinătate, remarcându-se prin măiestria sa interpretativă, prin prospeţimea sa
și, în același timp, prin maturitatea sa. Secretul rezidă, desigur,
în talentul și muzicalitatea nativă a coriștilor, dublate de apro-

fundate studii muzicale, dar, fără îndoială, trebuie căutat și în
muzicalitatea, rafinamentul și deosebitul simţ artistic al dirijorului.
Repertoriul formaţiei este vast, cuprinzând peste 300 de
lucrări de muzică preclasică, clasică și romantică, colinde de
Crăciun și cântece religioase, muzică românească și cântece din
muzica popoarelor, lucrări din literatura contemporană, lucrări
vocal-simfonice. Trebuie menţionat că toate piesele sunt interpretate în limba lor de origine.
Abordarea unui asemenea repertoriu impune din partea
dirijorului și a coriștilor o bună cunoaștere a stilurilor, o perfectă omogenizare a vocilor, o nuanţare fină și calităţi tehnice
remarcabile.
Astfel, formaţia a parcurs, de la înfiinţare, nu doar un repertoriu de mare întindere, dar a abordat stiluri diferite, impunând
o manieră proprie de interpretare unor lucrări din diverse epoci
de creaţie și demonstrând o indiscutabilă maleabilitate în execuţie. Această extremă mobilitate și adaptabilitate la lucrări din
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epoci diferite și de compozitori diferiţi sunt impresionante.
Concertele „a capella“ constituie evenimente mult așteptate
de către publicul ce urmărește evoluţia corului „Preludiu“, care
nu o dată s-a bucurat de prezenţa unor soliști ai primei scene
lirice a ţării, cum ar fi Nicolae Herlea, Valentin Teodorian,
Pompei Hărășteanu, Florin Diaconescu, Lucian Marinescu,
Eleonora Enăchescu, Florin Georgescu ș. a., iar colaborarea
vreme de aproape 15 ani cu distinsul muzician Ovidiu Cucu, a
fost mai mult decât benefică pentru formaţie.
Împletind în mod armonios repertoriul clasic cu lucrări
românești folclorice și religioase, Corul „Preludiu“ constituie un
adevărat imbold pentru compozitorii români contemporani în
crearea unor piese special pentru această formaţie: Dan Buciu,
Vasile Spătărelu, Felicia Donceanu, Irina Odăgescu, Diana
Vodă, Liviu Dănceanu, Dan Dediu.
Începând din 1990, manifestările în public ale „Preludiului“
cu repertoriu de muzică religioasă și colinde au fost extrem de
numeroase, formaţia susţinând concerte în biserici din România (București, Alba Iulia, Sibiu, Sinaia, Sighișoara, Baia Mare,
Zalău, Slobozia, Târgoviște) și din străinătate (Franţa, Olanda,
Germania, Elveţia, Suedia). Toate aceste concerte s-au bucurat
de un mare succes la public, datorită manierei de interpretare,
autenticităţii și omogenităţii perfecte a formaţiei, fapt datorat
în mod cert „feeling“-ului cu totul special al dirijorului pentru
acest gen de muzică.
De la apariţia sa, Corul „Preludiu“ a realizat peste 300 de
înregistrări radio și TV, un disc „Electrecord“ și trei CD-uri (cu
muzică bizantină, cu colinde, cântece de Crăciun și cu creaţii
ale compozitorilor români). Formaţia a prezentat mai mult de
1500 de concerte pe marile scene din România și din Europa,
America și Asia, fiind laureată la mai multe festivaluri internaţionale (Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje). Corul de cameră
„Preludiu“ și dirijorul Voicu Enăchescu au primit, cu ocazia

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

301

ediţiei a XII-a a Festivalului Internaţional „George Enescu“
(1995), Premiul pentru excepţionalul program prezentat, distincţie acordată de Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor și Criticilor Muzicali din România.
În anul 2002, „Preludiul“ a reprezentat arta corală românească la un mare festival internaţional, desfășurat la Beijing
- China, unde au participat peste 60 de ansambluri corale din
întreaga lume.
Tinerii artiști români au obţinut Premiul I și Medalia de
Aur, Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui cântec
în limba chineză, iar maestrului Voicu Enăchescu i s-a acordat
Premiul pentru cel mai bun dirijor.
În luna mai 2004, Corul de cameră “PRELUDIU” a fost
invitat să susţină două concerte la Stockholm în cadrul manifestarilor organizate de Uniunea Europeana și Ambasada
României în Suedia, iar în anul 2006 formaţia a fost prezentă
pe scene de concert din Germania (Berlin, Kassel) și Austria
(Graz, Viena).
Anul 2008 a însemnat pentru Corul “PRELUDIU” confirmarea prestigiului său international prin invitaţia de a susţine o
serie de concerte în centre culturale importante ale Europei. În
lunile noiembrie-decembrie ale acelui an, Corul “PRELUDIU”
a întreprins un turneu de trei săptămâni pe un itinerariu semnificativ: Strassbourg, Madrid, Toledo, Barcelona, Roma, Paris,
Bad Goisern (Austria).
Anul acesta, 2012, cu ocazia aniversării a 40 de ani de existenţă a formaţiei, după reușita înregistrată în luna mai la Festivalul Internaţional de Muzică Ortodoxă Hajnóvka din Polonia,
Corului de Cameră „Preludiu“ i-a revenit șansa de a reprezenta
România la Festivalul Internaţional
Coral din China. Ca o confirmare a calităţii interpretative,
după 10 ani de zile, formaţia românească a reușit să reitereze
succesul din 2002, înregistrat la aceeași manifestare asiatică și
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să câștige medalia de aur la categoria Coruri mixte adulte, precum și Premiul pentru cel mai bun dirijor, dar și Premiul pentru pace și prietenie.
Alte momente „istorice“ din activitatea formaţiei: onoarea
de a susţine un concert în Sala „DAG HAMMARKSJOELD“
din incinta sediului Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New
York (1977), șansa de a fi printre formaţiile „de elită“ care au
participat la Bienala de Muzică Contemporană de la Berlin, cu
ocazia împlinirii a 750 de ani de la atestarea documentară a
orașului (1987) și satisfacţia de a reprezenta România în manifestări de anvergură: Festivalul Mondial al Tineretului și Studenţilor (Moscova, 1985), „EXPO’92 — Sevilla“ (Spania) și
„EXPO 2000 — Hanovra“ (Germania).
De mare încărcătură emoţională au fost și concertele de
muzică sacră susţinute la Catedrala Notre Dame din Paris, la
Basilica Santa Maria di Trastevere de la Vatican sau la Catedrala Regală din Stokholm.
Sunt, desigur, momente de rezonanţă în activitatea oricărei
formaţii de gen. Ne nu rămâne decât să urăm membrilor Corului „Preludiu“ și mentorului lor, maestrul Voicu Enăchescu, succese la fel de „sonore“ atât în ţară, cât și pe meridianele lumii!
prof. Alina Pârvulescu,
Secretar general ANCR
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Voicu Enăchescu
Imaginea celui care a
creat Corala de cameră „Preludiu“ ne apare armonios
realizată în concordanţă cu
reperele biografice ale unei
existenţe dăruite muzicii.
Un destin început pe plaiurile dâmboviţene, în comuna
Brănești (24 mai 1943),
unde părintele său era parohul bisericii, ne îngăduie să
bănuim altitudinea spirituală
a ambianţei copilăriei. Cântările de strană și-au avut rostul
la trezirea unui interes aparte
pentru muzică, interes concretizat în primii ani de școală când, în paralel cu frecventarea
gimnaziului, Voicu Enăchescu începe studiul viorii. Învăţătorul
Dumitru Bendic îi îndrumă primii ani de muzică, la dorinţa
părinţilor, care apreciau darurile deosebite pe care le vădea fiul.
Plecarea de acasă, pentru studiile liceale, nu a însemnat niciodată o desprindere de locurile natale, de afecţiunea pentru tatăl
său, acum un venerabil preot care mai slujește altarul bisericii
din Brănești (căreia i-a dedicat o preţioasă monografie), pentru
mama sa, cea care i-a înţeles, probabil, cel mai bine chemarea
spre lumea artei și de care s-a despărţit de timpuriu, definitiv.
Vocaţia rămâne prezentă în perioada când, elev al unei
renumite școli bucureștene, Liceul „Matei Basarab“, ia lecţii de
vioară cu profesorul de muzică Andronic Minu, un autentic
apostol al pedagogiei artistice. Totodată, ca ecou al cântărilor
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auzite acasă, se îndreaptă spre studiul muzicii corale, devenind
membru al Corului de copii Radio. Această atracţie poate fi
considerată premonitorie pentru viitoarea sa carieră artistică,
Voicu Enăchescu rămânând de atunci fidel muzicii vocale, pe
care o va considera drept orizont al intrării sale în universul
artei. Un model de neuitat în orientarea aceasta rămâne însuși
maestrul care înfiinţase și conducea Corul de copii a Radiodifuziuni, minunatul artist, compozitorul și dijorul Ion Vanica.
Climatul acestei activităţi are în general o forţă stimulatoare
deosebită, fapt elocvent dacă luăm în considerare colegii perioadei 1955-1959, când a fost membru al Corului de copii. Printre aceștia, descoperim alte viitoare destine artistice — Ileana
Cotrubaș, Silvia Voinea, George Crăsnaru, Romeo Vanica, Petre
Geambașu. Se mai adaugă primele experienţe în arta interpretării ca participant în concertele Corului de copii în stagiunea
muzicală bucureșteană sau în câteva turnee peste hotare (Festivalul coral internaţional de la Düsseldorf — 1957, concertele
de la Praga — 1958).
O etapă hotărâtoare în împlinirea vocaţiei sale este reprezentată de studiile universitare, începute în 1962, la Academia
de Muzică din București. Voicu Enăchescu respecta astfel nu
doar propriile sale dorinţe, ci și sfaturile insistente ale tatălui,
care era convins că fiul său este un talent autentic.
Un sprijin deosebit vine și din partea maestrului Ion Vanica,
deoarece acesta intuise că, dintre toţi tinerii care aleseseră calea
muzicii după perioada petrecută în Corul de copii, Voicu Enăchescu are o înclinaţie deosebită pentru arta dirijorală. Îi oferă
astfel ocazia de a-și testa forţele ca asistent al său în conducerea
Corului C.F.R., activitate benefică pentru descifrarea și cunoașterea tainelor profesiunii viitoare. Totodată, în cadrul studiilor muzicale, Voicu Enăchescu se bucură de îndrumarea unor
personalităţi prestigioase, printre profesorii săi de conservator
numărându-se maeștri ca Zeno Vancea (contrapunct), Alexan-
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dru Pașcanu (armonie), Petre Crăciun și Constantin Romașcanu (dirijat coral).
O dată cu opţiunile sale spre muzica vocală de ansamblu,
Voicu Enăchescu își alege și propriile modele. Printre acestea
stăruie realizările dirijorului Dorin Pop cu „Capella Transilvanica“ și, mai ales, cele înfăptuite de dirijorul Nicolae Ciobanu
la Corul Universităţii din București. Cu acest maestru se stabilește o relaţie specială, de profesor-discipol, materializată în
cooptarea lui Voicu Enăchescu în calitate de dirijor secund al
Corului Universităţii, încă din anul III de studii.
Colaborarea aceasta va dura până în 1972, moment de
debut al Corului de cameră „Preludiu“.
Cei șapte ani de formare dirijorală concretizau astfel ascensiunea artistică spre un rezultat care demonstra potenţialul
interpretativ și profesional al tânărului muzician, care găsește,
ca metodist al Casei de Cultură a Studenţilor, condiţiile prielnice edificării unei formaţii corale. În drumul perfecţionării
sale profesionale, Voicu Enăchescu mai adaugă și participarea,
prilejuită de o bursă specială, la cursurile de cultură și civilizaţie
franceză (Antibes, Franţa, 1974), fericită ocazie de cunoaștere a
unui bogat repertoriu muzical.
Din 1974, Corul „Preludiu“ își continuă activitatea sub
conducerea lui Voicu Enăchescu, în cadrul Ansamblului Artistic al Tineretului din România, actualmente Centrul Naţional
de Artă „Tinerimea Română“, din 1990 sub egida Ministerului Culturii. Devenit director al Centrului de Cultură din 1991,
Voicu Enăchescu a demonstrat resurse manageriale de o surprinzătoare eficienţă, ceea ce nu i-a scăzut cu nimic afecţiunea
și atenţia cu care se ocupă în mod special de Corul „Preludiu“.
Există, în această privinţă, o identitate de ideal care, neîndoios,
condiţionează istoria de până acum a acestui ansamblu, ca și
viitorul ei, deși Voicu Enăchescu apare ca dirijor la pupitrul mai
multor ansambluri profesioniste — corurile Filarmonicilor din
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București, Iași sau Craiova, în turneele peste hotare acceptând
să lucreze în sistem „atelier“ cu formaţii din Franţa și Olanda.
În anul 1998, Voicu Enăchescu a fost ales Președinte al
Asociaţiei Naţionale Corale din România, funcţie pe care o
deţine și în prezent. A fost membru în Consiliile de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune și Televiziune.
În anul 2004, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural
în Grad de Comandor pentru promovarea culturii“.
În luna octombrie 2010, Voicu Enăchescu a susţinut un
concert cu Corul Radiodifuziunii Poloneze, la Catedrala din
Cracovia, prezentând un repertoriu exclusiv românesc: „Dacia
Cantat — Între cer și pământ“.
În anii 2002 și 2012, la Festivalul Coral Internaţional din
China, a primit diploma de Cel mai bun dirijor.
Înregistrări de radio, televiziune și disc (majoritatea la
pupitrul „Preludiului“), participări în jurii de specialitate la
festivaluri și concursuri muzicale completează imaginea unei
activităţi complexe, menite a impune un nume de referinţă în
viaţa muzicală, la nivelul maeștrilor. Marcel Corneloup, președintele mișcării corale „A Coeur Joie International“, a afirmat,
în 1996, după audierea unui concert al Corului „Preludiu“: „De
câte ori vă ascult, cred că perfecţiunea există. Ce frumuseţe!“
Voicu Enăchescu este cel care a realizat-o, prin stăruire, voinţă
și muncă, în slujba talentului și a muzicii.
Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu

In memoriam
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In memoriam Alexandru Racu
O nouă despărţire avea să îndolieze lumea muzicii corale în primăvara aceasta, prin dispariţia unui
muzician complex – Alexandru
Racu, dirijor, compozitor, pedagog
care s-a născut la Chișinău, la data
de 19 iunie 1937.
Înclinaţiile sale muzicale s-au
manifestat încă din copilărie:
„Părinţii mei erau învăţători amândoi, absolviseră o școală normală
unde se făcea pe vremea aceea muzică serioasă. Tata știa să
cânte la vioară, la chitară, la mandolină, la balalaică, de pildă,
mama avea și ea o voce foarte frumoasă, așa că probabil încă
din pântecele ei am auzit muzică la noi în casă. Poate prima
mea aventură muzicală a fost la vreo patru ani, când tata m-a
luat pe braţe, iar el punând degetele la o mandolină pe care o
avea, foarte frumoasă, eu dădeam cu mâna pe coarde. Se pare că
am dat bine în ritm, pentru că tata era entuziasmat”.
A urmat Liceul teoretic Fraţii Buzești și în paralel, a studiat
muzica în cadrul Școlii Populare de Artă din Craiova, unde i-a
avut ca profesori pe Constantin I. Baciu – la teorie, pe Mihail
Bârcă – dirijat cor, ansamblu, Nicole Julea – pian.
Studiile universitare le-a urmat la Conservatorul Ciprian
Porumbescu din București, în perioada 1954 – 1959, absolvind
secţiiile de Pedagogie Muzicală și Dirijat coral academic, având
profesori de renume: Victor Iusceanu teorie și solfegii), Paul
Constantinescu armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor
Ciortea (forme muzicale), Alexandru Pașcanu (orchestraţie),
Radu Nagreanu și George Breazul (istoria muzicii), Tibe-
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riu Alexandru (folclor), Dumitru D. Botez (dirijat coral), Jean
Bănescu (canto), Madeleine Cocorăscu (pian).
Alexandru Racu a activat ca dirijor al Corului Universităţii
C.I. Parhon din București, între anii 1956–1959.
În perioada 1959–1962 a fost redactor muzical, la Radio
– Craiova, din anul 1960 până în 1968 a activat ca dirijor al
Ansamblului Artistic de Stat Nicolae Bălcescu din Craiova, iar
din 1962 până în anul 1988, în paralel cu activitatea dirijorală,
a fost profesor de muzică de cameră, pian principal, pian tehnic
și acompaniament, la Liceul de Artă din Craiova.
Ca dirijor al Corului Ansamblului Folcloric Nicolae Bălcescu, a susţinut o activitate intensă de profesionalizare a corului,
în anul 1968 corul fiind transferat la Filarmonică, Alexandru
Racu devenind astfel, dirijorul fondator al Corului Filarmonicii
din Craiova.
În anul 1992, reînfiinţează clasa de canto clasic – corepetiţie de la Școala Populară de Artă Cornetti din Craiova (după o
întrerupere de mai mulţi ani).
Între anii 1992 – 1994, Alexandru Racu a colaborat cu Universitatea Mihai Viteazul, ca lector la cursul „Muzică – instrument muzical”. Din anul 1994, a predat la Universitatea din
Craiova – Facultatea de Litere, Departamentul de Artă Teatrală, cursul intitulat Cunoștinţe muzicale, tehnică vocală, cânt, iar
din anul 2003, la Conservator (în cadrul Facultăţii de Litere), a
susţinut cursul de dirijat – ansamblu coral.
În anul 2004, a obţinut titlul știinţific de Doctor în muzică
al Universiţii de Arte George Enescu din Iași, susţinând teza
Profilul corului de Filarmonică și orizontul artistic al dirijorului
său, coordonator știinţific fiind prof. univ. dr. Gheorghe Firca.
Ca dirijor, a intreprins turnee în Bulgaria, Iugoslavia, Republica Moldova, Franţa, Spania, Macedinia, Italia. A realizat
înregistrări speciale pentru Radio – București, pentru Televiziunile din București, Chișinău, Viena. A prezentat în concer-
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tele susţinute, peste 350 de prime
audiţii absolute din muzica românească, majoritatea aparţinând
compozitorilor craioveni.
Alexandru Racu a fost membru al Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România,
creaţia sa corală cuprinzând prelucrări corale, transcripţii pentru
cor și aranjamente vocale pentru
grupuri vocale feminine.
A desfășurat o intensă activitate de perfecţionare a dirijorilor
amatori din Dolj, Olt, Vâlcea, a
realizat discuri cu lucrări din creaţia compozitorilor W.A. Mozart,
Hector
Berlioz,
Giaccomo
Puccini, a susţinut conferinţe, comunicări știinţifice, referate,
emisiuni de Radio și Televiziune.
Alexandru Racu a fost dirijorul Corului Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru din Craiova, cultivând muzica corală cu
aceeași pasiune nemărginită, dirijând în fiecare duminică și sărbătoare până la trecerea sa la cele veșnice.
În anul 2005, Alexandru Racu a fost hirotonit ca diacon
onorific al Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru din Craiova,
de către I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Olteniei.
În cadrul etapei Naţionale a Concursului de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul, ediţia a VI-a – 2013, i s-a conferit
„Premiul special pentru cel mai talentat dirijor”.
În semn de recunoaștere a ctivităţii sale de excepţie, a
primit peste 30 de distincţii și premii în ţară și peste hotare,
cu formaţii profesioniste și de amatori: Ciprian Porumbescu –
Suceava, D. G. Kiriac - Pitești, Ion Vidu – Lugoj, Brevetul și
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Insigna de „Profesor evidenţiat”. A fost decorat cu, Ordinul
Meritul Cultural - clasa a V-a și Steaua R.S.R.- clasa a IV-a.
În 2004, i-a fost conferit ordinul Meritul cultural în grad
de Cavaler – de către Președintele României. Este nominalizat în „Dictionary of International Biographi” – 1996 (editat de
International Biographical Centre – Cambrige, în „Encilopedia
Interpreţilor” din Moldova, Chișinău – 1999, în „Who’s Who” în
România (ediţia princeps), București – 2002.
Alexandru Racu rămâne în amintirea noastră un exemplu
de profesionalism, modestie și de respect pentru oameni, toate
acestea stând la baza unei îndelungate cariere muzicale care lasă
urme adânci în muzica corală românească.
Discografie / CD
Mozart, W., Recviem, KV 626 ; Berlioz, H., Te Deum; Puccini, G, Messa di Gloria (Italia – Franţa).
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
Bibliografie
Buzilă, Serafim, Interpreţi din Moldova, Lexicon enciclopedic (1460-1960), Editura Arc, 1996
Cosma, Viorel, Muzicieni din România, vol. VIII, Editura
Muzicală, București, 2005
Popescu, Mariana, Repere muzicale în spaţiul dobrogean
-Boris Cobasnian și corul “Vox Maris” Editura Europolis, 2004,
Popescu, Mariana, Sinteze privind arta și tehnica dirijorală
corală în muzica românească, Editura Europolis, Constanţa ,
2008
Popescu, Mariana, Muzicieni basarabeni afirmaţi în România, Editura Muzicală, 2014
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O grea pierdere pentru muzica corală
românească: Alexandru Racu, dirijorul
Corului Catedralei Metropolitane
„Sfântul Dumitru“ din Craiova
Preşedintele Asociaţiei Naţionale Corale din România,
dirijorul Corului de Cameră Preludiu, Voicu Enăchescu, anunţă
cu tristeţe trecerea la cele veşnice a dirijorului Alexandru Racu,
unul dintre marii maeştrii ai artei corale româneşti. Alexandru
Racu, dirijor, compozitor, pedagog, s-a născut la Chişinău, la
data de 19 iunie 1937. Înclinaţiile sale muzicale s-au manifestat
încă din copilărie. A studiat la Liceul Teoretic „Fraţii Buzeşti“
şi la Şcoala Populară de Artă din Craiova, unde i-a avut ca profesori pe Constantin I. Baciu – teorie, pe Mihai Bârcă – dirijat
cor, Nicolae Julea – pian.
La Conservatorul bucureştean, pe care la urmat în perioada
1954-1959, studentul Racu avea să se bucure de îndrumarea
unor maeştri de talia lui Paul Constantinescu şi Ion Dumitrescu (armonie), Tudor Ciortea (forme muzicale), Alexandru
Pascanu (orchestraţie şi intrumentaţie), Madeleine Cocorascu
(pian) etc.
Începând din anul 1968 a fost dirijorul Filarmonicii din
Craiova.
De la începutul anilor ’70 ai secolului trecut a fost membru
al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Are
două culegeri tipărite: Podobii şi Chinonice – Editura Mitropoliei Oltenia (2005) – şi Pagini Corale – Editura AIUS (2012) –,
dar şi multe alte lucrări tipărite în diverse colecţii; de asemenea
a compus numeroase piese originale sau aranjamente pentru
formaţii corale de diverse tipuri. Unele din lucrările sale, pre-
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cum Toată suflarea să laude pre Domnul sau Doamne strigăt-am,
dar şi altele au intrat în repertoriul diverselor formaţii corale
(Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Filarmonica din Timişoara, Filarmonica din Arad, Corala Academică
„Divina Armonie“ şi, desigur, Filarmonica „Oltenia“).
Între anii 1992-1994 a colaborat cu Universitatea Mihai
Viteazul ca lector, la cursul „Muzică – instrument muzical“, iar
începând cu anul 1994 a predat la Universitatea din Craiova
cursul „Cunoştinţe muzicale, tehnică vocală, cânt“.
Ca o incununare a activităţii sale artistice şi ştiintifice
menţionam titlul de doctor în muzică al Universităţii de Arte
„George Enescu“ din Iaşi, obţinut în anul 2004 cu teza Profilul corului de filarmonică şi orizontul artistic al dirijorului său, iar
ca o împlinire a spiritualităţii sale creştine amintim hirotonisirea lui A. Racu ca diacon onorific în ziua Sfântului Apostol
Andrei, apostolul şi ocrotitorul românilor, a anului 2005.
A dirijat câteva mii de spectacole, atât în ţară, cât şi peste
hotare (Bulgaria, Iugoslavia, Republica Moldova, Franţa, Spania, Macedonia, Italia etc), de la spectacole folclorice cu
„Ansamblul Bălcescu“ din Craiova, când tânăr dirijor a avut
plăcerea să o dirijeze pe inegalabila Maria Tănase, la spectacole
de operă, operetă, concerte simfonice şi vocal simfonice, concerte educative, concerte a cappella (a dirijat primul concert a
cappella din Craiova şi primul oratoriu integral la Craiova). În
concerte sale a dirijat mari personalităţi precum: Emilia Petrescu, Nicolae Florei, Valentin Teodorian, Martha Kessler, Gheorghe Crasnaru, Florin Diaconescu, Mihaela Mărăcineanu,
Daniela Vlădescu, Dan Zancu, Alexandru Moisiuc, Victoria şi
Mircea Bezetti, Ionel Voineag, Gheorghe Rosu, Georgeta Stoleriu, Cristina Anghelescu, Gheorghe Huzum, Gabriel Iurascu,
Teodora Ciucur, Paulina Stavrache etc. A colaborat cu dirijori de renume ca: Sergiu Comissiona (care a dirijat la Craiova două vocal simfonice cu Simfonia a IX şi Carmina Burana
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cu doar câteva săptămâni înainte de trecerea sa în eternitate),
Emanoil Elenescu, Florentin Mihaiescu, Teodor Costin, Gheorghe Costin, Corneliu Dumbraveanu, Sabin Pautza etc.
Îndelungata activitate i-a fost apreciată şi recunoscută şi
recompensată. A fost cavaler al Ordinului Meritul Cultural
Clasa a V-a.
Dispariţia maestrului Alexandru Racu constituie o grea
pierdere pentru muzica românească, dar numele său rămâne
înscris în galeria marilor dirijori ai ţării.
Înhumarea a avut loc la Cimitirul Sineasca, din Craiova,
vineri, 28 aprilie 2017.
Odihnească-se în pace!
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Centenar Ioana Radu – Artist al Poporului
(n. 17.II.1917 – m. 19.09.1990)
Vineri 17.II.2017, se împlinesc o sută de ani de când, la 17
februarie 1917, a văzut lumina zilei în casa „unui om obișnuit”
din București și din „Ţara Doinelor”, o fetiţă cu o superbă voce
de violoncel, care a devenit la mijlocul veacului XX – VOCEA
DE AUR A ROMANŢEI ROMÂNEȘTI, IOANA RADU.
A fost cea mai mică din cei patru copii ai familiei sergentului major Constantin Braia, care mai avea trei: Maria, cunoscuta artistă de mai târziu Mia Braia, Gigiu și Nuna. Cei trei
– „trei forţe” au constituit renumitul „Trio Braia”, care a cântat
în perioada interbelică o importantă gamă de cântece populare.
La botez, mica fetiţă a
primit numele Eugenia, dar
în familie i s-a spus Jana.
A îndrăgit, încă din primii
ani ai vieţii, cântecul popular auzit în familie - prin
Trio Braia, dar și din partea
a unor vestiţi lăutari. Când
a încercat să intervină cu
vocea sa, a fost refuzată,
întrucât glasul său – spunea
unul din cei trei membri ai
trioului „scârţâie ca roata
unei fântâni”.
Viitoarea mare artistă a
trăit anii copilăriei și adolescenţei – împreună cu
întreaga familie în vestitul
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oraș Craiova – din inima Olteniei, unde tatăl său, pensionat din
armată, a izbutit să depisteze și să cumpere un loc pentru o
casă și prăvălie.
În acest oraș, Eugenia – a învăţat școala primară și patru
clase secundare la renumitul liceu „Elena Cuza”. Visul său era
să devină învăţătoare – cea mai frumoasă „meserie” pentru o
fată. A urmat și o școală profesională. În cadrul liceului, a beneficiat de îndrumarea profesoarei de muzică Elena Simionescu,
care apreciindu-i glasul a promovat-o în toate serbările școlare
și a încurajat-o să iubească cântecul popular, romanţa, muzica
lăutărească etc. Acasă, Eugenia Braia asculta - la galene, diverse
emisiuni muzicale de la radio. Era încântată de vocile Mariei
Tănase, legendarului tenor Nicolae Leonard, Mariei Lătăreţu
ș.a.
La vârsta adolescenţei, a cunoscut în Craiova pe tânărul
profesor de muzică Romeo Rădescu, de care s-a în drăgostit și
cu care s-a căsătorit. În această situaţie și-a urmat soţul la școlile în care a fost numit profesor suplinitor, din orașele Târgu
Jiu, Drăgășani, Caracal, Corabia etc.
Întrucât situaţia financiară devenea din ce în ce mai critică,
la începutul lunii ianuarie 1936, părăsește familia și se deplasează cu trenul la București, unde sora cea mai mare – Mia
Braia - căsătorită cu îndrăgitul cântăreţ Petre Alexandru, cântau la unele dintre cele mai cunoscute restaurante bucureștene.
Cu sprijinul solistului Petre Alexandru, Jana Braia a început să cânte în orchestrele diferitelor restaurante și grădini din
Capitală și chiar să realizeze unele imprimări la postul naţional
de radio. Vocea sa cu totul deosebită, a fost remarcată de compozitorii vremii: Ionel Fernic, H. Mălineanu, Alfred Alessandrescu ș.a., care, i-au propus să participe la concursul ce va fi
organizat de către Societatea Română de Radiodifuziune.
La această importantă competiţie artistică, s-au înscris 800
de candidaţi. Concursul a durat mai bine de trei luni. Eugenia
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Braia avea numărul 513. Juriul a fost alcătuit din personalităţi
marcante ale creaţiei și artei interpretative românești, printre
care: Th., Rogalski, președinte, soprana Valentina Creţoiu și
tenorul Aurel Alexandrescu – primi soliști la Opera Română
din București, dirijorul și compozitorul Alfred Alessandrescu,
dirijorul și compozitorul Grigoraș Dinicu, pianistul Ion Filionescu – pianistul lui George Enescu etc.
La acest concurs Eugenia Braia a cântat două cântece
populare de referinţă: În pădure la Stroești, și Dorule și-o boală
grea. Juriul a fost impresionat profund de talentul și vocea
Eugeniei Braia, astfel încât, felicitând-o pentru succesul dobândit, pianistul Ion Filionescu i-a propus să preia un alt nume
„mai aproape de brazdă”, respectiv IOANA RADU. Cea de a
doua câștigătoare a Concursului Radio a fost tot o Eugenie –
Eugenia Nedelea, care a primit numele de RODICA BUJOR.
După acest incontestabil succes, începând cu emisiunile
radio din 30 aprilie și 29 octombrie 1939, Eugenia Braia a fost
prezentă pe calea undelor dar și în viaţa artistică din ţară și
peste hotare, cu numele IOANA RADU.
Printre contractele încheiate cu diverse restaurante, amintim și prezenţa sa în Ploiești, timp de șase luni, unde a cântat la
Restaurantul Azuga și de unde săptămânal se deplasa la București, pentru emisiunile radio.
După cel de-al Doilea Război Mondial, Ioana Radu a fost
angajată în calitate de solistă la prima orchestră populară a ţării
– Orchestra „Barbu Lăutaru”, a Institutului de Etnografie și
Folclor al Academiei Române, la Teatrul de Estradă „Constantin Tănase”, la spectacolele Circului de Stat și nu în ultimul
rând la concertele orchestrelor populare din ţară, în deplasări
și turnee. Împreună cu celelalte nume sonore ale muzicii populare românești: Maria Tănase, Rodica Bujor. Ion Luican, Petre
Gusti, Nicu Stoenescu ș.a., a participat în anul 1947 la sărbătorirea a 40 de ani de prestigioasă activitate artistică a eminen-
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tului compozitor, violonist și dirijor Grigoraș Dinicu, ce a avut
loc la Ateneul Român, sub bagheta dirijorului Victor Predescu
și în compania Orchestrei „Barbu Lăutaru”.
O îndelungată colaborare a avut marea artistă în perioada 1954-1967 și cu Orchestra Populară „Flacăra Prahovei”
din Ploiești, sub bagheta renumitului dirijor – șef de orchestră
George Botez.
Radiodifuziunea și televiziunea i-au dedicat numeroase
emisiuni omagiale, iar Casa de Discuri Electrecord excepţionale
apariţii discografice. Regizorii Ion Popescu Gopo și Pompiliu
Gâlmeanu au invitat-o să cânte în memorabile filme artistice:
O zi în București; Omagiu romanţei - Ioana Radu.
Pentru întreaga sa activitate, Ioana Radu a fost distinsă cu
importante premii și ordine ale Statului Român, cu titlul de
Artist Emerit (1957) și de Artist al Poporului (1964). În ziua
de 8 februarie 1987, în Sala Radio, a avut loc un spectacol aniversar „Omagiu Romanţei” prilejuit de aniversarea a 70 de ani
de viaţă, la care și-au dat concursul mari artiști ai scenei lirice
românești: Cleopatra Melidoneanu, Elvira Cârje, Dorin Teodorescu, Petre Gusti, Nicolae Niţescu, Angela Similea, Corina
Chiriac, Marius Ţeicu, Ștefania Rareș, Daniela Condurache și
alţii.
Referindu-se la locul solistei Ioana Radu în muzica românească, savantul Nicolae Iorga, nota: „Parcă vocea dumitale e tot
de pe aici, de prin Vălenii de Munte, că e curată precum apa de
izvor; George Enescu: Glasul dumitale face minuni, pe care le
doresc și viorii mele etc.
În urma unei îndelungate suferinţe, marea solistă a trecut
în lumea cea veșnică la 19 septembrie 1990.
În ultimii ani ai vieţii a prezidat Festivalul Naţional de
Romanţe de la Târgoviște, iar orașul Craiova, începând din
1998, i-a dedicat un Festival Naţional Bienal.
Cu prilejul aniversării Centenarului nașterii sale, vineri,
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17 februarie a.c., ora 16.30, în Sala „Marea Unire” din Palatul
Culturii, va avea loc o emoţionantă manifestare omagială organizată de Muzeul „Paul Constantinescu”, Filarmonica „Paul
Constantinescu” și Centrul Judeţean de Cultură Prahova, la
care își dau concursul: Orchestra Populară „Flacăra Prahovei”
și soliștii: Traian Frâncu, Violeta Visarion, Gelu Voicu, Domnica Sorescu și Nelu Stan, dirijor Marian Dovâncă. Reputaţii
oameni de știinţă muzicală: Constantin Arvinte, prof. dr. Al. I.
Bădulescu și etnomuzicologul Ștefan Cărăpănceanu, vor evoca
momente din viaţa celei care, a fost un „fenomen vocal”, și prin
farmecul vocii sale, a înscris pagini de aur în istoria romanţei
românești.
Prof. Dr. Al. I. Bădulescu
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Constantin Bugeanu – dirijor, compozitor,
profesor (n. 18 mai 1916, Ploieşti m. 23 iulie 1998, Bucureşti)
Constantin Bugeanu face parte
din galeria profesorilor remarcabili
pe care Universitatea Naţionala de
Muzică din București i-a avut în
deceniile 7-8 din secolul trecut. S-a
născut în mai 1916, la Ploiești și a
urmat studiile muzicale la Conservatorul Municipal din Timișoara și
București, în perioada 1927-1940.
În paralel a studiat filozofia la facultatea de profil din București. În
timpul războiului, între anii 19401942 s-a specializat în dirijatul de orchestră cu Klemens Krauss,
renumit dirijor si pedagog, la Salzburg, în Austria. După teribila
conflagraţie mondială a activat ca dirijor la Compania Operei
Comice din București, la Filarmonica din capitala României, și
la Opera Română din Cluj-Napoca. O perioadă a fost directorul
acestei instituţii, pentru ca mai apoi să conducă destinele instituţiei similare din București. De numele lui Constantin Bugeanu
se leagă activitatea Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, între
anii 1962-1968. De asemenea, a fost directorul muzicii și consilier al Ministerului Culturii. Între anii 1967 si 1976 – prin
urmare, până la vârsta de 60 de ani, a fost profesor al clasei de
dirijat orchestră din, pe atunci, Conservatorul bucureștean, astăzi
Universitatea Naţională de Muzică București. A fost, de altfel,
singurul profesor al acestei discipline în acea perioadă. Atunci
când m-am hotărât să apuc drumul dirijatului de orchestră, adică
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prin clasa a unsprezecea, un argument hotărâtor a fost și faptul
că aveam de la cine învăţa, profesorul Bugeanu fiind binecunoscut în viaţa muzicală a ţării. Știam că admiterea nu era un lucru
de joacă, trebuia să fii bine pregătit în toate domeniile muzicii –
teorie, armonie, contrapunct, forme, instrumentaţie, orchestraţie,
estetică ș. a.
S-ar putea vorbi mult despre cum decurgeau orele de dirijat,
despre substanţa deosebită a prelegerilor. Maestrul Bugeanu ţinea
și cursurile – la care participau toţi studenţii clasei (opt în intervalul 1971-73) dar și seminariile, individuale, bine organizate și
coordonate. Dar pregătirea nu se făcea doar la clasă. Cel puţin
o dată pe săptămână ne duceam, pe rând, la reședinţa sa. Acolo,
întrevederile durau ore întregi. Știam ora la care începeam, de
regulă 5 sau 6 după amiaza și cel mai adesea plecam după ora 22.
Soţia sa, dna Cristina, actriţă a Teatrului Naţional din București,
ne primea întotdeauna cu multă amabilitate afișând un zâmbet
inconfundabil. Inutil să menţionez că profesorul nu a făcut niciodată vreo aluzie la recompensă pentru munca suplimentară.
Sistemul său pedagogic-dirijoral era bine structurat pe trei
paliere, fiecare cu câte trei diviziuni. Era prinsă aici întreaga tehnică dirijorală, fiecare problemă putând fi studiată fie separat fie
în corelaţii diverse. Dar sistemul său teoretic, cu implicaţii majore
în practica specifică, era dublat de un sistem estetico-filozofic,
la fel de bine construit și el. Atunci am luat contact cu noţiuni
fundamentale cum ar fi semantica muzicală, altfel spus, ceea ce
se află în spatele sunetelor, ceea ce ar trebui pus în valoare în
structura muzicală pentru ca impactul asupra conștinţei umane
să fie cât mai convingător. Discutam vreme îndelungată despre
fenomenologia muzicală, termen destul de nou, la vremea respectivă la noi, în dezbaterile din domeniu. În esenţă, este definirea
amănunţită a structurii muzicale și modalitatea de îmbinare cu
structura/structurile anterioare și următoare. Altfel spus, abordarea unei lucrări muzicale de pe principii dramaturgice, cu suișuri,
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coborâșuri, puncta culminante superioare și inferioare. Constantin Bugeanu stăpânea foarte bine acest subiect. De altfel, a semnat comentariul consistent al acestui termen în „Dicţionarul de
termeni muzicali” apărut în anul 1984 sub îngrijirea lui Zeno
Vancea. Nu știam cât de bine o să-mi prindă această experienţă peste numai câţiva ani, atunci când l-am întâlnit pe Sergiu Celibidache, între altele, fenomenolog de temut. Maestrul
Bugeanu era renumit pentru analizele sale de forme. Au rămas
până astăzi renumite analizele lucrărilor „Pelléas și Mélisande”
de Claude Debussy, „Preludiul la unison” de George Enescu ori
„Preludiu simfonic” de Ion Dumitrescu. De curând, în pregătirea
unui concert simfonic, am luat de la biblioteca Radio, partitura
„Serenadei pentru orchestră de coarde” de Dvorak, în care am
găsit însemnările asupra formei muzicale efectuate de profesorul
meu de dirijat. Cu mare satisfacţie am constatat cât sunt de pertinente acele adnotări. Constantin Bugeanu este cel ce a pus în
practică solmizaţia perfectă, adică solfegierea reală. În practica
muzicală seculară vezi o anume notă – să spunem fa #, dar în
intonaţie cursivă, spui fa, vezi si b dar pronunţi si. La fel pentru
dublii diezi ori bemoli și mai rar triplii accidenţi. Sistemul pus la
punct de maestrul Bugeanu denumea, pe baza vocalelor și a unor
consoane, fiecare înălţime, sistem care se putea aplica indiferent
de gradul de modificare prin alteraţii muzicale. Din păcate, sistemul nostru de învăţământ, aflat într-o interdependenţă firească
internaţională, a fost prea puţin receptiv la o astfel de iniţiativă.
Din această solmizaţie corectă, s-a născut stenosolfegiul, o etapă
care facilitează mult aprofundarea partiturii. Prin acesta se făcea
o anume reducţie, pe orizontală a lucrării, subliniindu-se numai
pilonii principali, punctele de sprijin în plan melodic și armonic.
Iată câteva aspecte pentru care profesorul Constantin
Bugeanu merită recunoştinţa şi neuitarea noastră.
Cristian Brâncuşi,
dirijor şi compositor, prof. univ. dr. la UNMB
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Eugen Pricope – dirijor şi muzicolog,
90 de ani de la naştere şi 25 de ani
de la trecerea prematură în eternitate
Cu câteva zile în urmă, respectiv la 16 aprilie a.c., s-au
împlinit 90 de ani de la nașterea reputatului dirijor și muzicolog Eugen Pricope, iar la 3 mai, comemorarea a 25 de ani de
la trecerea prematură în eternitate (3 mai 1992), în urma unei
grele și neiertătoare boli.
A văzut lumina zilei la 16 aprilie 1927, în orașul Oituz din
judeţul Bacău, localitate unde urmează și cursurile școlii primare și secundare.
Dovedind din anii adolescenţei o evidentă vocaţie pentru
studiul marei și adevăratei muzici, între anii 1949-1957, Eugen
Pricope se numără printre studenţii prestigiosului Conservator
de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, unde beneficiază de îndrumarea de specialitate a renumiţilor maeștri ai creaţiei și pedagogiei muzicale naţionale: Ioan D. Chirescu, Mihail
Jora, Tudor Ciortea, Theodor Rogalski, Sabin Drăgoi, Tiberiu Alexandru, Zeno Vancea, Ion Ghiga, Dumitru D. Botez,
Constantin Silvestri ș.a. Ulterior, s-a perfecţionat cu excelentul
compozitor, prof. univ. și eminent om de știinţă muzicală, acad.
Mihail Jora.
Încă din timpul studiilor muzicale universitare, studentul
Eugen Pricope este angajat la Redacţia Muzicală a Societăţii
Române de Radiodifuziune (1949-1953) și apoi, până în anul
1963, în calitate de lector la Filarmonica „George Enescu” din
București.
În urma unui concurs ce a avut loc în anul 1957, tânărul
muzician Eugen Pricope ocupă funcţia de dirijor al Orchestrei
Simfonice din Galaţi și din 1958, până în 1963, se află la pupi-
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trul Filarmonicii din Bacău.
Apreciind incontestabila sa pregătire de specialitate, în
perioada 1963-1970, dirijorul Eugen Pricope este angajat în
funcţia de consilier la Direcţia Muzicii din Ministerul Culturii,
coordonând cu autoritate artistică - compartimentul filarmonici
și orchestre simfonice. Tot în acel an 1963, devine prin concurs,
cel de al doilea dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii
din Ploiești.
La cârma artistică a filarmonicii ploieștene, dirijorul și
muzicologul Eugen Pricope, a realizat numeroase concerte simfonice, concerte simfonice populare, concerte educative, în care
creaţia muzicală românească a ocupat un loc prioritar.
Înzestrat cu reale calităţi în știinţa și arta cuvântului, dirijorul Eugen Pricope a extins, în mod constant, activitatea de
educaţie muzicală în școlile gimnaziale și liceale ploieștene,
susţinând în fiecare stagiune un important număr de concerte
educative.
Sub bagheta sa, au cântat nume sonore ale artei interpretative românești – soliști concertiști, instrumentiști și lirici, printre care Ion Voicu – Artist al Poporului, Mihai Constantinescu,
Ștefan Ruha și Radu Aldulescu - Artiști Emeriţi, Varujan Vosganian (vioară), Eugenia Moldoveanu - soprană, pianistul concertist - Nicolae Brânduș, baritonul Vasile Micu ș.a.
În paralel cu activitatea dirijorală, Eugen Pricope s-a afirmat constant și în calitate de om de știinţă muzicală – atât
în domeniul muzicologiei cât și al criticii muzicale. A semnat numeroase recenzii, cronici, studii, eseuri etc, ce au văzut
lumina tiparului în renumite reviste de specialitate: Muzica,
Melos, Contemporanul, Flacăra, Ateneul etc., precum și în
presa centrală cotidiană. A susţinut zeci și zeci de expuneri în
cadrul concertelor educative pe diverse teme din istoria muzicii
românești și universale. A colaborat permanent cu interesante
emisiuni la posturile naţionale de radio și televiziune. Nu au
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lipsit din complexa sa agendă: comunicările știinţifice la diverse
simpozioane și sesiuni de comunicări naţionale, conferinţele de
specialitate la Universitatea Populară a Municipiului București
și în cadrul lectoratelor organizate în fiecare stagiune, în perioada 1970-1992 la Filarmonica „George Enescu” din Capitală,
unde a făcut parte din corpul de consilieri artistici ai acestei
instituţii de grad naţional.
De un real succes în viaţa muzicală românească din ultimele decenii ale secolului XX, s-au bucurat volumele: „Beethoven” (tipărit la Editura Muzicală în 1958) – pentru care autorul
a primit Medalia Jubiliară cu ocazia sărbătoririi Bicentenarului nașterii „Titanului de la Bonn” (Berlin 1970), „Ghidul de
concert” (1961 – în colaborare), „Simfonia până la Beethoven
(Ed.- Muzicală 1964), lucrare distinsă cu Premiul Ministerul
Culturii din Cehoslovacia), „Dirijori și orchestre” (Ed. Muzicală 1971, Constantin Silvestri (Ed. Muzicală 1975) ș.a.
În acest context, remarcăm și excepţionalele studii publicate în revista Muzica: Ion Vidu – Un mare artist (nr. 1, 1953),
Interpretarea simfoniilor de Beethoven sub bagheta dirijorului
George Georgescu (1961, 1963, 1966, 1970, 1974), Figuri de
muzicieni: Ionel Perlea (1962), Marţian Negrea (1964) ș.a.
În ultima parte a vieţii, dirijorul și muzicologul Eugen
Pricope a făcut parte din Colegiul Criticilor Muzicali din
România, organism de specialitate care a iniţiat și coordonat
(președinte compozitoarea și muzicologul Smaranda Oţeanu),
importante manifestări muzicale pe teritoriul ţării, printre care
s-au impus: Galele tinerilor concertiști, Festivalul tinerilor
talente, Festivalul tinerilor dirijori, Festivalul tinerilor interpreţi
de balet etc.
Începând din 1981, și până în anul 1991, maestrul Eugen
Pricope s-a aflat printre oameni de știinţă muzicală – membri ai
Colegiului Criticilor Muzicali care au participat cu documentate prelegeri la Festivalul Naţional al Tinerilor Dirijori, orga-
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nizat în vestita staţiune montană Bușteni, de către Comitetului
Judeţean de Cultură și Artă Prahova, sub egida Ministerului
Culturii și în colaborare cu Filarmonica „Paul Constantinescu”.
Referindu-se la această excepţională manifestare muzicală,
distinsul muzician Eugen Pricope a ţinut să precizeze într-una
din expunerile sale, menţionând: „Festivalul Tinerilor Dirijori de
la Bușteni, reprezintă o importantă universitate de vară de nivel
european, singura de acest profil pe vechiul nostru continent”.
Din nefericire, după plecarea semnatarului acestor modeste
rânduri – desemnat de către Ministerul Culturii, încă din 1981,
directorul Festivalului Tinerilor Dirijori de la Bușteni - care
din 1991 a devenit internaţional și a preluat și superba staţiune
montană Sinaia -, de la conducerea Inspectoratului Judeţean
de Cultură Prahova (27.V.1997), acest prestigios act de cultură
muzicală de rezonanţă europeană s-a desfiinţat.
Lucrând o viaţă în domeniul culturii și artei (la 15 aprilie a.c. s-au împlinit 64 de ani de când am fost numit inspector cu probleme de artă la Sfatul Popular al Regiunii Ploiești),
am colaborat, mai bine de trei decenii, cu reputatul muzician
Eugen Pricope.
În seara zilei de 16 aprilie 2002, cu prilejul aniversării a 75
de ani de la naștere, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”
a organizat o manifestare omagială, la care au rostit interesante
alocuţiuni prof. dr. Al. I. Bădulescu și prof. David Octavian,
director artistic al Filarmonicii „Paul Constantinescu”. Au transmis mesaje muzicologul dr. Vasile Tomescu – Doctor Honoris
Causa al Universităţii Naţionale de Muzică București și prof. dr.
Vasile Donose, Doru Popovici - compozitori și muzicologi ș.a.
Fie ca aceste modeste gânduri, să constituie un binemeritat
omagiu la împlinirea celor 90 de ani de la nașterea distinsului
muzician și a unui sfert de veac, de la plecarea sa într-un lung
și nesfârșit turneu artistic în lumea astrelor.
Prof. Dr. Al. I. Bădulescu
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Amintiri despre Gomiţă
Am avut prilejul placut de a-l cunoaste pe profesorul Gheorghe Gomoiu la Facultatea de Muzica, unde eu eram profesor
de armonie. Imi amintesc de faptul ca erau mai multi studenti
in cadrul unui cerc. Stand de vorba cu ei, am observat ca unul
era mai atent si i-am intins mana.
Ne-am cunoscut si de atunci am ramas prieteni, el devenind pentru totdeauna pentru mine, ,,Gomita”. Era un om
foarte bine intentionat, manierat, cu un vocabular deosebit. Era
un om calm, interiorizat. Gandea profund ceea ce avea de spus.
A trecut timpul si l-am intalnit pe Gomita la Casa de Creatie Arges, ca metodist cu probleme de muzica. Constatand
nivelul general al formatiilor muzicale ( coruri si orchestre), s-a
pus problema infiintarii unui cor mai deosebit ca repertoriu,
variat din punct de vedere tehnic, cu stiluri diferite, clasice si
contemporane.
Asa a luat nastere formatia corala ,,Ars Nova”, impunandu-se in timp atat pe plan national, dar si international, ca
o formatie matura, de elita. Astfel, formatia ,,Ars Nova”, aparuta in 1970, sub bagheta fondatorului ei, profesorul Gheorghe Gomoiu, a participat in turnee in Germania, Rusia, Franta,
Suedia, Grecia, Ungaria, Elvetia, Italia- Expo 2015, Milano.
In ceea ce priveste relatia mea personala cu formatia,
Gomita mi-a propus sa armonizez doua creatii italiene- ,,Santa
Lucia” si ,,O sole mio”, pentru cor de patru voci si pian, care
fusesera compuse doar la unison. Realizarea la patru voci mixte
a crescut in expresivitate linia melodica, iar dinamica interpretarii s-a imbunatatit. Cele doua piese s-au bucurat atat in strainatate (mai ales in Italia), dar si in Romania, de un mare succes,
devenind adevarate ,,piese de rezistenta” ale corului ,,Ars Nova”.
Gomita mi-a cerut de asemenea sa armonizez tot la patru
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voci, o romanta foarte frumoasa, ,,Te astept pe acelasi drum”,
lucrare foarte bine primita de public la concertele corului ,,Ars
Nova”.
La Festivalul International Coral ,,D.G. Kiriac” profesorul
Gheorghe Gomoiu a fost director inca de la prima sa editie
din 1992. O alta latura a activitatii lui Gomita a fost instruirea
unor cadre din miscarea artistica de amatori, dirijori in diferite
localitati satesti, care au avut mari succese. Acest lucru il realiza prin organizarea unor cursuri de vara, dandu-le indrumari
legate de muzica. Asa s-a ajuns ca unele formatii mai modeste
din judet sa devina coruri apreciate din punct de vedere muzical
si sa castige locuri fruntase la concursurile nationale de amatori.
Gomita s-a manifestat ca un muzician complex, cu talent,
abordand un repertoriu deosebit din punct de vedere armonic
si polifonic. Datorita lui Gomita nivelul formatiilor corale din
judetul Arges a fost din ce in ce mai ridicat sub aspect artistic
si reportorial.
Am apreciat la Gomita faptul ca totdeauna vorbea cu admi-

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

329

ratie despre trei dirijori argeseni: Alfonso Popescu, om dinamic,
iubitor de frumos, dirijorul Corului din Domnesti, formatie care a castigat la fiecare concurs locul I; preot Ion Ionescu,
dirijorul Corului din Topoloveni, foarte apreciat pentru activitatea corala; Emanoil Popescu, dirijorul Corului Barbatesc din
Pitesti. La toate concursurile aceste coruri castigau locul I, iar
profesorul Gomoiu ii dadea drept exemplu permanent pe cei
trei dirijori fruntasi la nivel national.
Nu in ultimul rand, vreau sa subliniez din nou rolul important pe care profesorul Gomoiu l-a avut in organizarea Festivalului Coral ,,D.G. Kiriac”, atat national (zece editii), cat si
international (incepand din 1992), cand a avut functia de director al festivalului.
Subsemnatul, am avut bucuria de a face parte din juriul
festivalului la majoritatea editiilor, alaturi de compozitorii si
dirijorii D.D Botez, Gheorghe Dumitrescu, Dinu Stelian,
Laurentiu Profeta, Gheorghe Bazavan, Ludovic Paceag, Radu
Paladi, Constantin Romascanu, Vasile Timis, Petre Craciun,
Stefan Andronic, Moise Mitulescu s.a. Prin plecarea dintre noi
a celui ce a fost profesor Gheorghe Gomoiu, cultura romaneasca si in special cea argeseana, au pierdut imens. A fost un
om care a lasat urme adanci in miscarea corala.
Un gand pios pentru Gomita!
Mircea Neagu,
compozitor
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Cel care i-a fost aproape încă de la prima angajare, domnul profesor Costin
Alexandrescu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Traditionale Argeș, în cartea ”ARC PESTE TIMP”, din 2006, care marca
sărbătorirea a 50 de ani de existenţă a instituţiei pe care o conducea, povesteste:
”S-a născut la 22 iulie 1939, în Topoloveni, și a copilărit și a trăit la Călinești,
localitate cu rezonanţă pentru viaţa muzicală a acestor locuri. De mic a cântat cu
învăţătoarea sa din primele clase și alături de părinţii săi era prezent la toate
repetiţiile minunatului cor din Călinești, recunoscut ca unul dintre cele mai
valoroase în perioada de după cel de-al Doilea Razboi Mondial. Pentru copilul de
atunci repetițile erau lecții de memorie muzicală, de estetică, de folclor, dar și de
dirijat. A avut șansa ca nașul său, preotul Ion Ionescu, distins dirijor al Argesului,
să ”vadă” talentul ﬁnului său în ale muzicii și să-i acorde atenţia cuvenită. El a
rămas modelul de dirijor cu care s-a sfătuit tot timpul până la trecerea în neﬁinţă a
părintelui Ionescu. Ca liceean s-a bucurat de atenția compozitorului bucureștean
Mayter, un om de mare sensibilitate și cultură, care a sesizat dragostea sa pentru
muzică și care i-a îndrumat pașii în această direcție. Hotărâtoare în formarea sa ca
dirijor a fost întâlnirea dintre corurile din Topoloveni și Facultatea de Muzica din
Bucuresti (decan: Mircea Buciu, artist emerit). A fost primul concert dirijat în Arges
de profesorii de la Conservator: Ion Vicol, Nicolae Popescu, Alexandru Plesca, Lucica
Pop, Elena Patras.
A absolvit Academia de Muzica din București, Secția pedagogie muzicala dirijat, având recomandări elogioase din partea profesorilor și decanului, fapt care
a contribuit la angajarea ca instructor-metodist la Casa Regională a Creaţiei
Populare și apoi cea judeţeană. Aici a trebuit să facă de toate: să dirijeze coruri de
la sate, să se ocupe de organizarea unor tarafuri populare, să militeze pentru
extinderea la formațiile de amatori a muzicii culte, să organizeze și să răspundă de
buna desfășurare a unor manifestări muzicale de prestigiu și să se ocupe de
tipărirea unor culegeri de muzică corală care să ﬁe la îndemâna formaţiilor de
amatori din judeţul Arges. Este unul din inițiatorii și organizatorii Festivalului
Internaţional de Muzică Corală ”D.G.Kiriac” de la Pitești, ajuns anul acesta (2006)
la cea de a XXIV-a ediție. Inregistrările de radio, televiziune, discuri și CD-uri,
participări la festivaluri și concursuri muzicale naţionale și internaţionale
completează imaginea unei activităţi complexe menite să impună un nume de
referinţă în viaţa muzicală. Ca o recunoaștere a meritelor sale profesionale, a fost
invitat în vara anului 1981 la cursurile muzicale (sectia dirijat), organizate de
Institutul Național de la Marly de Roy, de Ministerul de Externe al Franței, în
colaborare cu Ministerul Timpului Liber. În 1987 a participat ca invitat de onoare la
reuniunea dirijorilor de coruri din Germania centralĂ (Mitteldeutschen
Sägerbundes). Cu acest prilej a primit medalia de aur a Asociației Corale din
Germania și titlul de cetațean de onoare al orasului Marburg. În ultimii ani s-a
aplecat și asupra artei compoziției, obținând premii la Festivalul National de
Romanțe ”Crizantema de Aur” de la Târgoviște. A muncit tot timpul cu pasiune și
dăruire, fiind receptiv la tot ce este nou în mișcarea muzicală românească. În
ultimii ani a fost vicepreședinte al Asociatiei Naționale Corale din România ”.
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PROGRAM CONCERT
DE CÂTE ORI AM VRUT SĂ-ȚI SPUN
muzica: Gheorghe Gomoiu
text: Corneliu Lamba
soliști: Andra Bivol Costea
Marius Bălan
la pian: prof. Radu Titi
JOS LA CĂLINEȘTI ÎN VALE
muzică și versuri: Daniel Vlad

CIORCÂRLIA
prelucrare și aranjament: Gh. Bazavan

DORINȚA
muzica: Vasile Popovici
solist: Marius Bălan

DRAGOSTE, VECHEA POVESTE
muzica: Gheorghe Gomoiu
text: Corneliu Lamba
ROMANȚA MEA
muzica: Gheorghe Gomoiu
text: Corneliu Lamba
solistă: Andra Bivol Costea
la pian: prof. Radu Titi

PE DEAL PE LA CORNĂȚEL
aranjament: Constantin Arvinte

BARCAROLA
muzica: Jacques Offenbach

HORA STACCATO
muzica: Grigoraș Dinicu
prelucrare: Constantin Arvinte

LA PALOMA
muzica: Sebastian de Yradier

UN VIS DE TOAMNĂ
muzica: Gheorghe Gomoiu
text: Corneliu Lamba
solistă: Andra Bivol Costea
la pian: prof. Radu Titi

HALLELUJAH
muzica: Leonard Cohen

Dirijori:
prof. Radu TITI

prof. dr. Codruț SCURTU
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„Meşterul” argeşean Gheorghe Gomoiu
Scriu acest memento-parastas privind o fotografie care-l
înfăţișează pe profesorul, dirijorul-director al Festivalului Internaţional de Muzică corală „D. G. Kiriac”, OMUL GHEORGHE GOMOIU împreună cu profesorul universitar PETRE
CRĂCIUN la avanpremiera unei ediţii a Festivalului coral de
la Pitești, unde profesorul Gheorghe Gomoiu era, de câteva
decenii, amfitrion, iar maestrul P. Crăciun onora calitatea de
titular neobosit al juriului, alături de personalităţi ale creaţiei
și interpretării corale: prof. univ. dr. Dan Buciu, prof. univ. dr.
Irina Odăgescu, compozitorii Constantin Arvinte și Mircea
Neagu, dirijorul Voicu Enăchescu și alţi importanţi muzicieni.
Gheorghe Gomoiu a fost o personalitate distinctă în peisajul muzical românesc, care și-a dirijat energiile creatoare în
câteva direcţii clare și constante. După absolvirea Conservatorului și-a asumat rolul de coordonator al formaţiilor artistice
din judeţ sub egida Casei Creaţiei Argeș (astăzi Consiliul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale),
înfiinţând și dirijând coruri. În 1970 a contribuit la organizarea Festivalului de Muzică Corală „D. G. Kiriac”, pe care în
1992 îl transformă în Festivalul Internaţional de Muzică Corală
„D. G. Kiriac” - devenind directorul manifestării. A treia direcţie s-a conturat în anul 1972 când Corul de Tineret de la Casa
Tineretului din Pitești - condus de tânărul profesor Gheorghe
Gomoiu - s-a transformat în Corul de cameră „Ars Nova”, „formaţie căreia i-a dedicat întregul său potenţial uman și artistic.
Timp de 45 de ani EL este sufletul și creierul acestui colectiv de excepţie, lucrând neobosit pentru realizarea idealului său
profesional: promovarea cântecului coral” (Prof. Costin Alexandrescu). Această formaţie i-a devenit cea de-a doua familie.
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„Nu pot trăi fără muzică!”
La 22 iulie a.c. [2009, n.n.] am avut marea bucurie să-l
sărbătorim pe colegul și prietenul nostru, profesorul și dirijorul
Gheorghe Gohoiu, la împlinirea vârstei de 70 de ani, ca unul
dintre cei mai importanţi muzicieni ai acestor locuri, care toată
existenţa și-a închinat-o muzicii, catedrei, valorilor inestimabile
ale culturii noastre populare tradiţionale în arta sunetului. Când
un fiu al Argeșului ajunge pe cea mai înaltă treaptă a realizării
artistice, este o mare bucurie a tuturor iubitorilor de frumos.
Cu atât mai mare este bucuria noastră cu cât 42 de ani profesorul Gheorghe Gomoiu a fost colegul nostru, crescând alături
de noi, formându-se ca valoros muzician aici, la Casa Creaţiei
Populare Argeș. Este cel mai longeviv dirijor din aceste instituţii de profil din ţară. S-a născut la 22 iulie 1939, în Topoloveni,
și a copilărit, a trăit și trăiește la Călinești, localitate cu deosebite rezonanţe pentru viaţa muzicală a acestor locuri. A urmat
Liceul „Ion Neculce” și Facultatea de Muzică din București. A
absolvit Academia de Muzică, secţia Pedagogie Muzicală (dirijat), bucurându-se de elogioase recomandări din partea iluștrilor săi dascăli.
Activitatea sa profesională se desfășoară pe două planuri:
cea de profesor de muzică (Școala Nr. 14 din Pitești și Școala
Nr. 2 din Ștefănești) și dirijor. Dintre numeroasele formaţii
pe care le-a dirijat, amintim: Corul de femei din Topoloveni,
Corul mixt din Călinești, Corul Tineretului din Pitești, Corul
mixt din Rucăr, Corul mixt al Întreprinderii „ARO” din Câmpulung Muscel, Corul mixt din Scornicești (judeţul Olt), Corul
mixt „Dacia” din Colibași, Corul Casei de Cultură din Curtea
de Argeș, Corul Școlii Nr. 14 din Pitești și Corul Școlii Nr. 2
din Ștefănești.
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Cea mai importantă
realizare a carierei sale este
însă Corul de Cameră ARS
NOVA, formaţie căreia i-a
dedicat întregul său potenţial uman și artistic. Timp
de peste patru decenii el este
sufletul și creierul acestui
colectiv de excepţie, lucrând
neobosit pentru realizarea idealului său profesional: promovarea cântului coral. Cu această formaţie, fondatorul ei a obţinut
numeroase premii, trofee și distincţii la festivalurile și concursurile naţionale și la manifestările internaţionale la care a participat. Înregistrările la radio, televiziune, pe discuri și CD-uri,
desele participări la festivaluri și concursuri muzicale naţionale
și internaţionale completează imaginea unei activităţi complexe
menite să impună un nume de referinţă în viaţa noastră muzicală.
Ca o recunoaștere a meritelor sale profesionale, prof. Gheorghe Gomoiu a fost invitat în vara anului 1981 la Cursurile
muzicale (secţia dirijat) organizate de Institutul Naţional de
la Marly le Roy, de către Ministerul de Externe al Franţei, în
colaborare cu Ministerul Timpului Liber. În anul 1987 a participat ca invitat de onoare la reuniunea dirijorilor de coruri din
Germania Centrală (Mittedeutschen Sägerbundes). Cu acest
prilej a primit medalia de aur a Asociaţiei Corale din Germania și titlul de cetăţean de onoare al orașului Marburg.
În decursul anilor s-a bucurat de prietenia unor remarcabili
muzicieni care au scris lucrări corale pentru formaţiile sale, sfătuindu-l la îmbogăţirea măiestriei artistice: Alexandru Pașcanu,
Mircea Neagu, Gheorghe Bazavan, Constantin Arvinte, Constantin Romașcanu, Ludovic Paceag, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, Voicu Enăchescu, Dan Buciu, Gheorghe Ionescu, Marius
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Giura, Dumitru Croitoru, Emanoil Popescu, Gelu Ciuculescu
și alţii.
A muncit tot timpul cu pasiune și dăruire, fiind receptiv
la tot ce este nou în mișcarea muzicală românească. Din anul
1997 este vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale Corale din
România; în 2007, Consiliul Judeţean Argeș i-a acordat titlul
de Fiu al Argeșului, cu prilejul Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediţia I, iar în anul 2011 i s-a conferit înalta distincţie de
cetăţean de onoare al Argeșului și Muscelului, în cadrul aceleiași sărbători.
Pentru a ne face o imagine mai largă asupra profesorului,
dirijorului, a omului Gheorghe Gomoiu, cu prilejul aniversării a
șapte decenii de viaţă și a peste cinci decenii de activitate muzicală, i-am adresat câteva întrebări care vor completa cele scrise
mai sus.
Ce impact au avut anii copilăriei pentru formarea din punct
de vedere muzical a profesorului de mai târziu?
Cred că muzica este o construcţie care are nevoie de temelie solidă. De la etajul al treilea în sus, greu se va putea construi
altceva. Am cântat cu învăţătoarea mea din primele două clase,
venind la Călinești, unde, alături de părinţii mei, eram prezent la
toate repetiţiile minunatului cor recunoscut ca unul dintre cele mai
valoroase în perioada de după cel de Al Doilea Război Mondial.
Pentru copilul de atunci, repetiţiile erau lecţii de memorie muzicală,
de estetică, de folclor, dar și de dirijat. Preotul Ion Ionescu (nașul
meu) a fost și a rămas modelul de dirijor: gesturi simple, precizie în
atac, repetarea până la epuizare a pasajelor muzicale dificile etc. Ca
licean, am avut marea șansă de a fi elevul compozitorului Mayter,
un om de o mare sensibilitate și cultură, care a sesizat predilecţia
mea pentru muzică și cu care am petrecut multe ore în laboratorul liceului unde exista în acea vreme o orgă. Dânsul a fost cel care
mi-a prezis că voi face muzică în viaţă, deși eu eram convins că voi
fi medic!
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Din anii studenţiei, din perioada definitorie a viitorului
dirijor, ce amintiri merită a fi redate? Care au fost maeștrii care
au contribuit la formarea viitorului profesionist?
Momentul hotărâtor în alegerea mea pentru dirijatul coral l-a
constituit întâlnirea dintre corurile din Topoloveni și cel al Facultăţii de Muzică din București (decan: Mircea Buciu, artist emerit).
Am văzut un cor de o ţinută academică și dirijori pe măsură. A fost
primul contact cu profesorii de dirijat: Ion Vicol, Nicolae Popescu,
Alexandru Pleșca, Lucica Pop, Elena Patraș... I-am cunoscut pe
marii cântăreţi de operă Mircea Buciu, Mihail Știrbei, Iolanda
Mărculescu. A fost momentul de răscruce al vieţii mele, momentul
adevărului, acela că nu pot trăi în afara muzicii, fără muzică.
Nu împliniseși 30 de ani când ai fost numit instructormetodist (și, apoi, dirijor) cu probleme de muzică la Casa Creaţiei Populare a Regiunii Argeș. În același timp ai început din
plin activitatea dirijorală la unele formaţii din judeţ. Cred că
i-ar interesa pe cititori să afle care a fost problematica cu care
te-ai confruntat în acei ani.
În primul an a fost cumplit: la facultate lucrasem la nivel profesionist foarte înalt. Aici aveam de-a face cu formaţii de amatori.
Acest lucru presupunea repetarea unui fragment cu o partidă până
la reproducerea corectă, atât melodic, cât și ritmic, după care urma
asamblarea tuturor vocilor. După o repetiţie de minimum două ore,
rămâneam fără glas. Cu excepţia Corului de femei de la Cooperativa „Muncitoarea” din Topoloveni, toate celelalte formaţii pe care
le-am dirijat se aflau la mare distanţă de locuinţa mea. De câteva
ori am parcurs distanţa Pitești-Călinești (18 km) pe jos, în miez
de noapte, după ce lucrasem de la ora 18.00 la ora 20.00 cu Corul
din Rucăr sau din alte părţi ale judeţului, îndrumând și colective
instrumentale.
În această activitate destul de complexă m-am bucurat de dragostea și conlucrarea unor mari compozitori din România, dar în
acea perioadă l-am simţit cel mai apropiat pe Mircea Neagu, care
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tot timpul m-a urmărit, m-a îndrumat, mi-a spus atunci când am
greșit și m-a alintat cu dragoste părintească ori de câte ori a fost
cazul.
Dintre formaţiile corale pe care le-ai pregătit, cea mai
dragă sufletului este Corul de Cameră ARS NOVA. Aici cred
că ai pus toată priceperea ta, tot ce acumulaseși din anii de
început, aici ai creat o adevărată școală a cântatului coral. Cu
acest «copil» al tău ai avut și cele mai mari satisfacţii, cele mai
mari succese din viaţă...
Ca student am cântat și am dirijat formaţii ample: Corul
Facultăţii de Muzică din București, corurile pe ani de studiu. Dar
întotdeauna m-au atras corurile de cameră, în special Corul Madrigal, dirijat de maestrul Marin Constantin. Așa cum am mai spus,
în Pitești și în regiunea Argeș, majoritatea corurilor erau mixte,
cu un număr care depășea întotdeauna 60-80 de persoane și cu un
repertoriu adecvat acestui gen de formaţii. Mi-am amintit de lecţiile de istoria muzicii privind școala muzicală de la „Notre-Dame”,
de „Ars Antiqua” și „Ars Nova”. Și de aici nu a mai fost mult până
a transforma corul tineretului pe care îl dirijam în anul 1970 în
Corul „ARS NOVA”. De reţinut este faptul că în acest cor aproape
toţi tinerii erau absolvenţi ai liceelor și facultăţilor de muzică, ai
Conservatorului, preoţi etc., și a fost ușor de pus în practică ideea
reuniunii într-o formaţie care să promoveze muzica de cameră.
În perioada 1970-1989 am fost în Olanda (1973), Germania
(1975, 1977, 1981), Spania (1982), Rusia (1981), costurile deplasării și ale costumaţiei suportându-le instituţiile de cultură pe lângă
care funcţionam (Palatul Culturii, Casa Creaţiei Populare, TehnicClub). Rezultatele au fost dintre cele mai bune, pentru că oamenii
în ARS NOVA au avut o motivaţie: succes pe plan naţional, dar și
internaţional. Mi-am propus și am realizat apariţia unei monografii a corului, folosind și documente care să demonstreze aceste
afirmaţii (Corul ARS NOVA, Pitești, 35 de ani în slujba muzicii
corale românești, Editura „Alean” a C.J.C.P.C.T. Argeș, 2006).
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Pe plan naţional, corul a obţinut următoarele premii: 1977,
premiul al III-lea; 1979, premiul al II-lea; 1981, premiul I și titlul
de laureat; 1983, premiul I și titlul de laureat; 1985, premiul I și
titlul de laureat; 1987, premiul I și titlul de laureat; 1989, premiul
I și titlul de laureat. În anul 1986, la ediţia a IX-a a Festivalului
Coral „D.G. Kiriac” a obţinut Marele Premiu, Trofeul Festivalului
și Cupa Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
Pe plan internaţional, Corul „ARS NOVA” a participat, în
1973, la două festivaluri în Olanda: „Op Rokeldis” din Groningen și un spectacol în Marea Sală a Congreselor din Haga (a fost
primul succes de răsunet). În 1975 și 1977 am cântat la Marburg
și Kirchain, în Germania, orașe cu mari tradiţii muzicale. Ialtari
Bergmann, președintele Societăţii Corale din Gemania Centrală, a
devenit unul din partenerii Corului Ars Nova. El și dr. J. Iilmar,
Ministrul Culturii și Învăţământului din Hessa (a vizitat
de trei ori judeţul Argeș, cu prilejul unor concerte ale Corului „Ars
Nova”) au creat foarte multe facilităţi pentru noi. În anul 1982,
când corul a participat la festivalurile internaţionale de la Barcelona și Vitoria, din Spania, domnia sa a organizat concerte în Germania, oferindu-ne atât cazare și masă, cât și bani pentru motorina
consumată pe drum de autocarul cu care am călătorit. După 1989
au urmat concerte în Franţa, Grecia, Suedia, Turcia, Italia.
Pentru a prezenta concertele mai sus-amintite a trebuit să
muncim în toți acești ani extrem de mult, să renunţăm de multe ori
la vizionarea unor spectacole ori la lectura unor cărţi, să-i lăsăm pe
cei de acasă să ne suplinească la îndeplinirea obligaţiilor familiale,
să renunţăm la multe momente de odihnă, să cheltuim din banii
care ar fi fost folositori în familie. Dar atunci când iubești ceea ce
faci, atunci când crezi în muzică, totul poate să se termine cu bine.
ARS NOVA va rămâne până la sfârșitul vieţii mele o creaţie
în care am crezut și cred. Cea mai mare dorinţă pe care o am – și
nu mă dau înapoi să o fac publică – este găsirea unui tânăr absolvent de Conservator, care să preia din mers conducerea corului.
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Ar fi bine așa, pentru că experienţa mea și tinereţea lui ar
putea ridica acest cor minunat pe noi trepte. Poate, în viitor,
Asociaţia Culturală «Ars Nova» și corul cu același nume, cât și
alte coruri valoroase din Pitești, vor avea un sediu și posibilităţi
financiare pentru a desfășura o activitate de calitate și cu mari
satisfacţii pentru toţi.
Încă din anul 1970 ai avut o contribuţie importantă în lansarea, organizarea și menţinerea Festivalului Internaţional de
Muzică Corală „D.G. Kiriac”. Din 1992 ai devenit directorul
său, principalul organizator, transformându-l în manifestare
internaţională, cunoscut atât pe plan naţional, cât și în străinătate; o mândrie pentru oricine îndrăgește acest gen artistic.
Pentru cititorii noștri ar fi interesant să afle care sunt problemele care le ridică, ce satisfacţii aduce, cu ce greutăţi ne confruntăm, cum a fost începutul, și, în fine, tot ce crezi că trebuie
făcut pentru menţinerea lui pe viitor.
De la început aș vrea să menţionez faptul că am dorit festivalul de pe băncile facultăţii și m-am convins de necesitatea lui după
fiecare concurs naţional cu participarea corurilor inclusiv la fazele
finale care aveau loc de fiecare dată la București, în Sala C.C.S.
din strada Lipscani, alături de formaţii de dans, orchestre, brigăzi artistice etc. Îmi aduc aminte că, la prima apariţie ca dirijor
al Corului „Ars Nova”, în finală, am intrat în scenă în jurul orei 2
dimineaţa – o parte din coriști dormeau pe trotuar, în spatele scenei.
Era dezolant.
Am avut șansa să lucrăm împreună, dle Costin Alexandrescu,
să fim uniţi în ideea reeditării „Cântărilor corale” desfășurate cu ani
în urmă în Argeș, în Brașov, Sibiu, Lugoj, Suceava etc., să redactăm un regulament conform căruia toate corurile puteau să cânte o
jumătate de oră în scenă, repertoriul fiind ales de conducătorii formaţiilor respective.
Cum am preluat etapa internațională? Din anul 1992 am
preluat conducerea festivalului, împreună cu dl. Vericel, senator al
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Rhonului, un prieten foarte apropiat al Corului „Ars Nova”. Domnia sa și dl. Claude Baudusseau au organizat două turnee ale corului în Franţa, cheltuielile de cazare și masă fiind suportate de acești
minunaţi parteneri.
În anii 1990-1991 Corul „Ars Nova” a realizat două turnee
artistice în Franţa, primul în zona orașului Grenoble și al doilea în
zona orașul Lyon. După cel de-al doilea turneu, am avut o întâlnire cu senatorul Maurice Vericel, care locuia în orașul St. Symphorien, localitate în care am avut ultimul spectacol în 1991. După ce
am prezentat o scurtă istorie a mișcării corale din Argeș și am vorbit
despre tuneele Corului „Ars Nova” în Europa, în perioada 19701990, fapt ce l-a impresionat, am convenit cu dl. senator Vericel ca
împreună să realizăm prima ediţie a Festivalului Internaţional de
Muzică Corală, care să aibă loc la Pitești, iar din punct de vedere
financiar, Franţa să asigure întreţinerea formaţiilor corale din străinătate, iar noi pentru cele autohtone.
S-a încheiat un protocol între Primăriile din St. Symphorien
sur Coise și municipiul Pitești. Din partea Primăriei Pitești a semnat dl. Primar Tudor Pendiuc, iar din partea Franţei dl. Senator de
Rhone, Maurice Vericel, în prezenţa secretarului Primăriei Pitești,
dl. Iosif Cerbureanu.
An de an, festivalul a avut pe scenă coruri de valoare din mai
multe ţări europene, americane și asiatice, reușind de fiecare dată să
satisfacă exigenţa publicului argeșean, care a umplut sălile de concerte. Fiecare ediţie a avut împliniri, dar și probleme, de cele mai
multe ori de ordin financiar, și nu artistic. Bugetul a scăzut, sponsorii principali, „Automobile Dacia-Renault”, „Arpechim”, „Alprom”,
„Peco” (actualul Petrom), „Aro”, au dispărut cu desăvârșire; la ediţia
din anul 2009, Ministerul Culturii și Cultelor și-a luat mâna de pe
această mare realizare artistică. Noroc că în ultimii ani Consiliul
Judeţean Argeș a găsit formula ca, prin Centrul Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș și, în ultimii ani, prin Teatrul „Al. Davila” și Muzeul de la Golești, să ajute
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la menţinerea acestei iniţiative argeșene.
În ultimii ani, Primăria din Pitești, prin Centrul Cultural și,
mai nou, primăriile din Topoloveni și Mioveni, s-au alăturat la
organizare și au contribuit cu o parte din fonduri la reușita festivalului. Am convingerea că în anii care vor veni, Festivalul Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac” va crește ca importanţă
internaţională.
Cum se vede din străinătate muzica românească? Ce părere
are dirijorul Gheorghe Gomoiu despre viitorul mișcării noastre
corale?
Aș răspunde în două planuri. Unul ar fi impresia pe care o au
cei care intră în contact cu partitura compozitorului român, și aici
este vorba despre specialiști. Participarea multor coruri românești la
festivalurile și concursurile de muzică corală în străinătate, dar și
întâlnirile și vizitele unor muzicieni, dirijori etc. în România au
făcut și fac posibilă cunoașterea lucrărilor semnate de compozitorii
noștri. Cel de-al doilea plan ar fi impresia artistică deosebită impusă
de prestigioasele coruri românești care colindă lumea. Îmi amintesc
de o scrisoare trimisă de Ministrul Culturii și Învăţământului din
landul Hessa, dr. J. Iilmar, conducerii judeţului Argeș, în care spunea: Orice ţară ar fi mândră să aibă un cor ca ARS NOVA și un
asemenea dirijor (și am putea da multe citate din presa germană,
italiană, franceză, suedeză, greacă, olandeză etc. referitoare la formaţia numită).
Am apreciat la dirijorul Gheorghe Gomoiu știinţa de a-și
întocmi repertoriul formaţiilor pe care le-a condus, varietatea partiturilor abordate, modul în care căuta să mulţumească
toate gusturile. În mod deosebit mi-a plăcut să ascult piesele
armonizate după lucrări muzicale solistice sau romanţe de mare
popularitate. În ultimii ani atenţia dvs. s-a îndreptat și spre arta
compoziţiei. Ce realizări aveţi?
Este foarte adevărat că încă din tinereţe am cochetat cu acest
gen muzical, atât de îndrăgit de români, dar nu numai; și tot ade-
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vărat este că atunci, împreună cu Silvestru Voinescu (textier, directorul bibliotecii, consăteanul meu) am scris câteva romanţe cu circuit
închis (numai pentru noi și cercul restrâns de prieteni). În anul
2003 am citit un text, scris de Corneliu Lamba, care se lega cu una
din melodiile mele din ultima perioadă. Așa s-a născut romanţa „De
câte ori am vrut să-ţi spun”, lucrare care a obţinut premiul Televiziunii Alpha în 2003 la festivalul-concurs din Târgoviște. Am
prins curaj și la ediţia din 2005 am obţinut premiul al treilea cu
„Romanţa mea”, text Corneliu Lamba, iar în 2005 am obţinut premiul al doilea cu romanţa „Un vis de toamnă”, același textier. Primele au fost interpretate de prof. Marinela Dumitru, iar cea de-a
treia, de prof. Adina Badea. Toate cele trei lucrări au fost armonizate pentru cor mixt de maestrul Constantin Arvinte. Împreună
cu prietenul și finul meu, Corneliu Lamba, ne-am propus să scriem
Zece romanţe și împreună cu Corul „Ars Nova” și soliștii săi să realizăm un CD. Din păcate, el nu mai este printre noi.
Câteva rânduri trebuie să acordăm și vieţii personale a
omului Gheorghe Gomoiu, care a avut multe momente de
luptă, de sacrificii în realizarea idealului propus. De aceea să
notăm gândurile soţului, tatălui și bunicului, care în clipele de
liniște cred că nu mai aude acordurile muzicale, nu mai este
frământat de cadenţele din partituri și nu mai are emoţiile unei
munci pe care o prestează cu multă dragoste.
Cred că, în general, omul nu poate despărţi viaţa de familie de
meseria pe care o practică, în cazul în care tot ce face constituie picături de viaţă. Nu concep viaţa în afara armoniei de familie, mai
ales că părinţii mei s-au înţeles foarte bine, m-au crescut ducândumă la școală în București, cu gândul să-mi asigure o educaţie
aleasă. Mă mândresc cu cei doi fii, care au primit o educaţie consonantă – un rol foarte mare l-a avut soţia mea Elena Gomoiu,
profesoară (Liceul din Topoloveni), astăzi pensionară, iar rezultatul
este că Bogdan-Marius, inginer electronist, lucrează la C.N.A., iar
Ion-Sorin este economist și lucrează la o firmă privată.
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Și așchia nu sare departe de trunchi, pentru că Ioana Luana
Alessandra, nepoţica mea din partea lui Sorin, se pare că se va
îndrepta spre muzică. Oricum, bunicul se pregătește să dea lecţii de
pian în familie. Mai nou a apărut și Alexandru care de mic are
înclinaţii dirijorale. Cât privește departajarea dintre activitate și
muzică, aceasta nu poate să existe, nu are suport real. Muzica este
în totul: în felul cum muncești, cum respiri, pentru că este o latură a
existenţei, a activităţii omenești, cel puţin la același nivel cu matematica.
Dacă plantele cresc mai bine pe un fond muzical, dacă orice
fiinţă reacţionează pozitiv la stimulii pe care îi creează arta sunetelor, înseamnă că reacţiile chimice folosite de biologi (de multe ori
nocive) sunt depășite de efectele mirifice ale muzicii. De fapt, eu cred
că viaţa trebuie să fie muzică, incluzând elementele care o compun:
ritm, melodie, armonie, durată.
Ajungând la sfârșitul convorbirii noastre, se cuvine ca ultimele cuvinte să aparţină intervievatului, care să privească înainte spre alte realizări, să exprime părerile privind evoluţia
inegalabilei profesiuni de credinţă. Personal mă simt mândru
de prietenia cu profesorul și dirijorul Gheorghe Gomoiu, sunt
onorat că lucrez alături de el și că îi simt mereu entuziasmul
molipsitor.
Dumneavoastră, dle Costin Alexandrescu, doriţi o încheiere
pentru interviul acesta. Mă voi conforma, deși eu sunt convins că
vom continua să ne întrebăm încă mulţi ani, numai să fim sănătoși, dacă am înfăptuit în totalitate ceea ce ar fi trebuit. Am lucrat
împreună o viaţă de om pentru ca muzica corală să-și aibă locul
câștigat de-a lungul mileniilor. Dacă acest minunat instrument,
CORUL, a reprezentat prima instituţie de cultură muzicală din
lume, dacă vocea umană a fost primul instrument care a reprodus
sunetul, cred ca avem datoria, atât noi, cât și cei care conduc destinele societăţii românești, să ne unim eforturile spre a împlini ce stă
în puterile noastre, pentru a păstra formaţiile corale existente, a sădi
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în sufletele tinerilor dragostea pentru muzica corală și a perpetua
manifestările existente: festivaluri, concursuri, concerte etc.
Aș dori din tot sufletul ca acești copii minunaţi, absolvenţi ai
Liceului piteștean „Dinu Lipatti”, care urmează cursurile universităţilor muzicale, să revină cât mai curând în judeţul Argeș, iar
corurile „Orfeu”, din Curtea de Argeș, „Ars Nova” din Pitești, cele de
pe valea Cârcinovului (precum Corul „Preot Ion Ionescu” din Topoloveni) și din alte localităţi muscelene, de pe Râul Doamnei, din
așezările umane cu tradiţie în domeniu, să aibă dirijori tineri, cu
putere de muncă și cu toate calităţile despre care am vorbit aici. Ce
va fi? Vom vedea. Sper să fie așa cum ne-am dorit noi doi, așa cum
am visat de-a lungul vieţii noastre, deseori uitând cu adevărat de
sărbători, de familie, de boală, de zile și ore libere.
Și nu-mi pare rău pentru aceste clipe sau pentru anii „pierduţi”
pe care amândoi i-am dedicat muzicii patru decenii și mai bine!
Ar fi multe de scris despre personalitatea și despre trăirile
deosebite ale acestui talentat muzician al Argeșului. Sperăm că
suișurile sale nu s-au isprăvit și viitorimea va completa cu alte
izbânzi aceste rânduri pline de recunoștinţă.
*
Anul 2016 a început cu multe proiecte pentru muzicianul
Gheorghe Gomoiu și pentru corul său „Ars Nova”; noi repetiții,
pregătirea unei deplasări în străinătate.
Urma să se deruleze cea de a 34-a ediție a Festivalului Coral
„D.G. Kiriac” și în mod special sărbătorirea ediției a 24-a de
când această importantă manifestare are caracter internațional
și la care el a trudit cu pasiune și devotament, fiind directorul
festivalului.
Lucrurile mergeau bine. Entuziasmul tuturor era la cote
maxime. Se preconiza o reușită deplină.
Din păcate starea de sănătate a coordonatorului acestor
acțiuni era din ce în ce mai precară. Analizele nu arătau nimic
îmbucurător. O boală nemiloasă îi măcina trupul profesorului
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Gomoiu. În ciuda acestor greutăți, alături de colaboratorii săi
cei mai apropiați, cu înțelegerea familiei, care i-a fost mereu
aproape, face eforturi supraomenești ca acest eveniment pe care
l-a dorit la un nivel înalt să fie o reușită.
Și într-adevăr festivalul este pregătit foarte bine în cele mai
mici detalii.
Ca și la ultimele ediții, în zilele de 22-26 iunie 2016, la
Pitești, Topoloveni și Mioveni se desfășoară patru concerte de
un nivel artistic foarte ridicat, care onorează la superlativ acest
jubileu.
Din păcate, directorul festivalului - prof. Gheorghe Gomoiu
- nu a putut fi prezent la acest eveniment. Boala cruntă l-a
țintuit la pat, răpindu-i bucuria participării la această sărbătoare
pentru care a muncit enorm.
Succesul a fost deplin. Bucuria însă nu era pe măsură.
Coordonatorul și sufletul acestui festival era într-o mare
suferință. Era mare tristețe. Au urmat internarea și operația. Se
spera într-o minune. N-a fost să fie. Clipele de suferință s-au
accentuat.
Toate aceste momente grele au fost suportate cu bărbăție
de marele nostru coleg și prieten.
Tot acest calvar a durat până în dimineața zilei de 30
august 2016 când inima lui Gică Gomoiu a încetat să mai bată.
Totul s-a sfârșit. În fața lui Dumnezeu, noi muritorii, suntem
neputincioși. A închis ochii cu demnitate și cu gândul la cei
dragi, familia sa și iubiții lui copii, membri ai Corului „Ars
Nova”.
Despărțirea de marele animator care a fost dirijorul Gheorghe Gomoiu a fost la nivelul meritelor sale. Au fost momente
de tristă aducere aminte. Atât la Pitești cât și la Călinești,
despărțirea a fost marcată de durerea generală față de un om
care a scris istorie în viața muzicală și culturală a acestei țări.
Sufletul s-a ridicat la ceruri, cum altfel, pentru un astfel de
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om deosebit , iar trupul a fost așezat cu pioșenie la Biserica
Turculești-Călinești, spre veșnica sa pomenire.
„Nu pot trăi fără muzică”, acesta era minunatul său crez,
și într-adevăr toată viața a dedicat-o muzicii și a făcut-o la
parametrii cei mai înalți.
Ne rămâne de la el amintirea pe care va trebui s-o păstrăm și s-o transmitem cu recunoștință urmașilor noștri.
Să-i fie amintirea veșnică!
Dumnezeu să-l odihnească!
Prof. Costin Alexandrescu
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Concertul „In Memoriam Gheorghe Gomoiu”
În viaţa muzicală a Piteștiului ziua de 28 noiembrie 2016 a
fost o zi de doliu, desfăşurându-se un concert coral in memoriam Gheorghe Gomoiu, organizat sub egida Consiliului Judeţean Argeş şi a Teatrului „Alexandru Davila”.
Concertul a fost susținut de corul „Ars Nova”, fondat şi
dirijat de peste 40 de ani de regretatul muzician Gheorghe
Gomoiu.
La concert s-a aﬂat în sala mare a teatrului un numeros
public, meloman și prieten vechi al acestui valoros colectiv
artistic și al fostului său dirijor.
Concertul in memoriam a fost precedat de un moment
comemorativ emoționant care a decurs în fața corului „Ars
Nova” aﬂat la scenă deschisă şi în prezența președintelui Asociaţiei Naţionale Corale din România, renumitul dirijor Voicu
Enăchescu. A onorat cu prezența și președintele Consiliului
Județean Argeș, dr. Dan Manu. Desfășurarea acestui concert a
fost dominată și de tabloul portret cu ﬁgura luminoasă și privirea generoasă a fostului dirijor, așezat în partea laterală a scenei.
Au luat cuvântul dirijorul Voicu Enăchescu și colegii și prietenii de-o viaţă ai regretatului dirijor: profesor Costin Alexandrescu, fostul director al Casei Creaţiei Populare Argeş şi al
actualului Centru Judeţean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Argeș, profesorul şi dirijorul Moise Mitulescu, fost director al Liceului de Muzică şi Arte Plastice din
Piteşti (Liceul de Artă „Dinu Lipatti”) şi lectorul univ. dr. Sorin
Mazilescu, actualul manager al C.J.C.P.C.T. Argeş.
Ei au evocat principalele şi deosebitele aspecte din viaţa şi
activitatea artistic-muzicală a lui Gheorghe Gomoiu. Vorbitorii
au motivat faptul că Gheorghe Gomoiu, prin deosebitele sale
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realizări, s-a dovedit a ﬁ personalitate dirijorală de marcă.
Astfel s-a evidențiat contribuţia sa la formarea prestigiului
naţional şi internaţional al corului „Ars Nova”.
S-a remarcat de asemenea şi rolul său, alături de directorul
Costin Alexandrescu, la iniţierea, organizarea și desfășurarea
Festivalului Naţional şi Internaţional de Muzică Corală „D.G.
Kiriac” de la Piteşti, ﬁind director şi coordonator al acestuia la
cele 24 de ediții internaționale.
Au fost menţionate și celelalte domenii ale activității sale:
Gheorghe Gomoiu a avut în același timp și o rodnică activitate didactică, de profesor de educaţie muzicală într-o şcoală
gimnazială din Pitești. Dar una dintre cele mai îndelungate
activități ale sale a fost cea de metodist, îndrumător, al Casei
Creației Populare (CICPMAM Argeș și CJCPCT Argeş).
Gheorghe Gomoiu a fost unul dintre puținii confraţi întru
dirijat coral care, în perioada de după revoluția din 1989,
când apăruseră unii „critici” vehemenţi ai Festivalului Naţional „Cântarea României”, n-au renunţat la munca dirijorală cu
amatorii. Prin aceasta Piteştiul şi Argeşul au continuat să aibă
faima de a ﬁ o parte a țării cu una dintre cele mai valoroase
cântări corale.
Fiindu-i colaborator nedespărţit şi aﬂându-mă alături de el
în toate juriile concursurilor muzicale și folclorice, am cunoscut îndeaproape contribuţia sa la evoluţia vieţii muzicale argeşene şi muscelene. A avut un rol important în perioada de după
anul 1990 la viabilitatea activităţii corale din judeţul Argeș. În
acest scop, a organizat şi a condus anual Reuniunea Corală de
Primăvară a Corurilor din judeţul Argeş.
Ca urmare, cântarea corală din judeţ nu a stagnat şi a continuat cu repertorii mai bogate, libere şi apolitice.
O frumoasă și merituoasă activitate a regretatului Gheorghe Gomoiu a fost aceea de îngrijire a unor culegeri de coruri,
pe care le-a publicat prin instituția unde a funcționat ca meto-
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dist muzical (culegerile corale: „Pe un mal frumos” – 1968;
„Pe pârâu de rouă” – 1970; şi „Apleacă-te bradule!”, volumele
I şi II, – 1972). În ele au fost cuprinse unele dintre cele mai
valoroase creaţii corale ale unor compozitori români reprezentativi, ca: Gheorghe Dumitrescu, Gheorghe Bazavan, Mircea
Neagu, Dumitru Capoianu, Ludovic Paceag, cât şi lucrări din
creaţia noastră, a muzicienilor argeşeni.
S-a mai subliniat faptul că profesorul Gheorghe Gomoiu a
depus şi o neobosită activitate dirijorală la multe alte formaţii
corale din judeţ, cum a fost cea de la Uzina ARO din Câmpulung Muscel.
Aşa după cum a mai spus şi dirijorul Voicu Enăchescu,
preşedintele ANCR, Gheorghe Gomoiu – prin turneele peste
hotare cu corul „Ars Nova” – a dus faima muzicii corale româneşti şi în alte ţări.
În încheierea primei părţi am ţinut să evocăm deosebit respect şi ﬁgura omului Gheorghe Gomoiu: zâmbitor, cu un glas
dulce în vorbire şi în cântare, un mare iubitor al armoniilor şi
polifoniilor corale şi un slujitor credincios şi devotat al artei
corale...
În partea a doua a comemorării, corul „Ars Nova” pe care
Gheorghe Gomoiu l-a iubit nespus de mult până în ultima clipă
a vieţii sale, ca un omagiu adus fostului său dirijor, a interpretat într-o atmosferă de emoţionantă vibraţie mai ales piesele
sale preferate.
Publicul, cu privirile îndreptate şi spre tabloul expresiv cu
chipul celui comemorat, a ascultat cu multă afecţiune lucrări
corale, precum: „De câte ori am vrut să-ţi spun...”, romanţă de
Gheorghe Gomoiu, solişti Andra Costea şi Marius Bălan, la
pian aﬂându-se Radu Titi. (În sală era şi devotata soţie a fostului dirijor, doamna prof. Elena Gomoiu...); „Ciocârlia”, de Gheorghe Bazavan; „Pe deal, pe la Cornăţel” şi „Hora staccato”,
de Constantin Arvinte; „Barcarola”, de Jacques Offenbach;
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„La Paloma”, de Sebastian de Yradier; „Halleluja”, de Leonard
Cohen şi... „Un vis de toamnă” de Gheorghe Gomoiu...
Concertul „in memoriam Gheorghe Gomoiu” a sădit şi mai
adânc în inimile tuturor o veşnică şi preţioasă amintire pentru
acest artist muzician!
Prof. Moise Mitulescu,
dirijor și compozitor
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Remember: Ion Vanica - 100 ani de la naştere
Ion Vanica (1917 – 1981), personalitate marcantă a muzicii
corale românești, primul dirijor al Corului de Copii Radio, compozitor s-a născut la 1 decembrie 1917, în localitatea Molovata
– Orhei, din Basarabia. Studiile le-a început la Conservatorul
din Chișinău, între 1936 – 1938, continuându-le în perioada
1938 – 1943 la București, cu profesorii Ștefan Popescu – dirijat coral, Constantin Brăiloiu – istoria muzicii și folclor, Jean
Bănescu – canto auxiliar.
A studiat la Academia de Muzică Religioasă de pe lângă
Patriarhia Română, sub îndrumarea lui Paul Constantinescu,
Nicolae Brânzeu, Ion Popescu – Pasărea.
Ion Vanica a activat în calitate de corist – artist liric în
corul Cântul Nostru din București, la Societatea Corală Carmen,
în Corul Municipiului București, iar în perioada 1942 – 1950,
în Corul Radio.
Din anul 1945, Ion
Vanica a înfiinţat Corul de
Copii Radio, care s-a impus
atât pe plan naţional cât și
internaţional, ca o formaţie
de excepţie.
Ion Vanica
A pornit să lucreze mai
întâi cu un nucleu de 12 copii
selecţionaţi din medii sociale
modeste, reușind treptat să
stârnească un interes deosebit
pentru Corul de copii, încât
peste zeci de ani, la concursul

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

355

anual organizat pentru recrutarea de noi elemente, se prezentau
sute de candidaţi.
În anul 1951 și în anul 1953, Corul de Copii Radio a fost
laureat al festivalurilor Mondiale ale Tineretului de la Berlin și
la București.
În 1957, Corul de Copii Radio a participat în Germania, la
Düsseldorf, la cea de-a doua întâlnire internaţională a corurilor de copii și tineret. Tot în anul 1957, a efectuat un turneu
în Cehoslovacia. În ianuarie 1958, Ion Vanica a primit titlul de
„Artist Emerit”.
Corul de Copii Radio, 1957, solistă Ileana Cotrubaș
În anul 1958, lui Ion Vanica i s-a desfăcut contractul de
muncă, motivul fiind faptul că a interpretat la bis, în cadrul
concertului de la Ateneu, o piesă cu caracter religios: Ave Maria
de Franz Schubert.
În anul 1965, avea să fie reprimit ca dirijor al Corului de
Copii Radio, urmând să efectueze un șir de turnee: 1970 – în
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Ungaria și Danemarca, în 1971 și 1973 – Iugoslavia, în 1973 –
Slovacia, în 1974 – Japonia (un turneu de 45 de zile), în 1975
– Ucraina.
În perioada 1960 – 1968, Ion Vanica a fost dirijor al Corului Ansamblului Doina al Armatei, cu care a realizat numeroase
înregistrări Radio, de o mare valoare.
A dirijat coruri de amatori la Corul Căminului Cultural din Ferentari, Corul de băieţi „Moara Asan” din București,
Corul CAM – Belvedere, Corul Cooperativei Tehno- Metalica,
Corul Fabricii Dâmboviţa, Corul Uzinelor Tudor Vladimirescu,
Corul Ministerului Transporturilor din București, Corul Palatului Pionierilor din București.
Ion Vanica a fost prim – dirijor al Ansamblului Artistic
CFR – Giulești, dirijor al Corului și Orchestrei Ansamblului
Sfatului Popular al Capitalei, dirijor al Corului Universităţii
Populare de Muzică din București.
Ion Vanica a activat ca profesor de muzică la Liceul Eminescu și a predat ansamblu coral la Liceul de Muzică George
Enescu”. A susţinut numeroase cursuri de dirijat pentru dirijorii
amatori din București.
Ion Vanica a impus Corul de Copii Radio pe plan naţional şi
internaţional prin performanţe artistice remarcabile.
Cu mijloace dirijorale simple, Ion Vanica, un adevărat
maestru al impostaţiei, a realizat o acurateţe în interpretare,
omogenitate, dicţie clară, expresivitate și cursivitate a frazării.
Lucrând cu glasuri de copii, Ion Vanica le-a sădit în suflete
dragostea pentru muzică. Unii au urmat cariere muzicale strălucite, alţii, indiferent de cariera pe care au urmat-o, au rămas
cu muzica în sufletele lor.
Corul de Copii Radio condus de Maestrul Ion Vanica nu a
constituit doar un ansamblu performant, ci o școală muzicală –
adevărată pepinieră a muzicienilor care aveau să împânzească
mai târziu corurile profesioniste sau distribuţiile de operă – cu
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voci remarcabile, afirmate pe scenele din ţară sau pe marile
scene ale lumii: Ileana Cotrubaș, Gheorghe Crăsnaru, Cornelia Angelescu, Elena Grigorescu, Silvia Voinea, Liliana Pagu;
în domeniul dirijatului – Voicu Enăchescu; în muzica ușoară –
Petre Geambașu; în lumea actoricească: Ștefan Bănică Senior,
Ion Dichiseanu, Emil Hossu; balerinul Victor Vlase, ilustratorul
muzical – radio Mihai Roman, în televiziune: Beatrice Drugă,
Marin Traian, Lucia Catană, Irina Bora Iordăchescu, etc.
Corul de Copii Radio a reprezentat un cadru ideal de educare în colectiv al micilor cântăreţi, pornind de la disciplina
muncii, până la bucuria realizării comune a unor performanţe
ce aveau să le „șlefuiască” intelectul și sufletul, să le cultive creativitatea și sensibilitatea. Așa se explică faptul că acei membri ai corului care nu au urmat o carieră muzicală, au realizat
adevărate performanţe, indiferent de domeniul înspre care s-au
îndreptat.
Dirijorul Ion Vanica a format și cizelat caractere, sădind în
sufletele lor germenele performanţei care a condus la carierele
strălucite ale unui mare număr de coriști. Pentru toţi, Ion Vanica
a constituit un model de artist, de personalitate puternică ce a
știut să-și urmeze drumul, indiferent de piedicile ce i s-au pus.
Prin volumul pe care l-am dedicat Maestrului: Ion Vanica –
Magia Corului de copii Radio – publicat în anul 2015, am încercat să lărgesc aria de cercetare, din dorinţa de a demonstra faptul
că Maestrul Ion Vanica a lăsat urme adânci în arta corală românească, trăind prin discipolii săi. A fost „ziditorul” Corului de Copii
Radio ce avea să-și continue existenţa și performanţele peste timp,
prin dirijorii care i-au urmat: Elena Vicică, Theodor Carţiș, Nicolae Vicleanu, Elena Văcărescu – Nicula, Voicu Popescu.
Ion Vanica a croit destine. Datorită Maestrului Ion Vanica
mai auzim și astăzi anunţul de pe posturile de radio: Cântă
Corul de Copii Radio !!
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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O grea pierdere pentru muzica corală
românească: Stelian Olariu, dirijorul Corului
Operei Naţionale din Bucureşti
Președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, Voicu
Enachescu, dirijorul Corului de
Camera „Preludiu” anunţă cu tristeţe trecerea la cele veșnice a dirijorului Stelian Olariu, unul dintre
marii maeștri ai artei corale românești.
Stelian Olariu s-a născut în
26 noiembrie 1928, în localitatea
Parţa, judeţul Timiș. Educaţia sa
muzicală a început cu studiul viorii, în particular, sub îndrumarea
profesorilor Iosef Braudeis, Ion
Munteanu și Adelaida Iancovici. A urmat studiile Conservatorului de Stat din Timișoara, sub îndrumarea unor muzicieni remarcabili: Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, Vasile Ijac, Liviu
Rusu, Mircea Hoinic, Cornel Givulescu, Ion Ţiculescu, Silvia
Humiţa.
În anul 1950, după desfiinţarea Conservatorului timișorean,
își continuă studiile la Conservatorul Ciprian Porumbescu din
București, având ca profesori, reprezentanţi de seamă ai muzicii românești: Ion Dumitrescu, Theodor Rogalski, Nicolae Buicliu, Zeno Vancea, Tudor Ciortea, Mircea Basarab, Dumitru D.
Botez, Ion D. Vicol, Ion Șerfezi.
Începutul activităţii sale dirijorale este legat de numele
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Corului Palatului Copiilor din București pe care îl înfiinţează
în anul 1952, unde funcţionează până în anul 1962, susţinând o
activitate concertistică de o mare intensitate, care îl va impune
în arta corală românească.
În anul 1956, a înfiinţat Corul Casei de Cultură a Studenţilor „Grigore Preoteasa” din București, cu care a obţinut numeroase premii.
Colaborarea cu Opera, a început în anul 1961, ca asistent al
dirijorului Gheorghe Kulibin, fondatorul Corului Operei bucureștene.
Începând cu anul 1963, devine dirijorul titular al Corului
Operei Naţionale din București, timp de 55 de ani, menţinând
corul operei la nivelul cel mai înalt de pregătire, în interpretarea a 120 de titluri de operă, materializate în peste 8000 de
spectacole (numai la Opera Naţională București) realizând concerte vocal-simfonice, participând la numeroase turnee realizate
în ţară și străinătate: Franţa, Germania, Anglia, Italia, Elveţia,
Spania, Olanda, Belgia, Austria, Ungaria, Grecia, Iugoslavia,
Bulgaria, Rusia, Japonia, Thailanda.
Stelian Olariu a avut și preocupări componistice, compunând piese corale (publicate în două ediţii).
Dispariţia Maestrului constituie o grea pierdere pentru
muzica românească, dar numele său rămâne înscris în galeria
marilor dirijori ai ţării.
Odihnească-se în pace!
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Adio, Maestre Stelian Olariu
Începutul anului 2017, avea să ne aducă o veste care a bulversat lumea muzicală: Maestrul Stelian Olariu a trecut la cele
veșnice, lăsând un gol imens în breasla dirijorilor de cor.
Fără a exagera, îl putem considera pe Stelian Olariu – ultimul dirijor al generaţiei de aur care a impus arta corală românească la cele mai înalte standarde: Dorin Pop, Ioan Pavalache,
Marin Constantin, Boris Cobasnian.
Stelian Olariu s-a născut în 26 noiembrie 1928, în localitatea Parţa, judeţul Timiș.
Primele contacte cu muzica le-a avut în casa părintească,
tatăl său, învăţătorul Gheorghe Olariu fiind un pasionat dirijor
de cor, înzestrat cu o frumoasă voce de tenor, care timp de 25
de ani a condus Corala Bărbătească din Parţa, obţinând premii
la concursurile organizate de Ion Vidu, Iosif Velceanu, Filaret
Barbu, Sabin Drăgoi.
Transferându-se la Timișoara, Gheorghe Olariu va conduce un cor de copii în care a cântat și fiul său Stelian Olariu,
precum și Corul Bisericesc al Societăţii Corale „Înălţarea” – cor
cu bogată tradiţie, înfiinţat în anul 1864.
Educaţia muzicală a micului Stelian a început cu studiul
viorii, în particular, sub îndrumarea profesorilor Iosef Braudeis,
Ion Munteanu și Adelaida Iancovici.
Va urma studiile liceale la Colegiul Constantin Diaconovici
Loga din Timișoara, în paralel, studiind vioara la Conservatorul Municipal. O întânire providenţială a avut-o la Colegiu, cu
renumitul compozitor și folclorist Nicolae Ursu, cel ce i-a fost
profesor timp de de 8 ani și care avea să-i îndrume pașii înspre
cariera muzicală.
În cadrul Colegiului, Stelian Olariu avea să desfășoare o
activitate muzicală deosebită, în calitate de corist, de violonist
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în orchestra școlii și în cadrul cvartetului de coarde realizat
împreună cu colegii săi. A făcut parte și din sextetul vocal înfiinţat de preotul Ioan Andreescu, care susţinea în cadrul slujbei,
răspusurile liturgice.
A urmat studiile Conservatorului de Stat din Timișoara,
înfiinţat în anul 1946, sub îndrumarea unor muzicieni remarcabili: Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, Vasile Ijac, Liviu Rusu, Mircea Hoinic, Cornel Givulescu, Ion Ţiculescu, Silvia Humiţa.
Ca student în anul II, în 1948, Ioan Olariu va deveni dirijor al Corului Bisericesc al Societăţii Corale „Înălţarea”, preluând
corala de la renumitul profesor Vadim Șumschi.
În anul 1950, după desfiinţarea Conservatorului timișorean,
își continuă studiile la Conservatorul Ciprian Porumbescu din
București, având ca profesori, reprezentanţi de seamă ai muzicii românești: Ion Dumitrescu, Theodor Rogalski, Nicolae Buicliu, Zeno Vancea, Tudor Ciortea, Mircea Basarab, Dumitru D.
Botez, Ion D. Vicol, Ion Șerfezi.
Începutul activităţii sale dirijorale este legat de numele
Corului Palatului Copiilor din București pe care îl înfiinţează în
anul 1952, unde funcţionează până în anul 1962, susţinând o
activitate concertistică de o mare intensitate, care îl va impune
în arta corală românească. Ca dirijor al Corului Palatului Pionierilor, Stelian Olariu a realizat o formaţie de un înalt nivel
artistic, pregătind concerte a cappella și concerte vocal – simfonice împreună cu corul și orchestra Filarmonicii George Enescu,
participând la interpretarea în primă audiţie a lucrărilor: Cântarea pădurilor de D. Șostakovici, Carmina Burana de Carl Orff,
Simfonia primăverii de B. Britten, Ioana pe rug de A. Honegger.
Cu acest cor, a realizat numeroase turnee în ţară care au
avut un rol de stimulare a mișcării corale pentru copii, trezind
deopotrivă interesul dirijorilor cât și dorinţa copiilor de a cânta
într-un cor.
În anul 1956, a înfiinţat Corul Casei de Cultură a Studenţilor
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„Grigore Preoteasa” din București, cu care a obţinut numeroase
premii.
În anul 1962, Stelian Olariu a fost numit asistent – maestru de cor la Corul Operei Române din București, la propunerea
Ministerului Culturii. Stelian Olariu a fost stimulat de colaborarea cu Gheorghe Kulibin, un dirijor cu o experienţă deosebită în domeniul operei și în același timp un adevărat mentor
pentru tânărul dirijor. Încă din toamna anului 1962, tânărul
asistent va fi nevoit să facă faţă tuturor cerinţelor din Operă,
din cauza îmbolnăvirii lui Gheorghe Kulibin. Din anul 1963,
în urma decesului lui Gheorghe Kulibin, Stelian Olariu devine
maestru de cor, fiind nevoit să depună o muncă deosebit de susţinută pentru asimilarea întregului material coral, cu un ansamblul de 118 coriști care trebuiau să suţină cinci spectacole pe
săptămână.
Timp de 55 de ani, a menţinut corul Operei la nivelul cel
mai înalt de pregătire, în interpretarea a 120 de titluri de operă,
materializate în peste 8000 de spectacole (numai la Opera
Naţională București), realizând concerte vocal – simfonice, participând la numeroase turnee realizate în ţară și străinătate:
Franţa, Germania, Anglia, Italia, Elveţia, Spania, Olanda, Belgia, Austria, Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Bulgaria, Rusia, Japonia, Thailanda.
Dintre lucrările studiate de Stelian Olariu împreună cu
corul Operei putem aminti: Giuseppe Verdi – Bal mascat,
Nabuco, Otello; G. Puccini – Turandot; A. Boito – Mefistofele;
L.van Beethoven – Fidelio; C.M. Weber – Freischütz; Al. Borodin - Cneazul Igor; P.I. Ceaikovski – Evgheni Oneghin; C. Saint
- Saëns – Samson și Dalila; G. Enescu – Oedip; Cornel Trăilescu – Motanul încălţat; Pascal Bentoiu – Hamlet, etc.
Stelian Olariu a participat la realizarea de imprimări Radio
și pe disc: Traviata și Tosca cu Virginia Zeani, Madama Butterfly, Boema, Rigoletto, Cavaleria rusticană, Paiaţe, Motanul încăl-
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ţat, Decebal de Gh. Dumitrescu, Noaptea cea mai lungă de Doru
Popovici etc.
În anul 1963, a obţinut în Japonia „Discul de aur” pentru
imprimarea operei Oedip de G. Enescu.
Stelian Olariu a avut și preocupări componistice, compunând piese corale, publicate în două ediţii.
Muzicologul Vasile Donose schiţează deosebit de plastic
portretul Maestrului, pe care îl considera o adevărată „legendă”
a scenei lirice românești, fiind „posesorul unei pregătiri muzicale solide, al unui exemplar simţ al profunzimilor discursului
muzical, al unor energii creatoare ce se nasc parcă ele însele sub
presiunea unui ideal estetic trăit la cotele cele mai profunde
vocaţii ale perfecţiunii”.
Stelian Olariu s-a dedicat muzicii de operă cu toată pasiunea, fiind conștient de complexitatea muncii sale, având menirea de a forma nu numai simpli coriști, ci adevăraţi artiști,
capabili să facă faţă totodată și cerinţelor regizorale în desfășurarea spectacolului.
Dispariţia Maestrului constituie o grea pierdere pentru
muzica românească. Chipul său blând, vocea caldă, modestia, dragostea, respectul pentru oameni vor rămâne mereu în
memoria noastră. Stelian Olariu reprezintă un model de viaţă
și carieră, numele său fiind înscris în galeria marilor dirijori ai
ţării.
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Omagiu ilustrului muzician Theodor Grigoriu
Compozitor
și
muzicolog (n.25.VII.1926, Galaţi – m.
20/21.V.2014 București) – 90 de
ani de la naștere
La
numai
patru
zile
(21.X.2016), de la memorabila
manifestare omagială dedicată
comemorării unui sfert de veac de
la trecerea în lumea cea veșnică
a legendarei pianiste concertiste,
profesoară, scriitoare și critic muzical, CELLA DELAVRANCEA
(1887-1991), o manifestare similară a fost organizată în seara zilei de vineri, 25 noiembrie a.c.,
în Aula maiestoasei clădiri a Bibliotecii Centrale din București, ce poartă, cu cinste, numele primului suveran al României,
Regele Carol I.
Această manifestare a fost prilejuită de aniversarea a 90
de ani de la nașterea compozitorului și muzicologului Theodor
Grigoriu – personalitate emblematică a muzicii românești contemporane.
Lăudabila iniţiativă aparţine distinsei sale soţii – reputatul om de știinţă muzicală dr. Mihaela Marinescu Grigoriu și
deopotrivă, eminentei pianiste concertiste Ilinca Dumitrescu –
personalitate de anvergură artistică internaţională, care până în
prezent a concertat în orașe din cinci continente, 44 de ţări și
37 de capitale ale lumii.
Nemuritorul muzician Theodor Grigoriu se afirmă constant
și puternic în viaţa artistică românească și de peste hotare, încă
de la vârsta de 17 ani, cu Cvartetul nr. 1.
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A văzut lumina zilei și razele binefăcătoare ale soarelui pe
acest pământ, la 25 iulie 1926, în municipiul Galaţi. Dovedind
din anii copilăriei vocaţie pentru adevărata muzică, după studiile începute în anii 1922-1936 în București, atât la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică dar și la Conservatorul
Pro Arta, s-a perfecţionat prin cursuri particulare cu vestitul
muzician Mihail Jora – compozitor, profesor și dirijor, membru
al Academiei Române, iar între anii 1954-1955, la prestigiosul
Conservator P.I. Ceaikcovski din Moscova, printre profesorii
săi aflându-se celebrul compozitor Aram Haceaturian.
Paralel cu studiile muzicale, între anii 1949-1954, Theodor Grigoriu a urmat și cursurile Facultăţii de Arhitectură din
Capitală.
Timp de șapte decenii, maestrul Theodor Grigoriu a fost o
prezenţă activă și reprezentativă în ansamblul general al vieţii
muzicale românești și de peste hotare.
Opera sa – parte constitutivă a patrimoniului muzicii contemporane și culturii române, cuprinde zeci și zeci de opusuri
de referinţă din domeniul Muzicii simfonice (Simfonia cantabile, Variaţiuni simfonice pe un cântec de Anton Pann, Suită
teatrală în stil clasic, Concert pentru dublă orchestră de coarde
și oboi, Omagiu lui George Enescu, Tristia – In memoriam
Ionel Perlea, Suita Carpatină, Pastorale și idile transilvane, Cele
patru anotimpuri – patru concerte pentru vioară și orchestră,
Concert pentru vioară și orchestră bizanţ după bizanţ ș.a.);
Muzică vocal-simfonică (Odă orașului meu – Cantată pentru cor mixt și orchestră, Canti per Europa – Oratorul pentru
cor mixt și orchestră, Vocalizele mării – în două versiuni, simfonic corală și simfonic vocal-instrumentală, Recviem pentru
o poetă – Iulia Hasdeu etc.) ș.a.; Muzică de cameră (Cvartetul de coarde nr. 1, Trio „Muntele magic” pentru pian, vioară
și violoncel, Trei miniaturi pentru pian, Pe Argeș în sus – suită
pentru cvartet de coarde, Columna modală – investigaţii pentru
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pian în ethosul muzicii românești, „Cvartet de coarde în căutarea ecoului”, Sonata pentru vioară solo, „Bizanţ după bizanţ”,
Polifonii bucolice virgiliene etc.); Muzică corală – La râu –
cor mixt și pian, În livadă – scenă muzicală pentru cor mixt și
pian, Patriei mele, cor mixt, Vocalizele mării – simfonie pentru cor mixt și orgă electronică, Coruri, 33 psalmi pentru cor
mixt pe texte biblice) etc; Muzică vocală (Lieduri pe versuri
de M. Eminescu, Lucian Blaga, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Ion
Zăgan, Veronica Porumbacu ș.a.)
Un loc special în ampla sa creaţie muzicală revine muzicii de film. Ilustrul compozitor a scris muzica de film pentru
numeroase producţii de lung metraj, dintre care: Erupţia, Valurile Dunării, Soldaţi fără uniformă, Setea, Lupeni 29, Codin,
Neamul Șoimăreștilor, Pădurea Spânzuraţilor, Golgotha, Dacii,
Columna, Castelul condamnaţilor, Explozia, Pentru că te iubesc,
Fraţii Jderi, Ștefan cel Mare – Vaslui, Aurel Vlaicu, Burebista,
Plecarea Vlașinilor, Întoarcerea Vlașinilor, Vlașinii – serial TV
în 9 episoade.
Compozitorul Theodor Grigoriu s-a remarcat și în domeniul orchestraţiei, o seamă de lucrări printre care: Șapte cântece pe versuri de Clement Marot , Chopen – orchestral, 25
piese celebre de Chopen – versiuni orchestrale pentru spectacol
coregrafic, Muzica opus 10 pentru orchestră de cameră, Tranmscriţia Cvartetului nr. 10 pentru orchestră de cameră, Concert
pentru orchestră de cameră, In memoriam Paul Dukas.
Ilustrul muzician Theodor Grigoriu s-a impus pe plan naţional și printr-o suită de lucrări în domeniul muzicologiei, printre care volumul Muzica și nimbul poeziei s-a bucurat de un
enorm succes.
În paralel cu activitatea de compozitor și muzicolog Theodor Grigoriu s-a aflat timp de peste două decenii și la cârma
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (19681989), în calitate de secretar pentru Secţia de Muzică simfonică
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și de cameră. În același timp, s-a dedicat și activităţii didactice,
la Universitatea de Teatru și Film București (1997-1998) și la
Universitatea Naţională de Muzică București (1998-1999 în
calitate de profesor asociat).
De-a lungul celor 70 de ani de activitate în domeniul artei
sonore, a publicat nenumărate studii, articole, recenzii etc în
presa centrală și în revistele de specialitate, a susţinut conferinţe, publicări știinţifice la secţiuni și simpozioane în ţară și
străinătate: Paris, Moscova, Londra, New York etc.)
Pentru întreaga sa activitate a fost distins cu importante
premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a Academiei Române, Academia Franceză de Arte, cu
ordine și medalii ale statului român. În anul 1998 i s-a decernat
marele premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România.
La manifestarea omagială ce a avut loc în seara zilei de
marţi, 25 octombrie a.c, la Biblioteca Centrală Universitară,
programul a cuprins în primul rând lansarea unui volum de
excepţie „In Memoriam Theodor Grigoriu – 90 de ani de la
naștere (1926-2014), ce a văzut lumina tiparului, în frumoase
condiţii grafice la Editura Muzicală, graţie eforturilor depuse
de soţia sa dr. în muzicologie Mihaela Marinescu Grigoriu.
Cu acest prilej au susţinut emoţionante comunicări: dr.
Ilinca Dumitrescu – solist concertist de stat, muzicolog, dr.
Răzvan Cernat, dirijor și compozitor, conf. univ. dr. Mihaela
Marinescu Grigoriu.
A transmis un mesaj emoţionant conf. univ. dr. Grigore
Constantinescu – președintele Uniunii Criticilor Muzicali din
România. Vorbitorii au adus în atenţia publicului un tablou
cuprinzător al operei muzicianului Theodor Grigoriu, precum
și o seamă de momente din viaţa și activitatea sa de creator
desăvârșit dar și din dificila funcţie de secretar al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
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În cea de a doua parte, programul a cuprins un superb concert cameral la care și-au dat concursul nume sonore ale artei
interpretative românești: clarinetistul Emil Vișenescu, șef partidă la Filarmonica „George Enescu” București, care a interpretat Partita probele labirintului pentru clarinet solo, fagotistul
Vasile Macovei – șef partidă la Orchestra Operei Naţionale
București, care a dat glas poemului Iconarul – transcripţie pentru fagot de Vasile Macovei și cvartetul Arioso, alcătuit din
Lucian Gabriel Dănilă vioara I, Marilena Flore vioara II, Oana
Spânu-Vișenescu – violă și Mariana Amarinei –
Oţleanu violoncel, care a interpretat Suita pentru cvartet de
coarde Pe Argeș în sus.
Publicul prezent a aplaudat îndelung protagoniștii manifestării, care și cu acest prilej, au demonstrat incontestabile performanţe artistice în interpretarea unor adevărate bijuterii ale
operei compozitorului aniversat.
Tuturor sincere și călduroase felicitări.
Prof. Dr. Al. I. Bădulescu
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Tudor Jarda – compozitor, profesor universitar şi dirijor – 95 de ani de la naştere
(n. 11.II.1922, Cluj – m. 13.08.2007)
Sâmbătă, 11 februarie a.c., se
împlinesc 95 de ani de la nașterea reputatului compozitor, profesor universitar și dirijor TUDOR
JARDA, Artist Emerit, personalitate marcantă a muzicii românești
și învăţământului universitar din
România, din cea de a doua jumătate a secolului XX.
Dovedind încă din anii de
școală primară și secundară o evidentă vocaţie pentru studiul artei
sonore, în perioada 1941 -1948, a
urmat cursurile Conservatorului de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj
Napoca (care în anii 1941- 1945 a
fost evacuat în Municipiul Timișoara).
Printre maeștri de care s-a bucurat în pregătirea sa în tainele dificile și complexe ale marii și adevăratei muzici, amintim pe profesorii Traian Vulpescu, Mihail Andreescu – Skeletty,
Gheorghe Simonis, Augustin Bena, Lucian Surlașiu, Anton
Ronai ș.a. În paralel, a urmat și cursurile de filozofie de la Universitatea din Cluj, unde predau iluștri oameni de știinţă și cultură: Lucian Blaga, D.D. Roșca și Liviu Rusu.
La numai câteva zile după absolvirea conservatorului clujean, începând din anul 1949, tânărul muzician a fost angajat în
calitate de profesor la catedra de armonie a renumitului institut

370

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 27-28

universitar de muzică din Capitala Ardealului, unde a funcţionat până în anul 1984. În același timp, între 1967-1972, maestrul Tudor Jarda a predat cursuri de specialitate – în calitate de
șef de catedră, și la Institutul Pedagogic din Târgu Mureș.
Apreciind profunda pregătire de specialitate și calităţile
specifice unui bun coordonator de programe artistice, în perioada 1954-1957, a fost ales secretar al Filialei Cluj din cadrul
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, iar
Ministerul Culturii l-a numit director al Operei Române din
Cluj, funcţie îndeplinită cu succes între 1975-1981.
Continuând, cu brio, nobila activitate a maeștrilor săi, distinsul muzician s-a afirmat constant în domeniul creaţiei muzicale, o seamă de opusuri de referinţă din principalele genuri
muzicale, aflându-se în repertoriul unor importante instituţii de
spectacole și concerte – cu deosebire din Municipiul Cluj, dar
și din alte centre de cultură ale ţării.
Remarcăm în acest sens, numai o parte dintre lucrările muzicale aflate în top, din domeniile: Muzica de teatru
(Neamul Șoimăreștilor – operă în trei acte și un prolog după
romanul scriitorului Mihail Sadoveanu, Cocoșelul neascultător – piesă pentru copii, Pădurea vulturilor – operă într-un
act, Dreptul la viaţă - alegorie lirică în două acte și un prolog,
Irinca – balet cu cor în trei acte, Luceafărul de ziuă – balet
cu cor în trei acte, Priveliștile lumii – balet, Înger și demon –
operă în patru acte după poemul lui Mihai Eminescu ș.a.).
Muzică vocal-simfonică: Cantata oţelarilor, Suita nr.1
pentru solist, cor mixt și orchestră populară, Suită din Năsăud
– pentru solist, cor mixt și orchestră populară, Ion al Saftei –
pentru solist, cor mixt și orchestră populară.
Muzică simfonică – Simfonia I în la minor, Concert pentru flaut și orchestră, Simfonia a doua și Simfonia a treia.
Muzică de cameră: Trio pentru oboi, violoncel și pian,
Trei piese mici pentru pian, Suită pentru pian etc.
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Muzică corală – Horia – poem coral pe versuri de Vlaicu
Bârna, A găinii – cântec de nuntă pentru solist, cor mixt și fluier, Cântecul ţapinarilor, Mă dusei la târg la moţi – cor mixt,
Pe o margine de pământ, Acolo sus pe munte verde – baladă
pentru doi soliști, cornist și fluier Trei suite bihorene, Cântecul petroliștilor și Cântecul minerilor – coruri mixte, pe
versuri de Pompiliu Gâlmeanu ș.a. Sunt remarcabile volumele
cuprinzând valoroase cântece pe versuri populare, tipărite de
către Casa Regională a Creaţiei Populare din Cluj sau de către
Casa Centrală a Creaţiei Populare. Unele dintre aceste lucrări
au făcut parte și din antologiile publicate pe plan central. După
1990, compozitorul a scris o interesantă Liturghie pentru cor
mixt / cor pe voci egale, care s-a bucurat de reale aprecieri din
partea specialiștilor și publicului.
Muzică vocală – Încă din timpul anilor de studii (1944),
compozitorul a scris lieduri pe versuri de Mihai Eminescu
(Somnoroase păsărele) Șt. O. Iosif (Doina, La fereastră spre
livadă, Somnul lui Corbea ș.a.), Dumitru Micu (Curge Someșul la vale), Vasile Grunea (Cântec de leagăn), precum și alte
creaţii ale genului pe versuri populare.
Legat de profund viaţa satului românesc din Transilvania
– acolo unde s-a născut veșnicia, după cum menţiona marele
scriitor Lucian Baga, compozitorul Tudor Jarda a întreprins
numeroase culegeri de folclor – cu deosebire în comuna Leșul
- Ilvei din judeţul Năsăud, în diverse localităţi din Ţara Oașului, din judeţele Bihor și Maramureș, notând și prelucrând o
seamă de cântece populare care au fost preluate în repertoriu
de cunoscuţi soliști vocali și instrumentiști din acea zonă a ţării
noastre. În calitate de dirijor, Tudor Jarda a impresionat în primul rând prin organizarea și conducerea corului ţărănesc din
comuna Leșul – Ilvei, distins cu importante premii la concursurile naţionale din perioada anilor 1954-1964 precum și pentru
unele lucrări din creaţia sa – vocal simfonică și de operă.
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Referindu-se la locul și importanţa creaţiei sale, eminentul
om de știinţă muzicală, prof. univ. dr. Viorel Cosma, notează:
„Excelent cunoscător al cântecului popular din Transilvania, Tudor
Jarda și-a consacrat aproape întreaga creaţie dramatică, orală și
vocală, valorificării melosului ţărănesc, impunându-se prin originalitatea armonizării modale și mai ales prin inedita tratare a ritmicii colindelor și jocurilor bărbătești năsăudene și maramureșene”.
În decursul îndelungatei mele activităţi – de peste 60 de
ani – în domeniile culturii și artei, am avut prilejul să-l cunosc
direct pe maestrul Tudor Jarda, cu deosebire în vara anului
1974, când pentru etapa republicană a concursului formaţiilor
muzical-coregrafice din acel an, Ministerul Culturii l-a numit
Președintele juriului naţional.
La spectacolul reprezentativ al judeţului Prahova, ce a avut
loc în cunoscutele săli de la Casa de Cultură a Sindicatelor,
Palatul Culturii și Filarmonica „Paul Constantinescu”, au evoluat un impresionant număr de formaţii corale – mixte și pe
voci egale, grupuri corale și instrumentale , ansambluri coregrafice, soliști vocali și instrumentiști etc, promovaţi de la etapa
judeţeană.
La acest eveniment, au participat nume sonore din domeniul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Institutul de
Etnografie și Folclor al Academiei, Casei Centrale a Creaţiei
Populare, reprezentanţi ai presei centrale etc, iar din partea
conducerii Ministerului Culturii, prof. Ioan Jinga, adjunct al
ministrului.
Întreaga jurizare s-a încheiat în ziua programată, în jurul
orei 22.00. Rezultatele acestei remarcabile competiţii artistice
au fost discutate a doua zi (după încheierea lucrărilor juriului).
După cina ce a avut loc în acea seară, am fost rugat de
conducerea Ministerului Culturii și Casei Centrale a Creaţiei
Populare să rămân pentru a însoţi membri juriului, până la terminarea activităţilor respective.
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În această misiune, cel care a continuat să fie prezent până
spre ora 6,00 dimineaţa, a fost maestrul Tudor Jarda. Timp de
aproape cinci ore au avut loc interesante discuţii pe diverse
teme: creaţia muzicală românească, mișcarea corală și în general
cea muzical-coregrafică în România, precum și despre învăţământul muzical mediu și universitar atât din marele centre ale
ţării: București, Iași și Cluj, dar în mod deosebit, despre conservatorul clujean.
În partea finală, am reţinut multe momente din viaţa și
activitatea ilustrului muzician, care nu a fost ferit de numeroase
greutăţi, unele dintre cele mai grave, tragice. A avut un singur copil – care reprezenta pentru familia sa, ceea ce era mai
scump pe pământul românesc. Împreună cu alţi colegi studenţi
a plecat într-un an în vacanţă studenţească la Costinești. Din
motive neelucidate nici până la acea dată, fiul său, care împreună cu ceilalţi colegi au intrat în apa mării, la un moment dat,
el nu a mai revenit viu pe ţărm. A ajuns în orașul natal într-un
modest sicriu, îndoliind pentru toată viaţa inima părinţilor și a
celor care l-au cunoscut.
Această filă din viaţa sa m-a cutremurat și nici acum nu o
pot uita. Cred că din această cauză, domnia sa a continuat să
discute cu mine aproape o noapte întreagă. Dimineaţa, după ce
l-am condus la Hotelul Prahova unde era cazat, înainte de ora
10.00, a fost primul care a venit la ședinţa de jurizare.
Ulterior ne-am mai întâlnit la diverse activităţi la Uniunea
Compozitorilor, dar n-am mai abordat această ultimă temă.
Am socotit de datoria mea – acum când se împlinesc 95
de ani de la nașterea sa, cu firească emoţie, dau glas acestor
modeste dar sincere gânduri, care sper să constituie un binemeritat omagiu adus acestui muzician de excepţie, ce a onorat mai
bine de o jumătate de veac, cultura muzicală și învăţământul
muzical universitar din România.
Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

Apariţii editoriale
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Un important eveniment editorial:
Lansarea volumului: Folclor Muzical din
Muntenia – autor Constantin Arvinte
Joi, 1 decembrie a.c – zi în care întregul neam românesc, din
ţară și străinătate, a sărbătorit cu entuziasm 98 de ani de la istoricul eveniment – Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 - care
a devenit începând din 1990 și Ziua Naţionalaă a României,
după importanta festivitate de la maiestoasa statuie a primului întregitor de ţară LEGENDARUL VOIEVOD MIHAI
VITEAZUL, în superba sală a coloanelor din Palatul Culturii –
emblematic edificiu al arhitecturii, culturii și artei din acest judeţ,
au avut loc două manifestări cultural-artistice de referinţă: lansarea – în premieră absolută a unei noi și reprezentative apariţii
editoriale - Floclor Muzical din Muntenia - semnată de compozitorul, dirijorul și folcloristul Constantin Arvinte, personalitate
marcantă a muzicii românești contemporane.
Această apariţie editorială a văzut lumina tiparului la Editura Mythos, 2016 a Centrului Judeţean de Cultură Prahova,
cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Prahova.
Ilustrul muzician Constantin Arvinte, a văzut lumina zilei
în urmă cu 90 de ani, respectiv la 25 mai 1925, pe străvechiul
pământ românesc din apropierea capitalei Moldovei (comuna
Voinești). După ce a absolvit, cu brio, școala primară și Școala
Normală din municipiul Iași, cursurile prestigioaselor conservatoare de muzică din Iași și București, timp de aproape șapte
decenii s-a dedicat, cu întreaga fiinţă, capacitate de muncă și
responsabilitate socială - greu de evaluat în cuvinte, marei și
adevăratei muzici.
Între anii 1954 - 1984 a servit, cu exemplară dăruire și profesionalism, în primul rând, nobila și importanta activitate de
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folclorist, dirijor și director la cele două reprezentative ansambluri artistice profesioniste – Ciocârlia și Rapsodia Română
din Capitala României, iar prin lucrările solicitate în domeniile muzicii corale și muzicii de scenă etc. și celelalte instituţii de profil din Suceava, Târgu Mureș, Maramureș, Craiova,
Constanţa etc.
În paralel cu această complexă activitate, distinsul muzician
Constantin Arvinte s-a remarcat constant în amplul proces al
creaţiei muzicale, realizând numeroase opusuri de referinţă în
principalele genuri muzicale: simfonic, vocal-simfonic (Balada
lui Pintea Viteazul, Poem maramureșean, Balada unui popor
viteaz, Balada despre Tudor Vladimirescu, Cantata Soarelelibertăţii etc.), muzicii corale și în mod special muzicii de scenă.
În acest sens, sunt cele peste 30 de ample lucrări muzicale
dedicate scenei – între anii 1956-1984, cu deosebire pentru
repertoriul permanent al marilor ansambluri artistice din București: Rapsodia Română și Ciocârlia, precum și pentru instituţiile artistice similare din diverse orașe ale ţării.
Iată câteva titluri: Fantezia muzical-coregrafică, „La bâlci”,
Obiceiuri de iarnă în Moldova, Dansul fetelor din Căpâlna,
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Fantezie coregrafică dobrogeană, Tabloul coregrafic „Drăgaica”,
Rapsodia oltenească, Suita coregrafică „Sărbătoarea liliacului”,
Pe plaiurile Mioriţei, Poemul coregrafic „Nunta Zamfirei” ș.a.,
ce s-au aflat pe afișele stagiunilor din anii 1956-1986, atât în
ţară dar și în turneele întreprinse cu deosebit succes, în zeci
de orașe din Polonia, Ungaria, URSS, Franţa, Germania, Austria, Elveţia, Grecia, Italia, SUA, Canada, Mexic, Cuba. Belgia,
Iugoslavia, Bulgaria etc.
Încă din anii studenţiei, compozitorul Constantin Arvinte
s-a remarcat și în ampla muncă de studieriere și cercetare a
creaţiei populare românești – „adevărată comoară cu care ne
mândrim în lume”, după cum afirma cel mai mare muzician
român, George Enescu.
Din această vastă activitate a notat și prelucrat sute de bijuterii muzicale din principalele genuri ale tezaurului nostru folcloric: balade, doine, melodii de joc, cântece propriu-zise, Jocul
Călușarilor, muzică lăutărească etc, care au văzut lumina tiparului în importante culegeri publicate între anii 1959-1971 – în
colaborare cu maeștri coregrafi Gheorghe Popescu-Judeţ, Isidor
Râpă ș.a., iar după anul 2000, în excepţionale volume antologice: Folclor muzical din Moldova (Iași, 2008), Folclor muzical din Transilvania (2009, Cluj-Napoca), Folclor muzical din
Banat - Timișoara (2010), Folclor muzical din Oltenia 2012,
Folclor muzical din Dobrogea (Tulcea, 2016-2017).
În urma unor discuţii ce au avut loc în ziua de 7 octombrie 2015 la Muzeul Memorial Paul Constantinescu, cu ocazia
comemorării a 30 de ani de la trecerea prematură în eternitate
a marelui compozitor, dirijor și folclorist Florin Comișel, născut în Ploiești, la 12 aprilie 1922, maestrul Constantin Arvinte
mi-a vorbit despre un amplu volum cuprinzând aproape 300 de
piese din folclorul muzical studiat, cercetat și notat din judeţele
Munteniei: Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman.
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Din motive de ordin financiar, acest volum, cu toate eforturile depuse, nu a putut fi tipărit. Întrucât judeţul Prahova are
o bogată tradiţie în domeniul cântecului, dansului și portului
popular, aproape o cincime din piesele aflate în acest volum
aparţin judeţului Prahova, am înţeles bine dorinţa maestrului
Constantin Arvinte, din care rezulta că cel mai fericit exemplu
ar fi tipărirea acestei antologii a folclorului muzical din Muntenia în judeţul nostru. Am avut în următoarele zile, o interesantă
discuţie cu directorul Centrului Judeţean de Cultură din acea
vreme, lector univ. dr. Dragoș Grigorescu, care a manifestat
multă receptivitate, astfel încât volumul respectiv a fost introdus în planul de tipărituri al instituţii pentru anul 2016.
Realizat în condiţii grafice deosebite la Karta Graphic din
Ploiești, culegere și tehnoredactare muzicală - Editura Grafoart
București, cu prefeţe semnate de dr. Constantin Secară, etnomuzicolog de la Institutul de Folclor al Academiei Române, etnomuzicologul Ștefan Cărăpănceanu și semnatarul acestor rânduri
prof. dr. Al. I. Bădulescu, împreună cu documentatul cuvânt al
autorului și Argumentul actualului manager al Centrului Judeţean de Cultură Prahova, Anișoara Ștefănucă, publicul ploieștean
și prahovean a avut fericitul prilej de a lua cunoștinţă și a aplauda
– pe bună dreptate, această excepţională apariţie editorială lansată în cinstea aniversării Zilei Naţionale a României.
Din cele aproape 260 de piese folclorice din principalele
genuri muzicale amintite, în actualul volum se află și superba
suită „De la mine… la Ploiești”, scrisă de maestrul Constantin
Arvinte pentru Orchestra populară „Flacăra” Prahovei a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, la solicitarea renumitului violonist-solist și dirijor, Ion Pană, suită prezentată în
zeci de concerte în ţară și peste hotare, precum și la posturi
naţionale de radio și televiziune.
Au rostit documentate comunicări știinţifice: doctor Constantin Secară, etnomuzicologul Ștefan Cărăpănceanu, prof. dr.
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Al. I. Bădulescu și în final autorul Constantin Arvinte.
Întreaga manifestare omagială a fost sub auspiciile generoase ale Centrului Judeţean de Cultură Prahova, moderator,
manegerul instituţiei, Anișoara Ștefănucă.
A urmat apoi un splendid spectacol muzical folcloric prezentat în superba sală de spectacole ce poartă cu cinste istoricul nume Marea Unire, la care și-au dat concursul: Orchestra
populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, dirijor Dovâncă Marian și reprezentative
ansambluri folclorice: Periniţa, Măgura Prahovei - Comuna
Adunaţi, Mariana Mușa Trască și Grupul Vocal Măgurelul,
Adela Dumitru și Grupul Vocal Cununiţa Muntenească, Grupul Vocal Moșnenii și Formaţia de dansuri Rapsodia Prahovei
a Palatului Copiilor din Ploiești.
Numeroasa asistenţă a răsplătit, cu îndelungi aplauze protagoniștii acestui memorabil spectacol din repertoriul cărora nu
au lipsit îndrăgitele cântece de puternică rezonanţă patriotică:
Așa-i românul, Noi suntem români, Trec batalioane Carpaţii,
Hai să-ntindem hora mare etc.
Felicitând, din toată inima pe reputatul maestru Constantin Arvinte pentru această nouă și reprezentativă apariţie editorială, menită a pune în valoare o importantă parte din tezaurul
folcloric muzical din această străveche și mănoasă vatră de ţară
- judeţul Prahova, se cuvine să adresăm calde mulţumiri conducerii Centrului Judeţean de Cultură Prahova - domnului
Dragoș Grigorescu și managerului Anișoara Ștefănucă, precum
și Consiliului Judeţean, care au dovedit mult interes și sprijin
pentru ca și această antologie să vadă lumina tiparului pentru
uzul tuturor dirijorilor, soliștilor–vocali și instrumentiști, coregrafilor etc, din sistemul așezămintelor culturale, dar și al școlilor de toate gradele din zona teritorială a Prahovei.
Prof. Dr. Al. I. Bădulescu
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