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Dare de seama asupra activitatii A.N.C.R.
in ultimul an
Pitesti, 24 mai 2008

Cred ca sunt in asentimentul tuturor celor prezenti la
aceasta Adunare Generala, ca inainte de a trece la prezentarea
propriu-zisa a materialului, sa exprim in numele tuturor
multumirile noastre d-lui Prof. Gheorghe Gomoiu,
vicepresedinte A.N.C.R., pentru initiativa de a organiza
intalnirea noastra anuala, in cadrul celei dea XXVI-a editii a
Festivalului Coral International D.G. Kiriac de la Pitesti.
In ceea ce priveste activitatea Asociaţiei Naţionale
Corale din Romania in ultimul an, A.N.C.R. s-a implicat in
continuare atat in viata corala
interna cat si in cea
internationala, in masura in care acest lucru a fost posibil.
Astfel, pe plan national, au avut loc evenimente
importante in viata corala, si anume:
1. Festivalul Coral Judetean Iubite-voi Doamne, editia
a II-a, desfasurat la Ramnicu Valcea (septembrie 2007),
organizat de Marian Stroe, membru A.N.C.R.;
2. Festivalul Coral International Ioan D.Chirescu de la
Cernavoda, editia a XXVI-a (noiembrie 2007),
organizat de Casa de Cultura si de dirijorul preot
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Dincu Anghel, membru A.N.C.R..Dintre formatiile
participante la Festivalul de la Cernavoda, amintim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corul Bărbătesc Armonia al Casei de Cultura din Braila
dirijor: Dumitru Nistor,
Corul mixt Camerata Danubii din Calarasi
dirijor: Diana Vieru,
Corul Primavera, din Chisinau – Republica Moldova
dirijor: Galina Mustea,
Corul Sedeanka din Silistra – Bulgaria
dirijor: Dimitar Boev,
Corul I.D.Chirescu din Cernavoda
dirijor: preot Dincu Anghel,
Corul Teodoxa al Arhiepiscopiei Tomisului
dirijor: Valentin Rusu,
Corul Armonia al Arhiepiscopiei Tomisului
dirijor: Nicolae Calugar,
Ansamblul Vocal-Instrumental Patos din Bucuresti
dirijor: Petre Stefanescu,
Grupul vocal barbatesc Axios din Cernavoda
dirijori: Alexandru Barbulescu si Emanuel Balanica,
Corul D.D.Botez din Bucuresti
dirijor: Eugen Kreiss.

3. Editia a IV-a a Festivalului de muzica religioasa
desfasurat la Palatul Patriarhiei in decembrie 2007, organizat
de A.N.C.R. in colaborare cu Patriarhia Romana. Dorim sa
subliniem sprijinul de
care ne-am bucurat din partea
Patriarhului Nou Ales, P.F. Daniel.
Dintre formatiile participante la aceasta a IX-a editie a
Festivalului de Muzica Religioasa de la Palatul Patriarhiei,
amintim:
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•

Corul Asociatiei Culturale D.D.Botez
dirijor: prof. Eugen Kreiss,
• Corul Memorial din Timisoara
dirijor: Alexandru Cretescu,
• Corala Nicolae Oancea, a Casei Corpului Didactic din
Bucuresti dirijor: prof Valentin Moraru,
• Corul de Copii Fantasia din Vaslui
dirijor: prof. Vasile Negura,
• Corul mixt Plai Intorsurean din Intorsura Buzaului
dirijor: Tatiana Teaca,
• Corala feminina a Centrului de Creatie Braila
dirijor: Paraschiva Moise,
• Corul I.D.Chirescu al Casei de Cultura Cernavoda
dirijor: pr. Dincu Anghel.
Legat de acest festival, as dori sa supun atentiei
dumneavoastra urmatorul aspect: din cauza faptului ca Aula
Palatului Patriarhiei va intra in renovare si restaurare, incepand
cu lunile Iulie-August, este posibil ca lucrarile sa nu fie gata
pana in Decembrie 2008. In acest sens, va rog sa faceti
propuneri de sali, biserici sau chiar alte orase in care sa se
desfasoare acest festival.
4. In aceasta primavara s-au desfasurat Concursul Coral
Scolar (Bucuresti) si Olimpiada Nationala Corală 2008 (Vaslui
1-3 mai) organizate de inspectoratele scolare in colaborare cu
A.N.C.R., UCMR si Sectia Corala a Radiodifuziunii Romane.
Alte manifestari:
Festivalul Coral National Gheorghe Cucu, editia a III-a,
Slatina, 2-4 Mai 2008, organizat de Alexandru Chirila Stanciu
Festivalul Coral International Pastorala, Focsani, editia a
II-a, 8-10 mai organizat de dl. prof Dumitru Sandulachi,
vicepresedinte A.N.C.R.
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La capitolul Aparitii editoriale ale membrilor A.N.C.R.,
doresc sa mentionez doua volume de interes:
Mircea Neagu: Coruri – Piese laice, religioase si colinde
(Editura muzicala)
Sinteze privind arta si tehnica dirijorala corala in muzica
romaneasca (Editura Europolis), autor – conf. univ. dr. Mariana
Popescu
In luna aprilie 2008, in organizarea Universitatii de Arta
George Enescu din Iasi, a avut loc o lansare de carte In
memoriam Vasile Spatarelu, din a carui creatie au fost publicate
26 de coruri. Tot la acest capitol trist, doresc sa ii adresam un
gand pios celui care a fost compozitorul Zaharia Popescu si
care ne-a parasit de curand.
Referitor la prezentele romanesti peste hotare, doresc sa
mentionez participarea corului Vlastarele Orastiei dirijat de prof.
Petre Andone Eli la concursul coral Franz Schubert de la Viena
(nov. 2007) unde a obtinut tot diploma de argint.
Corul Ion Vidu de la Lugoj dirijat de prof. Remus
Tascau a fost prezent in Franta, la Festivalul Voix du Monde
de la Nancy in mai 2007, iar anul acesta , la Orleans, la zilele
Ioanei d Arc.
Formatia Caedonia din Sibiu, dirijata de dl Florin
Soare, vicepresedinte A.N.C.R., a sustinut un turneu de
colinde timp de trei saptamani in S.U.A. (decembrie 2007).
Corul Divina Armonie dirijat de Marius Firea a fost
prezent anul trecut in mai, la Festivalul de la Varna –Bulgaria .
In ceea ce priveste atat prezentele formatiilor romanesti
peste hotare cat si activitatea din tara, va rugam sa folositi
adresa noastra de e-mail (ancromania@gmail.com), pentru a le
mediatiza in buletinele noastre informative.
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La final, doresc sa reamintesc recomandarea de
constituire de asociatii comunale, orasenesti, municipale, care
sa aibe personalitate juridica. De asemenea, asteptam intiative
locale pentru organizarea de reuniuni corale regionale.
Nu doresc sa inchei prezentarea aceasta, fara a multumi
Comisiei de Cenzori (dna Georgeta Aldea, dl. Dan Balan si dl.
Petru Stefanescu), pentru realizarea bilantului contabil.
Voicu Enachescu
Presedinte A.N.C.R.
NOTĂ: La Adunarea Generală a A.N.C.R. din 24 mai 2008 s-a
hotărât modificarea cotizaţiei anuale astfel:
-

de la 20 lei la 50 lei – pentru persoane înscrise îndividual;
de la 50 lei la 100 lei – pentru coruri de copii;
de la 100 lei la 200 lei - pentru coruri de adulţi.
Cont Bancar: RO26RNCB5101000036020001 deschis la
BCR Unirea
Cod fiscal: 9378388
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Către,
Centrul de creaţie Argeş
D-lui Gheorghe Gomoiu

Înainte de toate doresc să vă adresez mii de mulţumiri
pentru modul în care v-aţi implicat în organizarea Adunării
Generale a A.N.C.R. în oraşul dumneavoastră. Consider că a
fost o reuşită deplină!
Apoi, vă felicit din toată inima pentru realizarea în
condiţiii foarte bune a celei de-a XXVI-a ediţii a
Tradiţionalului Festival Coral D.G. Kiriac.
Nu în ultimul rând, calde şi sincere mulţumiri pentru
primirea pe care aţi făcut-o, şi de această dată, Corului
Preludiu” şi dirijorul său în oraşul Piteşti.
Concertul de sâmbătă, 24 mai 2008, îmi va rămâne
multă vreme în memoria afectivă, iar dragostea şi cădura cu
care am fost întâmpinaţi m-au copleşit şi m-au emoţionat peste
măsură.
Nu exista satisfacţie mai mare decât să constaţi că
munca ta e apreciată!
Vă mulţumesc încă odată şi vă doresc sănătate şi numai
bine dumneavoastră şi minunaţilor dumneavoastră colaboratori.
Cu dragoste şi preţuire
Voicu Enachescu
Preşedinte A.N.C.R.
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Manifestări corale interne
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Regal coral la Slatina
Cea de a doua Ediţie a Festivalului Coral Naţional
Gheorghe Cucu, derulată vineri, sâmbătă şi duminică (20, 21, 22
aprilie 2007), în sala de festivităţi a Colegiului Naţional
Vocaţional “Nicolae Titulescu“ din Slatina, a fost aproape copia
fidelă a ediţiei de anul trecut. Şi de data aceasta organizatorii
au reuşit să aducă festivalul la elevare de excepţie,atât prin
prezenţa unor mari personalităţi în domeniul muzicii corale
româneşti,cât şi prin evoluţia grupurilor corale participante.
Evenimentul a început vineri, orele 16.30, printr-o
Conferinţă de presă la care au luat parte invitaţii festivalului:
Conf.univ.dr.Gabriel Popescu de la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti, maestru de cor la Teatrul de Operetă
“Ion Dacian”, prof. Jean Lupu, vicepreşedinte al A.N.C.R,
dirijorul binecunoscutului cor de elevi şi tineret Symbol din
Bucureşti, alături de directorul festivalului, neobositul
muzicolog şi dirijor, prof.Alexandru-Chirilă Stanciu, ziarişti,
oameni de televiziune. Deschiderea oficială a avut loc în aceeaşi
seară, orele 18,00 printr-un Concert Coral Extraordinar al
Corului Academic al Filarmonicii Oltenia din municipiul
Craiova, dirijat de către maestrul Alexandru Racu, care a
primit două Diplome de Excelenţă, pentru dirijor şi pentru cor,
precum şi Trofeul Festivalului.
Artiştii craioveni au ajuns la Slatina după o săptămână
plină, în care au evoluat în concerte vocal-simfonice la Sibiu şi
la Braşov şi au fost aplaudaţi pe măsura efortului şi a talentului
lor.
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Dacă în prima parte a concertului aproape toate lucrările
alese au fost laice (Frumosul vine pe apă, Doamne Iisuse
Hristoase, solistă soprana Olga Emanuela Stanciu şi Haz de
necaz, toate creaţii muzicale ale compozitorului Gh.Cucu,
Trandafir de pe răzoare de S.Drăgoi, La fântână de A.Bena, Iacaşa! de Simeon Nicolescu, Creaţa de S.Drăgoi, Mi-a zis tata să
mă-nsor de M Bârcă şi La culesul viilor de R.Palladi), în cea de
a doua parte cântarea religioasă a ţintuit în scaune publicul şi a
readus în sală fiorul sărbătoririi Învierii Domnului (Heruvic şi
Ca pre Împăratul de Gh.Cucu – solişti Olga Emanuela Stanciu,
Mirela Duţă,Adriana Cristina Treanţă, Ramona Marusia
Lăcriceanu, Mihaela Gavrilescu şi Anca Jianu, Cămara Ta,
Mântuitorul meu de I.D.Chirescu, Ziua Învierii de N. Lungu,
Hristos a Înviat din Oratoriul Bizantin de Paşti “Patimile şi
Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, Sfânt,Sfânt de
Gh.Cucu şi Hristos din morţi a înviat de D.G.Kiriac ). Finalul
spectacolului a oferit un memorabil moment de revedere
profesor-elev,profesorul fiind maestrul Alexandru Racu, iar
elevul de odinioară – dirijorul de astăzi Jean Lupu. Printre
zâmbete şi flori, s-a readus in memoria spectatorilor care au
trăit, cu ani buni în urmă, adevăratul fenomen coral din Slatina,
momentul confruntarii, în cadrul unui festival-concurs, între
Alexandru Racu si Jean Lupu, momentul stârnind nostalgii şi
tristeţe la gândul că astăzi doar un singur cor de adulţi a rămas
să aducă, în Slatina, cu eforturi deosebite, în apariţii periodice
pe scenă, magia cântului coral.
Grupuri corale importante şi personalităţi de marcă
Sămbătă, 21 aprilie 2007 manifestarea corală a fost
reluată de către Corala bărbătească “Bucovina” a asociaţiei
corale cu acelaşi nume din Câmpulung Moldovenesc, care a
interpretat nouă piese sub bagheta dirijorului Emil Forfotă. Au
urmat Corala “Canticum” din municipiul Rm.Vâlcea,
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dirijor,prof. Gelu Stratulat, Corala bărbătească Sfântul Ioan din
Piteşti, dirijor Paul Baidan, Corala Academica din C-lung
Moldovenesc, dirijor prof.Emil Forfotă, Corul Preot Ion Ionescu
din Topoloveni condus de Ion Isăroiu,Corul de cameră Forte al
Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu din
Slatina,condus de către prof. Alexandra Geantă şi Corul Symbol
din Bucureşti,condus de maestrul Jean Lupu. Seara a fost
încheiată de Corul “Millennium” din Slatina,dirijat de prof.
Alexandru-Chirilă Stanciu,iniţiatorul şi sufletul festivalului.
Soprana Olga-Emanuela Stanciu,altista Elena-Daniela Stanciu şi
tenorul Gabriel Murugă şi,la pian,Lili Mustăţea au avut
intervenţii apreciate de către publicul spectator şi de către
specialişti. De asemenea,ieri(duminică,22 aprilie 2007) Corul
“Symbol” a susţinut liturghia duminicală la Mânăstirea
Brâncoveni.Toate grupurile corale şi dirijorii au primit
Diplome de Excelenţă şi Trofeul Festivalului.
Eveniment de referinţă în peisajul muzical foarte sărac
în judeţ,festivalul nu reuşeşte,încă,să trezească interesul
oficialităţilor locale,astfel că organizatorii sunt nevoiţi,la fiecare
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ediţie,să facă uz de multă umilinţă şi consecvenţă pe la uşile
instituţiilor
administrative
ale
judeţului
pentru
finanţare.Consiliul Judeţean Olt a acordat acestui festival suma
de 10.000 de lei noi,sumă insuficientă pentru un festival de o
asemenea anvergură.Categoria majoritară a publicului a fost
asigurată de componenţii formaţiilor participante,de către elevi
şi organizatori. Dincolo de toate aceste aspecte nelalocul
lor,profesorul Alexandru-Chirilă Stanciu,directorul festivalului
s-a arătat mulţumit. Şi a avut şi de ce.
Pentru trei zile,Slatina a fost capitala muzicii corale
româneşti şi a vibrat la unison cu celelalte oraşe din ţară unde
tradiţia corală a fost păstrată şi promovată.
Alina Mitran, Costel Mirea
(Articol publicat în Gazeta de Olt din Slatina,
23 aprilie 2007)
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Festivalul internaţional de muzică corală
I.D. Chirescu, ediţia a XXVI -a
Festivalul
Internaţional
de
Muzică
Corală
„I.D.Chirescu”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediţie, se înscrie ca
unul dintre evenimentele muzicale de
o mare importanţă, fiind aşteptat cu
bucurie şi emoţie de publicul din
vechea cetate Axiopolis.
Faptul că ultimele două ediţii
s-au desfăşurat sub emblema de
Festival Internaţional, demonstrează
că oraşul Cernavoda este capabil de a
se integra în cultura europeană.
Un
merit
deosebit
în
organizarea consecventă a acestui
Festival, îl are Primarul oraşului Gheorghe Hânsă, un adevărat
om de cultură care poate constitui un exemplu pentru primarii
din toată ţara. Împreună cu domnia sa, Directorul Casei de
Cultură a oraşului Cernavoda, Dan Petre (el însuşi fost corist
în corala „I.D. Chirescu”) s-au implicat în realizarea unei ediţii
cu totul speciale, cu caracter sărbătoresc, care a avut rolul de a
puncta tradiţia corului cernovodean component de frunte al
galeriei corurilor cu tradiţie naţională centenară.
Invitaţii de onoare ai Festivalului au fost Înalt Prea
Sfinţitul dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prof. univ.
Irina Odăgescu Ţuţuianu - Preşedinte de Onoare al
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Festivalului, Secretar al Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România, prof. univ. dr. Teodor Ţuţuianu –
Decan al Universităţii de Muzică Bucureşti, prof. univ. dr.
Gheorghe Oprea – Universitatea de Muzică Bucureşti,
compozitorul Vasile Timiş, conf. univ. dr. Ioan Golcea –
Universitatea de Muzică Bucureşti, compozitorul şi dirijorul
Boris Cobasnian, compozitorul Ioan Ştefănescu, Liliana
Pispiris – redactor la Radiodifuziunea Română, Alina
Pârvulescu – secretar al Asociaţiei Naţionale Corale din
România, compozitorul Ioan Pelearcă, Paul Nicolescu –
Director la Centrul de Îndrumare al Creaţiei Populare
Constanţa, Remus Alexandrescu – Vicepreşedinte al
Cenaclului „I.D. Chirescu”, conf. univ dr. Mariana Popescu la Universitatea „Ovidius” Constanţa – dirijor şi compozitor.
În ziua de 3 noiembrie 2007, la Sala de spectacole a
Casei de Cultură a oraşului (recent renovată) s-a desfăşurat
Secţiunea laică, la care au participat 11 formaţii (9 coruri şi
două formaţii instrumentale).
Corul bărbătesc Armonia al Casei de Cultură din Brăila,
având o existenţă impresionantă de 136 de ani, a evoluat în
deschiderea Festivalului, sub conducerea dirijorului Nistor
Dumitru, interpretând Rugăciune de I.D. Chirescu, Brâul
amestecat de Pretorian Vlaiculescu, Doruleţul de I.D. Chirescu,
Rea de plată de Gheorghe Danga, Ana Lugojana de Ion Vidu,
Corul robilor din opera „Nabucodonosor” de Giuseppe Verdi.
Ansamblul vocal-instrumental Patos, constituit din
profesori ai Şcolii de din Muzică nr. 2 din Bucureşti, condus de
prof. Petre Ştefănescu, a prezentat cu sensibilitate lucrările: Cer
şi mare şi pământ de Anton Uncu, Colchiques dans les prés de
Francine Coquenpot, Dans valah în doi de Ion Căianu, Doina
mea pe codru-i scrisă de Vasile Timiş, Beştepeanca – prelucrare a
unui cântec de joc din Dobrogea.
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Corul mixt Camerata
Danubii sub conducerea
inimoasei dirijoare Diana Vieru a prezentat lucrările: Iac-aşa de
Simeon Nicolescu, Trandafir de pe răzoare de Sabin Drăgoi, El
grillo de Josquin de Près, Pupi de flori de Iosif Velceanu,
Dindirin de Anonim spaniol din sec. XV.
Un aspect inedit al ediţiei de anul acesta, a fost prezenţa
unor formaţii camerale instrumentale: formaţia Caprice din
Bucureşti şi formaţia instrumentală Trio Bizantia.
Corul feminin Primavera din Chişinău – Republica
Moldova dirijat de Galina Mustea, a adus o notă originală în
cadrul Festivalului, interpretând un repertoriu: Cât trăim peacest pământ de T. Chiriac, Omul bun şi pomul copt, Şi dacă
ramuri bat în geam, Hora de T. Chiriac, Vals din filmul
„Gingaşa şi tandra mea fiară” – muzica Eugen Doga.
Corul Sedeanka din Silistra – Bulgaria, înfiinţat în 1994,
având în palmares numeroase concerte în Rusia şi Italia, a
prezentat sub conducerea dirijorului Dimitar Boev (care a
studiat în Germania cu renumitul dirijor Kurt Masur), un
program de o mare varietate, pornind de la muzica Renaşterii,
până la muzica contemporană bulgărească: Vezzosette nimfe e
belle de Giovanni Gastoldi, Matona mia cara de Claudio
Monteverdi, Graduale de Anton Bruckner, Poema de Zdenek
Fibih, De bre, Dimo de Petco Stainov, Chindia de Alexandru
Paşcanu, Odă pentru Bulgaria de Alexandru Iosifov.
Corul I.D. Chirescu din Cernavoda, dirijat de preot
Anghel Dincu, a prezentat piesele corale: Mare-i jibă la Jibău de
Dariu Pop, Mândruliţă de la Ramna de I.D. Chirescu, Codrule,
frunză galbină de Florin Comişel, Cântă cucul între brazi de Ion
Pelearcă, Hava Naghila – din repertoriul internaţional.
Corul bărbătesc Teodoxa al Arhiepiscopiei Tomisului
dirijat de Valentin Rusu, a adus în faţa publicului lucrările corale:
Kalinka din folclorul rusesc –aranjament Eva Toller, poemul coral
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La Cozia pe Olt de Nicolae Lungu (recitator Voicu Ştefan), Ana
Lugojana de Ion Vidu, aranjament pentru cor bărbătesc de Nicu
Moldoveanu, Jieneasca de Gheorghe Şoima, Corul briganzilor din
opera „Ernani” de Giuseppe Verdi.
În încheierea primei secţiuni a Festivalului, corul
Armonia al Arhiepiscopiei Tomisului dirijat de Nicolae Călugăr
a prezentat un program cuprinzând lucrări inspirate din
folclor: Ardă-te focul necaz (doină populară) – solist Iulian
Coman, Bătuta de Ştefan Popescu, Eu plec satule din tine
(doină populară) – solist Iulian Coman, Brâul amestecat de
Pretorian Vlaiculescu.
Secţiunea Religioasă a Festivalului s-a desfăşurat în
după – amiaza zilei de 4 noiembrie a.c., la Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (ctitorie a preotului – învăţător
Dimitrie Chirescu – tatăl compozitorului I.D.Chirescu).
Grupul vocal bărbătesc Axios din Cernavoda dirijat de
Alexandru Bărbulescu şi Emanuel Bălănică a interpretat:
Graiurile mele de Ion Delcea, Acestea zice Domnul de Sabin
Drăgoi – solist preot Florin Bărbulescu, Floricica de Francisc
Hubic (armonizare Nicu Moldoveanu) – solist Emanuel
Bălănică.
Corul Sedeanca din Silistra a prezentat şi la această
secţiune un program foarte bine închegat: Agnus Dei de G. P.
da Palestrina, Miserere de Antonio Lotti, Graduale de Anton
Bruckner, Cântăm pentru tine de Dobri Hristov, Heruvimska
nr.7 de Dmitri Bortneanski , Imnul Sfinţilor Kiril şi Metodiu.
Corul D.D. Botez din Bucureşti dirijat de Eugen
Kreiss, a impresionat încă din momentul apariţiei pe scenă,
prin faptul că în componenţa corului se unesc prin cânt, vârste
diferite, de la adolescenţi până la pensionari, ceea ce aminteşte
de Corala Carmen fondată de D.G. Kiriac. Corul D.D. Botez
a avut în program lucrările: Iubi-Te-Voi Doamne de Nicolae
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Georgescu, Tu eşti Dumnezeul meu de Veronica Anghelescu (o
tânără membră a corului), Arta de a învinge şi Diptic de Eugen
Kreiss (versuri Veronica Anghelescu).
Corul I.D.Chirescu dirijat de preot Anghel Dincu,
constituit exclusiv din tineri, a adus în faţa publicului piesele
corale: Prea luminat Apostole Andrei de Ion Pelearcă (versuri
Mihaela Dincu), Se imnumen de Stephanos Efthimiadis,
Lăudaţi de Cuteanu şi O, Doamne către Tine.
Într-un „crescendo al valorilor”, au evoluat cele două
coruri ale Arhiepiscopiei Tomisului, care putem spune că se
ridică la nivel profesionist.
Corul Teodoxa al Arhiepiscopiei Tomisului, dirijat de
Valentin Rusu, a interpretat Tatăl nostru de I.D. Chirescu,
Priveghere de Nicolae Lungu – solist Dumitru Pantazi,
Doamne buzele mele de Sabin Drăgoi – solişti Dragoş Cristiu şi
Iulian Matache, Psalmul nr.23 – Cine va sui din Concertul nr. 1
de Gavriil Musicescu, Graiurile mele de Alexandru Delcea –
solist Iulian Matache, Lăudaţi pe Domnul de Gheorghe Dima.
Corul „Armonia” dirijat de arhidiacon asistent univ.
Iulian Dumitru a încheiat Festivalul cu un program constituit
din lucrările: Colindul Sf. Andrei de preot Stelian Ionaşcu, O
sacrum convivum de Ludovicus Viadana, Psalmul nr.3 de Ion
Runcu, Dank sei dir herr de G.F. Händel - solişti diacon Ion
Jean şi Constantin Alexandru, Dumnezeul mântuirii mele de Ion
Runcu, O, ma joie de Michel Corboz, Priveşte din cer (pe o
temă din Simfonia „Neterminata” de Franz Schubert) – solişti
Constantin Alexandru, arhidiacon Ştefan Severin şi diacon
Marinel Pădure.
În încheierea Festivalului, I.P. S. dr. Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului şi-a exprimat bucuria de a fi în
compania muzicii timp de două zile, „muzica corală fiind
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vrednică de pus la inimă şi de aşezat în suflet, pentru că ne face
să vibrăm”.
Acordurile muzicii corale s-au stins, rămânând în
sufletele tuturor spectatorilor şi interpreţilor amintirea unor
clipe de emoţie şi vibraţie colectivă, atât de benefică spiritului
uman.
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Rezultatele obtinute la
Concursul National Coral
Vaslui, 01-03 mai 2008
Premiul I:
Corul Vlastarele Orastiei din Orastie
dirijor: Eli Androne
Premiul II
Corul Dolce din Slatina
dirijor: Alexandra Geanta
Corul Fiat Lux din Oradea
dirijor: Antonia Monica Nica
Premiul III
Corul Andantino din Ungheni, Mures
dirijor: Gabriela Dana Suciu
Mentiune
Corul Orion din Alexandria, Teleorman
dirijor: Mandica Marian
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La sectiunea coruri gimnaziale de la Liceele de Muzica:
Premiul I
Corul Junior Vip de la Liceul de Muzica Sigismund Toduta din
Cluj-Napoca, dirijor: Anca Mona Marias
Corul Andamento de la Colegiul National de Arta Octav
Bancila din Iasi, dirijor: Nicoleta Camelia Popa
Premiul II
Corul Lira de la Liceul de Muzica si Arte Plastice Sigismund
Toduta din Deva, dirijor: Ontzanu Craciun Gelu
Premiul III
Corul Voci de primavara de la Liceul de Muzica M. Sterian din
Buzau, dirijor Elena Lucia
Mentiune I
Corul Clopotel de la Liceul de Arta Constantin Brailoiu din
Targu Jiu, dirijor: Buliga Loredana
Mentiune II
Corul Preludiu de la Liceul de Arta Ionel Perlea din Slobozia
dirijor: Cristina Andreiu
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Festivalul Coral Naţional
Gheorghe Cucu
Ediţia a III-a,
Slatina, 2 –4 mai 2008
Cea de a III-a Ediţie a
Festivalului Coral Naţional Gheorghe
Cucu s-a desfăşurat la Slatina în Sala
de concerte a C.N.V. Nicolae Titulescu
şi a avut ca organizatori principali
următoarele instituţii şi asociaţii
culturale: Consiliul Judeţean Olt,
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi
Cultural Olt, Asociaţia CulturalCorală Millennium din municipiul
Slatina, Asociaţia Naţională Corală din România, Episcopia
Slatinei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Colegiul
Naţional-Vocaţional Nicolae Titulescu din localitate, care a pus
la dispoziţie sala de festivităţi gratuit.
Din ziarul local Linia I nr.335, Ediţie specială de Paştiaprilie 2008, reţinem articolul: Festivalul Naţional Coral
Gheorghe Cucu, autor, C. Voinescu, din care redăm:
Ediţia a III-a a Festivalului Naţional Coral
„Gheorghe Cucu”,ce se va desfăşura la Slatina în
perioada 2-4 mai,va fi aşezată,de astă dată,sub
oblăduirea nou înfiinţatei Episcopii slătinene, astfel că
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formaţiile corale reprezentând mai multe judeţe ale
ţării vor fi invitate să dea răspunsurile la liturghia
duminicală oficiată în biserici şi mânăstiri din oraş.
Directorul festivalului, profesorul, dirijorul şi
compozitorul Alexandru-Chirilă Stanciu, speră ca
această reuniune artistică naţională să relanseze
muzica românească de cor,pentru că,într-un judeţ cu
tradiţie în domeniu,cum este Oltul,nu mai fiinţează
decât un singur cor, Millennium .Şi acela,adăugăm
noi,doar datorită perseverenţei maestrului Stanciu
La această ediţie a Festivalului Coral Gheorghe Cucu
juriul a fost compus din următoarele personalităţi muzicale:
prof. Voicu Enăchescu, dirijorul Corului de Cameră Preludiu
din Bucureşti, prof. Jean Lupu, dirijorul Corului de copii şi
tineret Symbol, din Bucureşti şi prof. Alexandru-Chirilă
Stanciu, dirijorul Corului Millennium din municipiul Slatina.
Înv. Emilia Stanciu, membră a corului Millennium, a fost
secretarul festivalului.
Ediţia a III-a a Festivalului Coral Naţional Gheorghe
Cucu a debutat, ca de obicei cu Conferinţa de presă de vineri,2
mai 2008,la orele 17.00 la care au participat următoarele
personalităţi: ing.dr. Jenel Copilău, preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, preşedintele festivalului; prof.Voicu Enăchescu,
dirijor, vicepreşedinte festival; prof.Jean Lupu,dirijor,
vicepreşedinte festival;prof. Florian George Zamfir, dirijor,
directorul Teatrului Liric” Elena Teodorini” din municipiul
Craiova; prof. Alexandru-Chirilă Stanciu, dirijor, directorul
festivalului. Cu această ocazie reprezentanţii mass-media din
municipiul Slatina au aflat date importante referitoare la
revigorarea mişcării corale de amatori din întreaga ţară, despre
acţiunile actuale şi viitoare ale formaţiilor corale participante la
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Alexandru Chirilă Stanciu

festival,precum şi despre noutăţile
ediţiilor viitoare ale acestui festival.
După Conferinţa de presă a
urmat Concertul Vocal- Simfonic
Extraordinar susţinut de către Corul
şi Orchestra Teatrului Liric Elena
Teodorini din Craiova sub bagheta
maestrului Florian George Zamfir.
Acesta a reprezentat de fapt o
noutate în scurta istorie a
festivalului,iar pentru istoria sălii de
concerte reprezintă prima evoluţie,
aici ,a unei orchestre simfonice!

Din ziarul local slătinean “Gazeta de Olt” din data de 5
mai
2008
consemnăm
articolul
Alinei
Mitran
intitulat:Orchestra şi corul Teatrului Liric Elena Teodorini din
Craiova au deschis printr-un concert impresionant cele trei zile
de sărbătoare ale Festivalului Coral Naţional Gh.Cucu, din care
extragem următoarele:
Cea de- a III-a ediţia a Festivalului Naţional
Coral “GH.Cucu” s-a încheiat,ieri,la Slatina,după trei
zile de muzică bună....Chiar şi aşa,iniţiatorii
festivalului au primit laude pentru efortul de a
menţine, cu bani puţini ”obiceiul” ca în fiecare an,în
preajma Paştelui,la Slatina să se audă voci
profesioniste,care să-l omagieze, astfel,pe profesorul,
compozitorul şi dirijorul Gheorghe Cucu.
Festivalul a fost deschis, vineri, de către
Orchestra şi corul Teatrului Liric “Elena Teodorini”
din Craiova, printr-un concert de mare sărbătoare.
Programul concertului a fost croit pentru un public nu
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neapărat profesionist, dar iubitor de muzică. Arii din
opere celebre, voci multiplu premiate peste hotare, dar care
s-au făcut pentru prima dată auzite la Slatina, piese alese
astfel încât să “prindă” şi pe cei ajunşi din întâmplare în
sala de spectacol. Marşul triumfal din “Aida”, uvertura
operei “Carmen”, aria toreadorului din aceeaşi operă,corul
sclavilor din “Nabucco” şi altele au fost bucăţi alese să
însufleţească publicul care s-a străduit să creeze aparenţa
unei săli pline. Solistele Georgeta Grigorie, Mihaela Popa
şi Daniela Iliuţă au fost răsplătite,motivat,cu aplauze
îndelungi, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu membrii
corului şi cei ai orchestrei.
Chiar şi aşa, încântarea din privirile
ascultătorilor - cei mai mulţi,membri ai corurilor ce
aveau să concerteze sâmbătă - n-a putut să şteargă
regretul că nici măcar oficialităţile menţionate pe afiş,
cărăra li s-au atribuit şi funcţii în cadrul festivalului,
nu s-au obosit în întregime să-şi ocupe în timpul
spectacolului locurile de onoare rezervate în sală....
1.Corul Credo al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti
dirijat de profesor Gheorghe Neacşu:
2. Corul Orfeu al Casei de Cultură din Curtea de Argeş
dirijat de profesor Gheorghe Neacşu:
3. Corala ortodoxă bărbătească Sf. Ioan din Piteşti,
dirijor profesor Paul Baidan:
4.Corala Academica a Universităţii din Piteşti,
dirijor profesor Paul Baidan:
5. Corala Appassionato a Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din
cadrul Universităţii Valahia din municipiul Târgovişte, dirijată
de prof. Florin Badea:
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6. Corul bărbătesc Armonia al Casei de Cultură din
municipiul Brăila, dirijat de prof. Dumitru Nistor:
7. Corul de copii şi tineret Symbol din Bucureşti, dirijat
de prof. Jean Lupu:
8. Corul Millennium al Asociaţiei Cultural-Corală
Millennium din municipiul Slatina, dirijat de prof. AlexandruChirilă Stanciu:
În finalul celei de a doua zi a Festivalului Coral
Naţional Gh.Cucu, ediţia a III-a a evoluat Corul de Cameră
Preludiu din Bucureşti, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu,
care a încheiat seara cu un magnific concert coral extraordinar.
In cea de a treia zi a festivalului, duminică, 4 mai
2008,între orele 10,00-12,00, la Mânăstirea Clocociov şi,

respectiv, la Biserica Sfântul Nicolae din Coastă, ambele din
municipiul Slatina, corurile Symbol din Bucureşti şi Academica
din Piteşti ,dirijate de către profesorii Jean Lupu şi Paul Baidan
au susţinut Liturghia Duminicală în compania preoţilor de la
bisericile respective, în prezenţa unei mulţimi de enoriaşi, care a
venit să le asculte.
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La câteva zile după terminarea celei de a III-a Ediţii a
festivalului, preşedintele A.N.C.Romania, domnul Voicu
Enăchescu, felicită pe organizatorii festivalului coral de la
Slatina prin următoarele rânduri:
Desfăşurarea celei de a III-a ediţii a
Festivalului Coral Naţional „Gheorghe Cucu” ne-a
oferit o mare satisfacţie şi a demonstrat,o dată în
plus,că acolo unde există dragoste şi pasiune pentru
muzica corală se pot realiza lucruri deosebite.
Apreciind eforturile şi tenacitatea d-voastră,vă
felicităm pentru această reuşită şi ne exprimăm
convingerea că,an de an, această manifestare artistică
va deveni un punct de reper în viaţa muzicală a ţării.
Într-adevăr , Ediţia a III-a a Festivalului
Coral Naţional Gheorghe Cucu s-a desfăşurat în
condiţii excelente datorită organizatorului său de
excepţie, Asociaţia Cultural-Corală Millennium şi a
sponsorului principal Consiliul Judeţean Olt,care a pus
la dispoziţia manifestării suma necesară pentru buna
sa desfăşurare. Membrii formaţiilor corale participante
şi dirijorii lor au avut numai cuvinte de laudă la
adresa festivalului şi a organizatorilor şi au promis să
revină în municipiul Slatina şi la următoarele ediţii.
Specificăm aici că Ediţia a IV-a a Festivalului Coral
Naţional Gheorghe Cucu va avea loc la Slatina în perioada 2426 aprilie 2009.
Prof. Alexandru-Chirilă Stanciu,
Dirijorul corului Millennium,
Directorul festivalului.
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Festivalul Internaţional Coral D. G. Kiriac
Ediţia a XXVI-a
Mai 2008, Piteşti

Un concert coral aniversar semnificativ
24 mai 2008 a fost cea dea treia zi a Festivalului
Internaţional de Muzică Corală
D.G. Kiriac. Celebrul cor de
cameră Preludiu al Centrului
Naţional de Artă Tinerimea
Română şi-a susţinut concertul
său. Dar parcă nu întâmplător
această zi avea şi o altă
semnificaţie în viaţa muzicală
corală românească: aniversarea
zilei de naştere a dirijorului
acestui prestigios ansamblu artistic profesionist – Voicu
Enăchescu, ilustru muzician şi preşedinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România.
Publicul meloman piteştean care îl iubeşte foarte mult
pe Voicu Enăchescu şi care nu concepe vreo ediţie a festivalului
coral internaţional organizat la Piteşti fără el şi renumitul său
cor, aflase despre acest eveniment aniversar de la crainicul
„matinalului” transmis pe postul de radio România-Actualităţi.
Aşa că nu a „ratat” ocazia de a-l aplauda şi ovaţiona direct,
venind cu nerăbdare la Teatrul Alexandru Davila, unde a avut
loc concertul şi un moment aniversar de neuitat...
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De la primele împletiri sonore fermecătoare ale
madrigalului O, primavera!, de Claudio Monteverdi, numeroşi
auditori au sesizat marea încărcătură emoţională în glasurile
cristaline ale coriştilor din Preludiu, într-o interpretare cât mai
apropiată de perfecţiune, ca semn al sărbătoririi maestrului lor!
Cum era de aşteptat, Voicu Enăchescu a prezentat în
continuarea concertului, faţă de ediţiile anterioare, alte
capodopere ale creaţiei corale universale, ca Ave Maris Stella!,
de Edvard Grieg, Cantate Domino, de Hans Leo Hassler,
Abendlied şi Am Donaustrande de Johannes Brahms, Die
Launige Forelle, de Franz Schöggl...
Într-o interpretare de mare expresivitate, cu totul
aparte, corul de cameră Preludiu, prin subtila artă dirijorală a lui
Voicu Enăchescu, ne-a copleşit cu o perlă a muzicii divine,
Aleluia! de Randall Thompson!...
Ascultând Humoresque de Antonin Dvořák, am fuzionat
cu ritmul şi melodia acestei minunate lucrări corale şi am fost
învăluiţi de parfumul sonor romantic pe care numai un cor ca
Preludiu şi un mare dirijor, cum este Voicu Enăchescu, ni l-ar fi
putut aduce...
Lirismul eminescian din Floare albastră, redat cu tot
rafinamentul în concertul aniversar, ne-a captivat. Fiind una
din cele mai expresive lucrări ale regretatului compozitor Vasile
Spătărelu, a fost foarte potrivită momentului aniversar care se
apropia de încheierea concertului. Am simţit cum excepţionalii
corişti ai Preludiului şi solistul Robert Costin o transmiteau
spre dirijor şi public, ca pe o floare într-o zi aniversară...
După Visare, pe versurile marelui nostru poet naţional,
Mihai Eminescu, aparţinând unuia dintre compozitorii
reprezentativi ai muzicii corale româneşti moderniste, Dan
Buciu, am fost uimiţi de maniera în care corul Preludiu, sub
conducerea dirijorală a lui Voicu Enăchescu, a dat o
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interpretare extraordinară celebrului „rondo” coral Haz de
necaz, lucrare a marelui polifonist, compozitor înaintaş român
Gheorghe Cucu. Scoaterea în evidenţă a unor planuri sonore
(îndeosebi la reluarea temei principale şi suprapunerea ei cu
fineţea vocilor de acompaniament) a completat realizarea unei
originale interpretări şi de mare performanţă artistică, dar şi pe
înţelesul tuturor auditorilor.
Concertul n-ar fi avut un pronunţat şi emoţionant
caracter aniversar festiv dacă nu s-ar fi încheiat cu îmbietorul şi
frumosul Cântec napolitan de Piotr Ilici Ceaikovski, pe care
coriştii l-au interpretat nedirijaţi şi pe care l-au transmis din
inimă dirijorului Voicu Enăchescu, ca o dedicaţie...
Concertul aniversar, şi odată cu el şi festivalul, s-au
încheiat cu un moment aniversar, într-o atmosferă de mare
emoţie, când coriştii-artişti ai Preludiului şi publicul îi adresau
urări dirijorului Voicu Enăchescu, în repetatele cântări de mulţi
ani trăiască!
La mulţi ani, Maestre!
Moise Mitulescu
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Festivalul Coral Internaţional Pastorala –
Focşani
Ediţia a II-a, 8-10 mai 2008
Organizator: prof. Dumitru Săndulachi, vicepreşedinte A.N.C.R.

Vineri, 9 mai 2008
1. Corul de Cameră Preludiu, Bucureşti
Dirijor: Voicu Enăchescu
2. Corul Sf. Antim, Rm. Vâlcea
Dirijor: Marian Stroe
3. Corul Mica Pastorală, Focşani
Dirijor: Dumitru Săndulachi
4. Corul Plai Întorsurean – Întorsura Buzăului
Dirijor: Tatiana Teacă
5. Formaţia corală tradiţională Pastorala, Focşani
Dirijor: Dumitru Săndulachi
6. Corul Nicolae Oancea, Bucureşti
Dirijor: Valentin Moraru
Sâmbătă, 10 mai 2008
1. Corala Academică Divina Armonie, Bucureşti
Dirijor: Marius Firca
2. Corala Sf. Antim, Rm. Vâlcea
Dirijor: Marian Stroe
3. Corul bărbătesc Armonia, Brăila
Dirijor: Dumitru Nistor
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4. Corul Lyra, Buzău
Dirijor: Ştefan Stănescu
5. Corul Trison; Brăila
Dirijor: Marcica Lupu
6. Corala feminină Camerata Brăila
Dirijor: Paraschiva Moise
Duminică, 11 mai 2008 – Biserica Sf. Ioan
1. Corala Academică Divina Armonie, Bucureşti
Dirijor: Marius Firca

Formaţia corală tradiţională Pastorala Focşani, dirijor
Dumitru Săndulachi
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Formaţia Corală Tradiţională Pastorala
Simpozion naţional

1. Educaţia permanentă a publicului spectator prin
intermediul muzicii corale.
2. Contribuţia Formaţiei Corale Tradiţionale „Pastorala”
la promovarea muzicii corale româneşti tradiţionale şi
contemporane.
1. Vârsta ideală pentru educaţia muzicală este copilăria,
spunea psihologul american William James ( 1842-1910
). Până la 24-25 de ani, vârsta maximei receptivităţi
formative, educaţia muzicală trebuie deci consacrată
dezvoltării proceselor de educaţie artistică ale
individului, de regula, instituţionalizate, iar după 24 de
ani, consacrată carierelor profesionale. Această
concepţie s-a tradus în organizarea şcolară actuală şi
care se încheie în jurul vârstei de 24-25 de ani.
Dar acest punct de vedere este doar parţial adevărat.
Cercetările actuale de psihologie dovedesc că la vârsta adultă
capacitatea de învăţare nu dispare şi că adultul are suficiente
disponibilităţi pentru învăţare, iar problema a fost repusă în
termenii continuităţii şi unităţii vârstelor, fiecare din vârste
fiind marcată de specificul ei, dar având certe elemente de
continuitate.
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Un alt principiu care funcţionează încă în actualitate –
aşezarea învăţământului pe baza modelului stabilităţii sociale,
unde copilul trebuie să înveţe tot ceea ce trebuie să ştie la vârsta
adultă – principiu care asigură, între altele, o carieră socioprofesională – nu are în vedere creşterea rapidă a volumului
informaţional în toate domeniile, inclusiv în cel muzical.
Deşi nu se poate nega faptul că există un set de
cunoştinţe şi competente ce trebuie asimilate în perioada
formării iniţiale, există situaţii noi care impun cu necesitate
educaţia continuă şi permanentă a individului pentru a se
adapta noilor solicitări.
Modelul sistemului educaţional bazat pe monopolul
instituţional al şcolii, funcţional până nu demult, a fost optim
atâta vreme cât alternativele educaţionale din afara şcolii erau
puţin dezvoltate sau nu puteau deveni concurente. Deceniile
din urma însă au pus in evidenţă o dezvoltare a noi medii
educaţionale în afara şcolii, capabile să devină o alternativă.
Multe din noile modalităţi de educaţie satisfac nevoia de
educaţie permanentă a individului, sub presiunea schimbărilor
sociale care impun o nouă viziune în domeniul educaţional
dominată de paradigma educaţiei permanente, care constituie,
fără nici o îndoială, una dintre achiziţiile fundamentale ale
ultimilor decenii.
Conceptul de educaţie permanentă înglobează toate
aspectele şi dimensiunile actului educativ, iar întregul care
rezultă este mai mult decât suma părţilor. Educaţia permanentă
nu este nici un sistem, nici un domeniu educativ ea este
principiul pe care se bazează organizarea globală a sistemului
educaţional.
Principiul educaţiei permanente inspiră astăzi
majoritatea reformelor educative din lume. Cu toate acestea, nu
există încă vreun sistem global de educaţie conceput în
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întregime în perspectiva educaţiei permanente, ci doar încercări
de experienţe. În acest sens se poate spune că reflecţia teoretică
depăşeşte realitatea practică.
Obiectivele Societăţii Române pentru Educaţie
Permanentă
sunt
în
concordanţă
cu
prevederile
Memorandumului privind învăţarea de-a lungul întregii vieţii,
elaborat de Comisia Europeană în octombrie 2000, decument
comunitar ce preia de la Consiliile Europene de la Feira şi
Lisabona mandatul de a implementa învăţarea continuă pentru
toţi şi încearcă prin activitatea sa să răspundă celor 6 mesaje
cheie ale Memorandumului:
1.
garantarea accesului universal şi continuu
la învăţare pentru a se forma şi reînnoi competentele
necesare pentru o participare susţinută la societatea
cunoaşterii;
2.
creşterea vizibilă a nivelului de investiţii
în resursele umane în vederea valorificării valorii celei
mai importante a Europei, anume, oamenii săi;
3.
dezvoltarea metodelor şi contextelor de
predare şi învăţare necesare pentru a se asigura
continuum-ul învăţării de-a lungul întregii vieţi;
4.
să se îmbunătăţească semnificativ
modalităţile în care participarea şi rezultatele învăţării
sunt înţelese şi apreciate, cu precădere învăţarea nonformală şi cea informală;
5.
să se asigure condiţiile ca fiecare să poată
avea acces cu uşurinţă la informaţie de calitate şi la
sfaturi privind oportunităţile de educaţie, pe tot
cuprinsul Europei şi pe tot parcursul vieţii;
6.
oferirea oportunităţilor de învăţare
permanentă cât mai aproape posibil de beneficiar, în
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propriile lor comunităţi şi sprijinite pe echipamente
bazate pe ICT, oriunde se impun.
În aceste direcţii caută să se înscrie şi activitatea
formaţiei corale tradiţionale Pastorala, fondate în 1977 de către
prof. D. Săndulachi, prin susţinerea la nivel municipal şi
judeţean a unei intense activităţi de culturalizare şi
muzicalizarea a tinerilor şi judeţean a tinerilor şi adulţilor şi
prin colaborarea cu instituţii cultural-artistice locale, naţionale
şi internaţionale.
Are in componenta sa , in proportie de 90% cadre
didactice educatoare, invatatori , profesori de diferite
specialitati. A functionat multi ani paralel cu corul mare al
sindicatului de invatamant, dirijat pe rand de prof.
Al.Macedon, N.Jurjiu si Ionica Dumitrache. A sustinut
concerte in municipiu, judet si in tara, remarcandu-se ca o
formatie redutabila in randul corurilor de camera. Debutul pe
scena mare a tarii se face in 1979, la Festivalul National al
Corurilor de Camera de la Tg. Mures, unde obtine locul II pe
tara . La Focsani continua in mod fericit activitatea desfasurata
de Filarmonica „ Unirea ”, desfiintata in anii 60’ printr-o
decizie a conducerii de partid din acea perioada, sustinand
stagiuni permanente cu participarea unor formatii profesioniste,
precum Filarmonica Moldova din Iasi, dirijata atunci de
maestrul Ion Baciu, Corul „Gavriil Musicescu” dirijatde Ion
Pavalache si Orchestra simfonica a Radiodifuziunii Romane
dirijata de Iosif Conta.
Dupa 1989 consemnam colaborarea cu Teatrul National
de Operata Ion Dacian, avand la pupitrul orchestrei pe George
Balint, impreuna cu solistii Dorin Teodorescu, Mioara Manea,
Daniela Vladescu, Florin Georgescu. Pe afisele de concert
continua sa figureze, alaturi de corul Pastorala, numele si altor
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artisti consacrati precum naistul Gh.Zamfir, sopranele Steliana
Calos si Magda Ianculescu, soprana Steliana Mestes, Niculina
Ciohmarean Stavrache, tenorul Ionel Voineag, actorul Silviu
Stanculescu, Carla Musat, Felicia Filip, pianistele Lavinia
Tomulescu Coman si Crinela Barbu, la care se adauga
Orchestra de Camera Radio – dirijor Cristian Brancusi,
cvartetul Voces din Iasi, Corul Preludiu – dirijor Voicu
Enachescu, Orchestra Filarmonicii din Brasov – dirijor Ovidiu
Dan Chirila, Orchestra Simfonica a Filarmonicii Dinu Lipati
din Satu Mare, Orchestra simfonica din cadrul Festivalului
Musica en Morven Autun Franta ... etc .
Participa la festivalurile corale organizate in principalele
centre din tara: Lugoj, Blaj, Brasov, Pitesti, Iasi, Constanta,
etc.
A sustinut sute de concerte si recitaluri in cei aproape
30 de ani de existenta.
A cantat in Ingolstadt, Munchen , Regensburg –
Germania; Fermigniano, Roma - Italia , Vatican; Autun,
Paris, Reims – Franta;Bruxelles, Arlon Marche-en-Famenne
Barbuy, Woha – Belgia; Luxemburg ,Budapesta, Viena.In
aceste turnee concerteaza sub bagheta dirijorilor elvetieni Rene
Falquet si Andre Ducret, a dirijorilor Marcel Corneloup si
Claire Corneloup, Bernard Lallement, Regiene Theodoresco,
Fracoise Bergere din Franta, a dirijorului german Gunter
Lofler, a dirijorului Francoise Minguet din Belgia si al
dirijorului italian Giorgio Giovannini.
Din 1990, Corul Municipal Pastorala este membru al
Asociatiei Corale Nationale din Romania; Fundatia Madrigal
Marin Constantin; Asociatia Romana de Cant Coral din
Brasov. Activitatea corala internationala ii faciliteaza intrarea ca
membra in miscarea corala europeana Europa Cantat cu sediul
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la Munchen si organizatiei profesionale A coeur joie
international din Lyon .
A initiat in 2001 ed. I a Festivalului coral international
„Pastorala” la Focsani, inscriind municipiului nostru in randul
marilor centre europene organizatoare de festivaluri corale,
devinind mesager al artei corale romaneste peste hotare.
Din 1978 incepe si colaborarea cu renumitul cor de
camera Madrigal fondat si dirijat de prof.univ.dr.doc Marin
Constantin, Ambasador UNESCO, Cetatean de Onoare al
Municipiului Focsani.Dupa acest concert comun sustinut in
municipiul nostru, Pastorala deschide o pagina memorabila de
colaborare cu Madrigalul si maestrul Marin Constantin. La 8
iulie 2005, cele doua corale s-au aflat la cel de-al 14-lea concert
comun in sala Teatrului Mr.Gh.Pastia din Focsani .
Repertoriul Corului Municipal Pastorala cuprinde
lucrari apartinand tuturor epocilor muzicale, de la Renastere la
contemporani: miniaturi corale, madrigale, chanson-uri, alte
lucrari a cappella, dar si cu acompaniament: oratorii, misse,
cantate, requieme, muzica vocal-simfonica. Citam doar cateva
titluri: G.P. da Palestrina – Alma redemphtoris Mater; Donatti
– Gagliarda; G.Gastoldi – Vezzosette nimfe belle; O.Lassus –
Matona mia cara; J.des Pres – El Grillo; J.S. Bach – coralul
Herzlich Thut mich Verlangen si Magnificat; G.Fr.Handel –
Oratoriul Messias; P.Certon – La,la,la; Cl.Janequin – Au
joli,jeu ;T.L. da Vittoria – Ave Maria ; E Widmann – Wohlauf
ihr Gaste; G.Fr.Gruber – Stille Nach; A.Adam – Noel; W.A.
Mozart – Requiem ; G. Faure – Requiem; B.Lallemente –
Cantate pour la paix etc.
Un loc important ocupa genul muzicii religioase si a
celei de inspiratie folclorica. Muzica romaneasca este prezenta
astfel in repertoriul Pastoralei prin lucrarile generatie de aur a
compozitorilor romani din prima jumatate a sec XX. Citam,
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din nou, doar cateva titluri: Gh.Cucu – Domnulet si Domn din
cer; I.Vidu – Lugojana ; G.Musicescu – Concertele nr.1 si 2;
Ciprian Porumbescu – Tatal Nostru; S.Dragoi – Doina;
P.Constantinescu – Trei madrigal ; D.G. Kiriac – Morarul ;
Al. Pascanu – Chindia; A.Stoia – Triptic Pastoral; Gh.Danga –
Sarba pe loc etc .
Calitatile interpretative ale coralei focsanene au atras
atentia si simpatia compozitorilor romani contemporani.Dintre
cei care i-au dedicat lucrari corale in prima auditie enumeram:
Irina Odagescu-Tutuianu – Cantand plaiul
mioritei, Rostirea patriei, Pe nimb de de vulturi, Ia romaneasca,
Patriei, Mare inima a tarii, Mireasa mandru ti-e portul
Dan Buciu – Mama tara, Sonet, Rondeau, Ruga
Gheorghe Firca – Cantata mantuirii, Doamne
strigat-am, Glasul 8
Mircea Neagu – Marut rosu, mar cu dor,
Cuvantul lui Dumnezeu, Slava tie Dumnezeul nostru
Constantin Arvinte – Sa ne veselim oleaca,
Trecui dealu lui Baiut, Buna seara c-a-nserat, Suita
moldoveneasca;
Stefan Andronic – Da-ne gazda colacei,
Rugaciune, Miorita;
Radu Paladi – Cantec si joc;
Constantin Rapa – Vasalca, Lioara, Ciuleandra
Alexandru Pascanu – Chindia, Suita scurta,
Dupa datini colindam;
Felicia Donceanu – Matinala;
Vasile Spatarelu – Floare-albastra, Cantece profane;
Zaharia Popescu – Miorita vranceana;
Vinicius Grefiens – Din batrani, din oameni buni;
Tudor Jarda – Cantecul si jocul miresei;
Dan Goia – Cantec si joc din Maramures.
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Nu putem incheia fara a prezenta, ca intr-un program
de sala, cateva dintre aceste lucrari dedicate corului Pastorala.
Sonetul pentru flaut, orga si cor mixt pe versuri de
Rainer Maria Rilke, compusa in anul 1990, este dedicat de
maestrul Dan Buciu corului Pastorala, cu ocazia turneului din
Germania realizat in 1992.
Compozitorul, plecand de la versurile poetului,
impregnate de obsesiile dificultatii comunicarii cu inefabilul,
intr-o epoca a neincrederii, solitudinii si profunde anxietatii,
subliniaza pateticul mesaj al poemului prin intermediul unor
tehnici componistice extrem de inspirat alese. Astfel,
serialismul introducerii si codei, care dau si forma de rama
intregii lucrari, forma agreata atat de mult de Wagner,
Bruckner si, in general, de scoala germana ce precede reformele
radicale ale sec. XX – este urmat de o structura modala centrata
pe un mifrigian, unde isonul, recitativul recto-ton si armoniile
de cvarte se suprapun pe intunecatele ecouri lasate de strigatul
expresionist din debutul Sonetul. Atmosfera meditativa creeata
de miscarea magmatica a vocilor – totul se misca, practic, pe un
ambitus de cvarta ascendenta sau descedenta fata de centrul
mi,intr-o polifonie apasatoare, pe un ostilanto amintind de
mitul lui Sisif – este spulberata de interventiile ciclice ale
flautului si orgii care, sub asprimea clusterelor suierate de orga
si scrasnetelor sticloase ale flautului in registrul acut, ascund
privirilor, parca, practicilor ancestrale ale ceremonialului
funebru, bocetului atat de specifit folclorului romanesc. Piesa
acumuleaza o tensiune aproape insuportabila, prezenta ei intrun program de concert punand probleme serioase de strategie a
incadrarii ei, cea mai rezonabila solutie ramanand probabil,
prezentarea ei singulara.
La celalalt pol al expresivitatii se poate plasa Rondeau
pe versuri de Charles d’Orleans, urmatoarea lucrare dedicata de
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compozitorul Dan Baciu corului Pastorala. Prima versiune
(1998) este destinata corului insotit de flaut (sau de orice
instrument,cum se precizeaza in partitura), cea de-a doua
(2000) corului acompaniat de orchestra. Este spectaculoara
schimbarea de atmosfera,metamorfoza flautului care, prin
personjul intunecat al Sonetului, devine aici zeul Pan.
Caracterul dansant al piesei, vivacitatea scriiturii, stilul
renascentist al tratarii vocilor, amintesc de transparenta
culorilor botticelliene. Contrastele exista si aici, dar ele se refera
in special la efectele de apropiere-departare, stralucireopacitate, efecte de nu umbresc impresia generala de
exuberanta generata de innoirea naturii.
Compozitoarea Irina Odagescu-Tutuianu dedica
lucrarea Cantand plaiul mioritei pe de-o parte dirijorului si
profesorului Petre Craciun – e o dedicatie vizibila, chiar pe
partitura – iar pe de-alta parte plaiului mioritic, marturie
decodificata doar prin auditie sau analiza partiturii. Dar mai
exista o dedicatie, a treia, o dedicatie facuta retroactiv corului
Pastorala, in urma veselor colaborari si apropierii de acest
colectiv.
Lucrarea desfasoara o tehnica stricta, in care monodia
obiectiv construita se intersecteaza cu melodia, omofonia si
polifonia. Agregate sonore complexe alterneaza cu altele mai
rarefiate, toate decurgand din aceeasi tehnica, dorind sa
componsese desfasurarea pe orizontala a compozitiei cu o
compozitie pe verticala.
Daca astazi Gheorghe Firca este considerat „un
specialist recunoscut in tara si peste hotare in domeniul teoriei
analizei si istoriei muzicii si sec. XX” – dupa cum scrie Stefan
Niculescu, subliniind efortul sau constant de afirmare a unei
muzicologii romanesti „nu numai stiintific argumentate, ci si cu
trasaturi evidente de originalitate” aceasta se datoreaza in egala
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masura unei capacitati de cuprindere si ordonare a datelor
gandirii muzicale in spiritul profunzimii germanice a
cercetarilor lui Hugo Riemann, dar si legaturilor cu
sensibilitatea Mantuire filonul muzicii psaltice alterneaza in
mod evident cu inspiratia folclorica. Traditionalismul in
gandirea fundamentelor artei muzicale nu exclude modernitatea
mijloacelor de invesmantare componistica si nici chiar
„mondenitatea” prilejurilor de a le etala (vezi prezentele sale in
festivaluri ale muzicii noi).
Bibliografie selectiva
- Anderson H.H., (Ed), La creativita e le sue prospettive.
Brescia Editrice la Scuola, 1975.
- BURNS, Tom, STALKER, G.M., The Management
of Innovation. London, Tavistock, 1968.
- *** Creativitatea, Bucuresti, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, 1980.
- ROCO,Mihaela, Creativitatea individuala si de grup –
studii experimentale.
Bucuresti, Editura Academiei R.S.R., 1979.
- ROSCA, Alexandru, (coord.) Creativitatea. Bucuresti,
Centrul de Informare si Documentare in Stiintele
Sociale, 1973.
- LEAHU, Alexandru, Gheorghe Firca la 60 de ani, in
Muzica Nr. 2/1995
Prof. dr. Dumitru Sandulachi
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Programul Festivalului Internaţional Ion Vidu
ediţia a XVIII-a
30 mai – 1 iunie 2008, Lugoj – România
Vineri, 30 mai 2008 – Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului”
Ora 18.00 Concertul Corului Ion Vidu al Casei de Cultură a
Minicipiului Lugoj, dirijor Remus Taşcău
Sâmbătă, 31 mai 2008 – sala Teatrului Municipal Traian
Grozăvescu ora 18.00 Concerte în festival
Corul Armonii al Şcolii de Art Frumoase Filaret Barbu Lugoj –
România, dirijor prof. Adelina Barbu
Corul Benedictus al Bisericii Baptiste Harul Lugoj, România,
dirijor: Claudia Creţiu
Corul laudes Christi Timişoara, România, dirijor Lucian Oniţa
Corul Concentus al Centrului Cultural Reduta Braşov, România,
dirijor Marius Modiga
Corul Pro Musica al Fundaţiei Corale Pro Musica Gyula –
ungaria, dirijor. Gheorghe Flueraş
Corul Oltrepiave Vigo di Calore – Italia, dirijor Arduino de Doná
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Duminică, 1 iunie 2008 – Concerte în lăcaşuri de cult din Lugoj
ora 12.00 Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului
Corul Pro Musica al Fundaţiei Corale Pro Musica Gyula –
Ungaria, dirijor Gheorghe Flueraş
ora 12.00 Catedrala Greco-Catolică
Corul Oltrepiave Vigo di Cadore – italia, dirijor Arduino de Doná
Tudor Trăilă, referent
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Comunicat de presă
În perioada 30 mai-1 iunie 2008, s-a
desfăşurat la Lugoj cea de a XVIII-a ediţie a
Festivalului Coral Internaţional ion Vidu, în
organizarea

Primăriei

Municipiului

Lugoj,

Consiliului Municipal Lugoj, Consiliului Judeţean
Timiş şi a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.
Această manifestare festivalieră înnobilează
spiritual, de peste trei decenii, Lugojul. Cu caracter
naţional din 1970 şi cu participare internaţională din
1995, festivalul doreşte să perpetueze tradiţia corală
bănăţeană şi să sărbătorească cântul coral românesc în
context european, având ca scop perpetuarea tradiţiei
muzicale corale, fiind un mijloc eficient de promovare a
culturii române şi lugojene în lume.
Ediţia din acest an a reunit, sub egida sa,
prestigioase formaţii corale din Timişoara, Braşov,
Gyula – Ungaria, Vigo din Cadore – Italia şi Lugoj.
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Bienala de muzică AUGUSTIN BENA
Cluj-Napoca, România
Fondată în 1998

Bienala de muzică Augustin Bena
Cluj-Napoca, România
Scurt istoric
Ideea: Augustin Bena este fondatorul corului Feroviaria
- înfiinţat în 1945;
Augustin Bena a fost maestrul dirijorului Dorin Pop,
care la rându-i a fost maestrul actualului dirijor al corului
Feroviaria: Adrian Corojan, iniţiatorul şi directorul
Festivalului AUGUSTIN BENA.
Iniţiativa:
1.personală - Adrian Corojan înfiinţează Festivalul
Augustin Bena în noiembrie 1998, în dubla sa calitate de
dirijor al corului fondat de Augustin Bena şi descendent al
maestrului, pe linie profesional-artistică.
2.instituţională - Corul Feroviaria prin Asociaţia
Culturală Feroviaria, preia ideea dirijorului său de a fonda la
Cluj-Napoca un festival care să poarte numele Augustin Bena.
- Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, sub egida
căreia îşi desfăşoară activitatea 3 coruri, susţine proiectul de
înfiinţare în Cluj-Napoca, a unui festival pentru coruri de
amatori, devenind unul dintre organizatorii festivalului încă de
la prima sa ediţie.
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Organizatori:
1.Asociaţia Culturală Feroviaria, denumită din 2004:
Asociaţia Culturală Voci transilvane şi Casa Municipală de
Cultură Cluj-Napoca.
Argument:
Se înfiinţează la Cluj-Napoca în noiembrie 1998,
Festivalul Augustin Bena cu următoarea argumentaţie din
partea iniţiatorilor:
- Municipiul Cluj-Napoca, centrul cultural-artistic al
Transilvaniei, nucleul unei faimoase şcoli de dirijat coral,
recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, trebuie să reintre în
circuitul naţional şi internaţional al festivalurilor şi reuniunilor
corale; prima ediţie a festivalului reprezintă oportunitatea
consacrării municipiului Cluj-Napoca, în acest sens;
- Augustin Bena – personalitate culturală de o reală
formaţie enciclopedică, a fost cel mai mare animator de viaţă
cultural-artistică românească pentru Transilvania sfârşitului de
veac XIX şi începutului celui de-al XX-lea; primul rector al
Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, fondator a 21 de
formaţii teatral-muzicale româneşti ;
- Augustin Bena devine astfel patronul spiritual al
primului festival coral pentru formaţii de amatori,din oraşul
nostru, act prin care este redat, după decenii de umbră şi uitare
nemeritată, memoriei celor pentru a creat, a gândit şi a trăit
întreaga sa viaţă. Se restituie conştiinţei artistice româneşti, o
personalitate de prim rang a culturii transilvane şi naţionale. Se
creează o oportunitate de manifestare a formaţiilor artistice de
amatori din municipiu, judeţ şi din ţară.
- Cluj-Napoca devine şi prin această manifestare un
important centru artistic naţional şi internaţional.
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Susţinători :
-la I-a ediţie: Consiliul Local şi Primăria municipiului
Cluj-Napoca, Centrul Creaţiei Populare al judeţului Cluj,
Consiliul Judeţean Cluj, Regionala C.F.R. Cluj – Sucursala
MARFĂ, Sindicatul LIBERTATEA al Regionalei C.F. Cluj,
Asociaţia Naţională Corală din România.
- la a II-a, III-a şi a IV-a ediţie s-au alăturat printr-o
logică firească:Universitatea Babeş-Bolyai, Inspectoratul pentru
Cultură al judeţului Cluj, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului,
Feleacului şi Clujului, Studioul de Radio Renaşterea, precum şi
câţiva sponsori.
PRIMA EDIŢIE - noiembrie 1998:
- la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca.
Simpozion : “Augustin Bena - omul, viaţa şi opera”
Invitaţi: Susana Coman-Bosica, Marius Cuteanu (foşti
studenţi de-ai maestrului), pr.Vasile Stanciu (compozitor şi
dirijor) şi Voicu Enăchescu (dirijor, preşedintele Asociaţiei
Naţionale Corale din România).
- la Clubul C.F.R. Reuniune Corală susţinută de
corurile:
1. Augustin Bena, dirijor Marius Cuteanu,
2. De Juventute, dirijor Victoria Şofei;
3. Feroviaria, dirijor Adrian Corojan din Cluj-Napoca
4. Viva la musica, dirijor Francisc Mureşan
5. Camerata academica porolissensis, dirijor Ioan
Chezan, din Zalău
6. Astra, dirijor Ciprian Para, din Câmpia Turzii
N.B. la prima ediţie: 265 participanţi şi 450 spectatori.
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Reuniunea corală are loc într-un spaţiu mai puţin
propice evenimentelor festivaliere, cel al Clubului CFR,
feroviarilor revenindu-le cinstea de a găzdui, ca iniţiatori, prima
ediţie a unei manifestări culturale ce se doreşte a deveni
tradiţională şi de importanţă naţională.
A DOUA EDIŢIE - mai 1999:
Vineri 21 mai 1999
- Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca
Simpozion: Compozitorul Augustin Bena – contribuţii
la creaţia corală românească
Invitaţi: prof.univ.dr. Angi Ştefan şi prof.univ.dr.Bujor
Dânşorean, de la Academia de Muzică Gh.Dima,
pr.conf.univ.dr.Vasile Stanciu, compozitor şi dirijor, prof.
Emiliu Dragea, muzicolog, dr. Bianca Temeş, secretar muzical
al Filarmonicii de Stat Transilvania, prof. Monica Cădariu,
nepoata lui Augustin Bena şi, nu în ultimul rând, distinsa
artistă Susana Coman Bosica, elevă, studentă şi prietenă de
familie a maestrului.
Recital cameral din creaţia lui Augustin Bena susţinut
de: mezzosoprana Marinela MARC, tenorul Ioan TORDAI,
la pian prof.Cornelia SUCIU CUTEANU.
Sâmbătă 22 mai 1999 – sala mare a Casei
Universitarilor
Concert coral (în două părţi) susţinut de:
1.Corul AUGUSTIN BENA
dirijor Marius Cuteanu,
2.Grupul coral De Juventute
dirijor Victoria Şofei,
3.Corul Seminarului Teologic Ortodox Român
dirijor pr.Petru Stanciu,
4.Corul Feroviaria
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dirijor Adrian Corojan,
5.Corala Universitarilor Clujeni SENIORI
dirijor Aristotel Cruceanu,
6.Corul Magnificat
dirijor Alexandru Suciu,
7.Corul Liceului Reformat
dirijor Szekely Arpad,
8.Corul Liceului Unitarian
dirijor Majo Julianna,
9.Corul Liceului de Muzică Sigismund Toduţă
dirijor Francisc Mureşan
10.Corul Psalmodia Transylvanica
dirijor pr.Vasile Stanciu,
11.Corul Appassionata
dirijor Francisc Mureşan,
12.Corul Kos Karoly
dirijor Magyari Zita,
13.Corul Camerata Academica Porolissensis
dirijor Ioan Chezan,
14.Corala Viva La Musica
dirijor Francisc Mureşan
Duminică 23 mai 1999
Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă
Slujbă de pomenire în memoria compozitorului.
N.B. la cea de-a doua ediţie: 14 coruri, peste 700 de
participanţi, aprox.1000 de spectatori.
Numărul mare de participanţi, calitatea interpretării
lucrărilor corale, critica favorabilă, au determinat pregătirea
celei de a treia ediţii, cu invitaţi şi din afara ţinuturilor
transilvane.
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Cu ocazia simpozionului se propune înfiinţarea
Societăţii Culturale AUGUSTIN BENA, societate care, va
avea ca prim scop pregătirea şi organizarea Festivalului
AUGUSTIN BENA.
A TREIA EDIŢIE - noiembrie 2000:
Joi 26 octombrie 2000, ora 12.30
Casa de Cultură a Studenţilor,
-Expoziţie fotografică şi documentară Augustin Bena,
aprox. 50 de participanţi şi peste 200 vizitatori (într-o lună)
-Lansarea monografiei Augustin Bena - omul şi opera de
Susana Coman Bosica, cca. 150 de participanţi
ora 18.30 (după Vecernie),
Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă
Reuniune Corală AUGUSTIN BENA – secţiunea muzică
religioasă - partea I
Participă:
1.Corul Psalmodia Transylvanica
dirijor: pr.Vasile Stanciu
2.Corul Liceului Teologic Reformat
dirijor: Szekely Arpad
3. Corul Feroviaria
dirijor: Adrian Corojan
N.B. cca.180 de corişti şi 600 spectatori
Vineri 27 octombrie, 2000, ora 18.30
Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă
Reuniune Corală AUGUSTIN BENA – secţiunea muzică
religioasă - partea II
Participă:
1.Corul Catedralei Ortodoxe – Huedin
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dirijor: Ioan Ţârţan
2.Corul Mafnificat
dirijor: Alexandru Suciu
3.Corul KOS KAROLY
dirijor: Magyari Zita
4.Corul PRELUDIU, Bucureşti
dirijor: Voicu Enăchescu
N.B. cca.150 corişti şi 700 spectatori.
Sâmbătă, 28 octombrie, 2000, ora 10.00
Casa Universitarilor,
Reuniunea Corală AUGUSTIN BENA - secţiunea muzică laică.
Participă:
1.Corul Augustin Bena
dirijor: Marius Cuteanu
2.Corul Psalmodia Transylvanica
dirijor: pr.Vasile Stanciu
3.Corul Napoca
dirijor: Marius Cuteanu
4. Corul Liceului Unitarian
dirijor: Majo Julianna
5.Corul Magnificat
dirijor: Alexandru Suciu
6.Corul Feroviaria
dirijor: Adrian Corojan
7.Corala Universitarilor Clujeni Seniori
dirijor: Aristotel Cruceanu
8.Corul Kos Karoly
dirijor: Magyari Zita
9.Grupul coral De Juventute
dirijor: Vladimir Lungu
10.Corala Viva La Musica
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dirijor: Francisc Mureşan
11.Orchestra Liceului de Muzică Sigismund Toduţă
dirijor: Francisc Mureşan
12.Corul Astra,Câmpia-Turzii
dirijor: Ciprian Para
13.Corul PRELUDIU, Bucureşti
dirijor: Voicu Enăchescu
14.Corul Camerata Academica Porolissensis
dirijor: Ioan Chezan, Zalău
15.Corul mixt al Casei de Cultură, Gherla
dirijor: Valer Perşa
N.B. peste 800 de participanţi şi cca. 900 spectatori.
Duminică, 29 octombrie, 2000, ora 10.00,
Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă
Slujbă de pomenire – 120 de ani de la naşterea
compozitorului
Se interpretează Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
compusă de Augustin Bena în interpretarea corului Psalmodia
Transylvanica, dirijor pr. Vasile Stanciu
- cca. 80 de corişti şi aprox. 1000 de participanţi
N.B. la cea de-a treia ediţie: 17 coruri, cca. 850
participanţi, peste 3.500 spectatori.
Datorită impactului realizat prin nivelul calitativ superior
a manifestărilor, a numărului tot mai mare de formaţii participante
la această ediţie, precum şi datorită unor considerente de ordin
financiar-organizatoric, se transformă Festivalul Coral
AUGUSTIN BENA în Bienala de Muzică AUGUSTIN
BENA .
S-au creat premisele pentru organizarea pe viitor a unor
ediţii cu participare internaţională.
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În urma prezentării unui memoriu în numele tuturor
participanţilor la primele trei ediţii ale festivalului, către Şcoala
de Muzică, această instituţie de învăţământ muzical primeşte
numele Augustin Bena, fapt confirmat de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării;
În decembrie 2001 s-a înfiinţat Societatea Culturală
Augustin Bena, astfel s-a concretizează încă o iniţiativă a
participanţilor la primele ediţii ale Festivalului;
Dorim ca începând cu viitoarele ediţii, să înfiinţăm în
cadrul Bienalei şi o secţiune ecumenică în cadrul căreia să poată
evolua formaţii aparţinând diferitelor minorităţi din ţară şi
străinătate. Se oferă astfel tuturor şanse egale de manifestare
artistică, în spiritul toleranţei, cunoaşterii, înţelegerii şi
respectului, principii care au caracterizat întreaga viaţă şi
activitate a celui care este patronul nostru: Augustin Bena.
Din motive financiare, mai ales, ediţia a patra este
transferată din anul 2002 în anul 2004.
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A patra ediţie – mai 2004
Luni 17 mai, 2004, ora 18.30,
la Sala STUDIO a Academiei de muzică Gh.Dima
-Concert de deschidere
Marţi 18 mai, ora 18.30
Biserica Unitariană
Reuniune corală AUGUSTIN BENA - I
Miercuri 19 mai, ora 12.00
Casa Municipală de Cultură,
-Simpozion : Lucian Blaga şi Augustin Bena membrii
aceleaşi familii – Comuniune în origine şi destin.
-Recital de muzică şi poezie: BENA-BLAGA
Joi 20 mai, ora 18.30,
Biserica Unitariană
-Reuniune Corală AUGUSTIN BENA – II.
Vineri 21 mai, ora 18.30,
Casa Universitarilor
- Reuniune Corală AUGUSTIN BENA - III
Sâmbătă 22 mai,ora 18.30,
Biserica Unitariană
-Reuniune Corală AUGUSTIN BENA – IV
PARTICIPANTI:

DIRIJORI

Din Cluj-Napoca
Corul Augustin Bena
Corul bărbătesc Eufonia
Corala feminină Cantabile,
Corul Feroviaria
Corul Magnificat
Corul Catedralei Arhiepiscopale Ortodoxe
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Marius Cuteanu
Adrian Corojan
Adrian Corojan
Adrian Corojan
Alexandru Suciu
Ioan Brie

Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Vasile Stanciu
Corul Psalmodia Transylvanica
Vasile Stanciu
Grupul coral De Juventute
Vladimir Lungu
Corul Seminarului Teologic Ortodox
Petru Stanciu
Corul Peterffy Gyula
Majo Julianna
Corul Liceului Reformat,
Szekely Arpad
Corala Universitarilor Clujeni – SENIORI Doina Miclea
Ansamblul Coral al Academiei de Muzică Gh.Dima
Ciprian Para
Corul ASTRA–Câmpia Turzii
Vladimir Lungu
CORALA MAGNA – Gherla
Valer Perşa
Corul Academiei Teologice – Chişinău (R. Moldova) Tudor Olăraşu
Duminică, 23 mai, ora 10.00,
Catedrala Ortodoxă Română,
-Slujbă de comemorare. Se interpretează Liturghia Sf.
Ioan Gură de Aur de AUGUSTIN BENAN.B. la cea de-a patra ediţie a Bienalei:
17 coruri,
peste 900 participanţi şi aproximativ 3.000 spectatori
Începutul colaborării dintre Societatea Culturală LUCIAN
BLAGA şi Societatea Culturală AUGUSTIN BENA.
Diversificarea manifestărilor Bienalei prin folosirea unor
locaţii noi pentru concerte(ex. Bierica Unitariană), precum şi
antrenarea ca participanţi direcţi şi a altor categorii profesionale(
actori, poeţi, istorici, filologi, critici de artă) care au dat un plus de
culoare şi dinamică evenimentului.
Participarea unei formaţii din străinătate, ne dă speranţa
ca ediţia a cincea, din 2006, să o putem organiza ca un eveniment
cultural internaţional.
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Statistică:
În primele 4 ediţii au fost interpretate 470 de lucrări
muzicale - 32 din creaţia lui Augustin Bena, în interpretarea
celor aprox. 3.265 participanţi şi în prezenţa a peste 9.900 de
spectatori.
Adrian Corojan
Director-fondator
Preşedinte
Societatea Culturală Augustin Bena
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Festivalul internaţional de muzică corală
I.D. Chirescu
Ediţia a XXVII-a
În zilele de 6 şi 7 decembrie 2008, oraşul Cernavoda a
devenit un centru muzical, prin omagierea unuia dintre cei mai
importanţi fii ai săi, compozitorul Ioan D. Chirescu. Anul
acesta, a avut loc cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Muzică Corală „I.D. Chirescu”. Timp de două
zile, oraşul Cernavoda, a răsunat de armoniile corale ce au
fermecat sufletele ascultătorilor care aşteaptă cu nerăbdare,
fiecare ediţie a Festivalului. Fără a exagera, trebuie să
recunoaştem că la Cernavoda, întâlnim un public cu totul
special, care ştie să cinstească memoria celui care prin faima sa,
a pecetluit oraşul Cernavodă şi ca un oraş al muzicii.
Noul primar, Mariana Mircea a preluat tradiţia
festivalului şi împreună cu o echipă de organizatori cu mare
experienţă, a realizat un eveniment cultural de excepţie.
Compozitoarea Irina Odăgescu Ţuţuianu, secretar al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, deşi anul
acesta nu a putut participa la Festival, a contribuit la
organizarea „din umbră” a acestui eveniment, colaborând cu
Directorul Casei de Cultură din Cernavodă, Dan Petre, care
poate fi numit pe drept cuvânt – sufletul Festivalului.
Un juriu alcătuit din personalităţi ale muzicii româneşti
a onorat Festivalul: Constantin Arvinte, compozitor –
Preşedintele Festivalului, conf. univ.dr. Ioan Golcea – şeful
catedrei de dirijat coral de la Universitatea de Muzică din
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Bucureşti, preot prof. univ. Constantin Drăguşin – dirijorul
Corului Patriarhiei Române, Boris Cobasnian – compozitor,
dirijor şi profesor,conf. univ. dr. Mariana Popescu –
Universitatea „Ovidius”Constanţa, Facultatea de Arte –
compozitor şi
dirijor, Petre Ştefănescu – profesor şi
compozitor, Dan Ghinereanu –redactor la secţia corală Radio –
România, Paul Nicolescu – Director CJCPTPC, Remus
Alexandrescu - dirijor, secretar al Cenaclului „I.D.Chirescu” –
Constanţa.
Conform tradiţiei, prima zi a Festivalului a fost dedicată
Muzicii corale
laice, în cadrul căreia au evoluat opt formaţii corale.
Corul „Ion Pelearcă” din Constanţa, dirijat de eleva
Anastasia Dincu (înfiinţat în anul 1989, de către preot Anghel
Dincu), a interpretat lucrările: „Rodica” de Marius Cuteanu,
„Vinişor de la Oltina” de I. Pelearcă, „Mi-e dor”„ de Timotei
Popovici, „Mă dusei şi eu la moară” de T. Popovici, „Dobroge,
mândră grădină” de N. Lungu.
Corala „D.D. Botez”, înfiinţată în anul 1990, sub
conducerea dirijorului Eugen Kreiss, are în componenţa sa
corişti de vârste diferite, de la elevi până la pensionari. Corala
„D.D. Botez”, participantă la toate ediţiile Festivalului
„I.D.Chirescu”, începând din anul 1990, a prezentat piesele:
„Doruleţul” de I.D.Chirescu, „Serenada” de A. Bena, „În
poieniţă” de Gh. Danga, „Aseară vântul bătea” aranjament de
E. Kreiss, „Ca la Breaza” de Gh Danga, „La poartă la Ţarigrad”
de M. Lupescu, „Colindă” de E. Kreiss.
Corala feminină „Florile copilăriei”de la Chişinău –
Republica Moldova, dirijat de Natalia Diacenko, a interpretat:
„Trei păstori”, „Sus la poarta Raiului”, „Pietà”, „Ce stai bade” –
prelucrare de T. Zgureanu, „Griţiu” – cântec popular
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bucovinean, „Zis-a badea” de G. Musicescu, „Dona nobis
pacem” de W.A. Mozart.
Corul „Sedeanka” din Silistra – Bulgaria, dirijat de
Dimitar Boev, laureat al mai multor festivaluri şi concursuri din
Rusia, Ungaria, Germania, Austria, Italia, a prezentat lucrări
din muzica polifonică a Renaşterii: „Matona mia cara” –
Orlando di Lasso, „Vezzosette nimfe e belle”- G. Gastoldi,
„Rinaldo” – aria Almirei de G.F. Händel – solistă Kasimira
Nicolova, cor din „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart, „Pupi
de flori” de I. Velceanu, „Doruleţul” de I. D.Chirescu,
„Răceniţa” de Dobre Hristov.
Corul „Teodoxa” al Arhiepiscopiei Tomisului –
Constanţa (înfiinţat în anul 2002, la iniţiativa unui grup de
elevi ai Seminarului Teologic ”Dionisie Exiguul” din
Constanţa,
cu binecuvântarea I.P.S. Dr. Teodosie
Arhiepisopul Tomisului), a prezentat lucrările: „Mioriţa” de
Mircea Neagu, „Foicica bobului” de Gh. Dumitrescu,
„Doruleţul” de I.D. Chirescu, „Foaie verde de mohor” de D.D.
Botez, „Sârba” de C. Brăiloiu.
Grupul coral feminin „Mavrice” din Podbočje –
Slovenia constituit din 11 fete, înfiinţat în anul 2000, a avut
până în prezent 299 de apariţii în public, evoluând în Slovacia,
Croaţia, Germania. Pe lângă lucrări din repertoriul autohton:
„Mavrite” de K. Štefanič, „Pleničke e prala (Slovene National
Song),
„Da
hora
Tabanerina”(Slovene
National
Song,aranjament K.Štefanič), au interpretat în Festival: „I will
folow him ( din filmul: „Sister Act” – aranjament K. Štefanič şi
o piesă de I.D. Chirescu – „ Dormi cu mama”.
Corul „I.D. Chirescu” din Cernavoda, dirijat de preot
Anghel Dincu au prezentat lucrările: „La Sfânta Maria Mare”
de I.D. Chirescu, „Codrule frunză galbină” de T. Popovici,
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Cântec japonez”, „Trandafir de pe răzoare” de Sabin Drăgoi,
„Heaven is a Wanderful Place” de Wolfganag Kopenski.
Concertul din prima seară a Festivalului, a fost încheiat
de corala „Armonia”, dirijată de arhidiacon asist. univ. drd.
Iulian Dumitru. „Armonia” (înfiinţată în anul 2001, la iniţiativa
unui grup de elevi ai Seminarului Teologic din Tulcea) a
prezentat lucrările: „Bănăţeana” de Sabin Drăgoi, „Rujiţa” de
Gh. Danga – solist diacon Petrică Ciobanu, „Ca la Breaza” de
Gh. Danga, „Lung e drumul Oltului” de G. Galinescu,
„Resteul” de Gh. Danga – solist diacon Petrică Ciobanu, „Lele
roşie în obraji” de I.D. Chirescu.
Secţiunea de Muzică religioasă corală s-a desfăşurat în
cea de-a doua zi a Festivalului, la Biserica „Sf. Constantin şi
Elena” (ctitorie a preotului Dimitrie Chirescu – tatăl
compozitorului).
Corul „Mihail Vulpescu” din Călăraşi, dirijor Del
Vasilache (înfiinţat în anul 2007, la iniţiativa protopopului
Eugen Barz), a susţinut până în prezent 10 concerte la
Călăraşi, la Universitatea de vară „Nicolae Iorga” de la Vălenii
de Munte, Turda. Corul a prezentat în Festival, lucrările:
„Cămara ta Mântuitorul meu” de N. Lungu, „Ca pe Împăratul”
de Gh. Danga, „Doamne, pe noi miluieşte-ne” din repertoriul
clasic rus – solist preot Alin Barz, „Înnoieşte-te, Noule
Ierusalime” de G. Musicescu.
Corala feminină „Camerata” din Brăila (înfiinţată în
anul 1997), dirijată de Paraschiva Moise, a interpretat: „Tatăl
nostru” de Dragoş Alexandrescu, „Podobie”, glas 8, - după
Macarie Ieromonahul, aranjament de I.D. Chirescu – solistă
Mariana Chirman, „Isus prunc” de P.I. Ceaikovschi, „Oratoriu”
de E. Mandicevschi, „Rugăciune” de D. Bortneanski.
Corul „Sedeanka” din Silistra – Bulgaria, dirijat de
Dimitar Boev, a prezentat pisele: „Agnus Dei” şi „Adoramus
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te” de G. P. da Palestrina, Miserere de Antonio Lotti, Coral nr.
147 de J.S. Bach Graduale de Anton Bruckner, „Cântăm
pentru tine” de Dobri Hristov, „Imnul Sfinţilor Kiril şi
Metodiu”.
„Camerata Danubii” din Călăraşi (înfiinţată în anul
1978), dirijată de Diana Vieru Burlescu, a interpretat: „Pre
Tine Te lăudăm” de A. Podoleanu, „Tatăl nostru” de Dragoş
Alexandrescu, „Floricica” de Mandicevschi.
Corul bărbătesc „Cuvântul bun” al Arhiepiscopiei
Tomisului” din Constanţa, dirijat de elevul seminarist Gianin
Cristian Oprea, a fost înfiinţat în anul 2005. Din 2007, corul a
fost remarcat şi sprijinit de I.P.S. dr. Teodosie. Corul a
interpretat în Festival, lucrările: „Tebe Poem” de Dmitri
Bortneanski, „Rugăciune” de I.D. Chirescu, „Rugăciunea
inimii” de P. Constantinescu.
Corala „Teodoxa”, dirijată de Valentin Rusu, a
prezentat piesele: „Doamne auzi glasul meu” de N. Lungu,
„Sanctus” de F. Silcher, „Noapte de Crăciun” de Ion Popescu
Runcu, „Sculaţi boieri” de Gh Danga.
Corul „I.D. Chirescu” dirijat de preot Anghel Dincu, a
prezentat piesele. „Tebe poem” de D Bortneanski, „Legănelul
lui Isus” de Valentin Teodorian, „Plecăciune, Ţie, - Imn
închinat Maicii Domnului, „Lerui floarea mărului” de Ion
Pelearcă.
În încheierea Festivalului, a evoluat Corala „Armonia” a
Arhiepiscopiei Tomisului, dirijor asist. univ.drd. Iulian
Dumitru, interpretând lucrările: „Libera me, Domine” din
„Recviemul” de Gabriel Fauré – solist Constantin Alexandru,
„Deck the Hall”, „Bună dimineaţa” de Gh. Danga, „Ce vedere
minunată” de Gh. Danga – solist diacon Petrică Ciobanu,
„Noël” de Adolphe Adam – solist Constantin Alexandru,
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„Noces” de Ramirez – solist diacon Petrică Ciobanu, „Isus la
Răsărit” de Costică Andrei.
Festivalul „I.D.Chirescu” s-a încheiat. Întreaga asistenţă
a rămas cu sufletul îmbogăţit de armoniile muzicii corale care
este dătător de echilibru şi înnobilează.
Primarul Cernavodei, Mariana Mircea, vădit
emoţionată de starea specială creată de armoniile corale, a
declarat că pentru domnia sa „acesta a fost cel mai minunat
spectacol la care am asistat vreodată. Nu am întâlnit momente
mai înălţătoare”.
I.P.S.dr Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a făcut
aprecieri la adresa Festivalului care a fost pregătit „cu grijă şi
profesionalism”, creându-se cadrul ideal „ca toate corurile să
cânte cu bucurie”.
Şi poate, nu întâmplător, an de an, răsună cântecele în
„Dobrogea, care este poarta creştinătăţii, teritoriu apostolic.
Avem o datorie testament de a cânta pe pământ, cântarea fiind
pecetea spiritualităţii”.
Prof. univ. dr. Mariana Popescu

65

Festivalul de muzică religioasă
Bucureşti 2008
Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei
a găzduit în decembrie 2008 cea de a cincea ediţie a Festivalului
De muzică Religioasă. Şi de data aceasta, atmosfera creată de
cei peste 400 de corişti veniţi din toată ţara, a fost cu adevărat
înălţătoare. Creaţia corală religioasă, care are aproape două
secole de existenţă în viaţa liturgică a Bisericii Ortodoxe
Române, deţine astăzi un număr important de lucrări de mare
expresivitate artistică. Cele mai multe dintre acestea se găsesc
în repertoriile obişnuite ale formaţiilor corale care activează în
oraşele mari ale ţării, în special în bisericile catedrale ale
centrelor eparhiale.
Pornind de la ideea că aceste lucrări corale numite
bisericeşti-liturgice ar trebui să fie mai des audiate şi în sălile de
concert, nu numai în lăcaşurile de cult, Asociaţia Naţională
Corală din România în colaborare cu Patriarhia Română, a
organizat în urmă cu cinci ani la Palatul Patriarhiei primul
Festival de Muzică Sacră al Corurilor Bisericeşti – o adevărată
sărbătoare la care au participat nouă formaţii corale din
Bucureşti şi din ţară.
Destinat iniţial numai corurilor bisericeşti, Festivalul de
Muzică Religioasă şi-a extins aria, de la cea de a doua ediţie
participând şi alte formaţii ce au în repertoriu muzica sacră, atât
din creaţia corală religioasă a compozitorilor români, cât şi din
creaţia universală sacră.
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Atât la ediţia precedentă, cât şi la ultima, s-au
desfăşurat cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Patriarh
Daniel. Doresc să menţionez şi faptul că la această ultimă ediţie
au participat 13 formaţii din întreaga ţară, în prezenţa a două
înalte feţe bisericeşti: Înalt-Prea Sfinţitul Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, vicepreşedinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România şi Prea-Sfinţitul Ciprian
Câmpineanul, care au subliniat că aceste cântări pline de
gingăşie care sunt colindele, exprimă frumuseţea spiritualităţii
creştine, iar coriştii, valorificând şi transmiţând din generaţie în
generaţie frumuseţea colindelor, au reuşit în timp să evidenţieze
vocaţia specială a poporului român care a ştiut să exprime
adevăruri fundamentale de credinţă prin cânt.
Alina Pârvulescu
Secretar general A.N.C.R.
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Asociatia Nationala Corala din Romania si
Patriarhia Romana
Festivalul de Muzica Religioasa Editia a V-a
Palatul Patriarhiei
20 decembrie 2008
Ora 10
1. Corul Bisericii Boteanu Bucuresti
Dirijori: Emanuel Pecingina si Grigore Constantin
2. Corala Euterpe Bucuresti
Dirijor: prof. Georgeta Aldea
3. Corul Anastasys al Asociatiei Ioanisys - Deva
Dirijor: pr. Dorin Caius Kladni
4. Corul Symbol Bucuresti
Dirijor: diacon prof. Jean Lupu
5. Corul I.D.Chirescu al Casei de cultura Cernavoda
Dirijor: pr. Anghel Dincu
6. Corul Collegium Cantorum – Nicolae Oancea al Casei
Corpului Didactic Bucuresti
Dirijor: prof. Valentin Moraru
Ora 17,00
1. Corul Academic Divina Armonie Bucuresti
Dirijor: Marius Firca
2. Corul Orfeu Curtea de Arges
Dirijor: pr. George Neacsu
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3. Corala Memorial Timisoara
Dirijor: Alexandru Cretescu
4. Corul Plai Intorsurean – Intorsura Buzaului
Dirijor: prof. Tatiana Teaca
5. Corala traditionala Pastorala – Focsani
Dirijor: prof. Dumitru Sandulachi
6. Corala Patriarhala Nicolae Lungu
Dirijori: pr. Constantin Dragusin, pr. Stelian Ionascu,
diac. Razvan Constantin Stefan, Siluan Eloi, Luminita Gutanu
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Corul academic Divina Armonie –
club UNESCO al fundaţiei Cavalerii Daciei
anul 2008

- 30. 03. 2008- Participarea la slujba punerii pietrei de
temelie a bisericii „Sf. Vineri”, oficiată de Preafericitul Parinte
Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
- 17.04.2008 - Participarea la concertul pascal “Tainică
Lumină”, care a avut loc la Centrul Cultural „Ion Manu”- Otopeni,
alături de: Orchestra „Sinfonia”- dirijor Florin Totan; soprana
Felicia Filip; tenorul Alfredo Pascu şi rapsozii populari Valeria
Peter-Predescu şi Doina Lavric, concert transmis de către TVR1;
- 09-11.05.2008 – Participarea la Festivalul Coral
Internaţional „Pastorala” – Focşani;
- 29.06.2008 – Participarea la slujba de sfinţire a Bisericii
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, oficiată P.S. Galaction,
Episcop de Teleorman – Zimnicea;
- 18.09.2008 – Concert coral la Parlamentul României,
susţinut în sala de festivităţi a Parlamentului României;
- 23.10.2008 - Participarea la Concertul vocal - simfonic
extraordinar dedicat Zilei Armatei României, alături de Muzica
Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, soprana
Daniela Vlădescu, tenorul Alfredo Pascu, concert desfăşurat la
Studioul „Mihail Jora” al Radiodifuziunii Române;
- 13.12.2008 – Concert de colinde la Palatul Peleş-Sinaia;
- 14.12.2008 - Concert de colinde susţinut la invitaţia
Primăriei Generale a Capitalei – Parcul Tineretului;
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- 17.12.2008 - Concert de colinde susţinut la sediul
Ministerului Apărării Naţionale;
- 19.12.2008 - Concert de colinde susţinut la sediul
firmei „Supercom –S.A.”;
- 20.12.2008 – Participarea la Festivalul de Muzică
Religioasă - ediţia a V-a, organizat de către Asociaţia
Naţională Corală din România şi Patriarhia Română – Palatul
Patriarhiei Române;
- 21.12.2008 - Concert de colinde susţinut la Biserica
„Sf. Gheorghe Nou”;
- 23.12.2008 - Concert de colinde susţinut la sediul
Fundaţiei „România Mare”;
- 25.12.2008 - Concert de colinde susţinut la Biserica
„Sf. Gheorghe Nou”;
- decembrie 2008 – Editarea în format audio a albumului
de muzică religioasă „Cât de mărit” (18 lucrări muzicale
religioase), realizat cu sprijinul firmei „Supercom S.A.” –
Preşedinte Ionel Ilie Ciuclea;
- decembrie 2008 – Selecţionarea corului academic
„Divina Armonie” – Club Unesco la ediţia a X-a „Concursului
internaţional coral Maribor 2009” – Slovenia (12 coruri
selecţionate dintr-un total de 25, participante la preselecţie):
- februarie – decembrie 2008 – participarea în fiecare
duminică la Sfânta Liturghie săvârşită cu har duhovnicesc de
către Părintele Paroh Emil Cărămizaru la Biserca „Sf.
Gheorghe Nou” – Bucureşti.
DirectorGeneral,
Prof. Paula Ciuclea

Dirijor,
Prof. Marius Firca
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Concert coral
la Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti
Seara de 13 martie 2009 rămâne ca o amintire
memorabilă prin concertul de excepţie susţinut la Biserica
Sfântul Spiridon Nou de Corul mixt Nicolae Lungu a
Patriarhiei Române dirijat de Stelian Ionaşcu şi de Corul
bărbătesc de cameră Psalmodia Transylvanica al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca dirijat de Vasile Stanciu.
Un program alcătuit din repertoriu de tradiţie bizantină
specific Postului Mare în prelucrări şi valorificări componistice
remarcabile, căruia i se adaugă câteva piese din creaţia liturgică
occidentală. Creaţii ale marilor compozitori consideraţi clasici
ai muzicii corale de cafas Nicolae Lungu, I.D.Chirescu, Gavril
Muzicescu, Paul Constantinescu şi Gheorghe Cucu s-au
îmbinat minunat cu creaţii ale compozitorilor contemporani
Nicu Moldoveanu, Constantin Drăguşin, Gh. Danga şi Vasile
Stanciu, şi cu compoziţiile lui Arhanghelschi şi ale lui
P.H.Thielen.
Un concert încărcat de dramatism, ce cheamă lumea la
meditaţie asupra condiţiei umane, anticipă cu voce gravă, prin
capodopere ale artei muzicale, Patimile Domnului.
Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, într-o
formaţie mixtă mai restrânsă, a interpretat: Cămara Ta,
Mântuitorule de N. Lungu şi I.D.Chirescu, Gândesc la ziua de
Arhanghelschi, La râul Babilonului de G. Muzicescu, Chinonic
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de Gh. Danga, Rugăciune de C-tin Drăguşin, alături de
Rugăciunea inimii şi de două momente din oratoriul Patimile şi
Învierea Domnului de Paul Constantinescu: În mormânt viaţă
(Prohodul Domnului) şi Astăzi s-a spânzurat pe lemn
(Antifonul 15 din Joia Patimilor). Prestaţia coralei Patriahiei
Române s-a menţinut la înaltul nivel artistic remarcat şi cu alte
ocazii, bucurându-se de colaborarea excelentă cu solistul preot
Cristian Deheleanu, bas cultivat şi rafinat, colaborator al
acestui prestigios cor de cafas. Dirijorul Stelian Ionaşcu a
valorificat din plin capacitatea timbrală a corului, acordând
egalitate deplină vocilor în ansamblu, astfel încât să fie
exploatate artistic la maximum, cu personalitatea timbrală
specifică, în tălmăcirea partiturilor.
Un repertoriu de forţă, de mare complexitate, prin care
s-a etalat în mod strălucit şi şcoala de dirijat coral pentru cafas a
preotului Nicu Moldoveanu, profesor universitar la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Distinsul dascăl
universitar, în colaborare cu dirijorul Stelian Ionaşcu, lector
universitar, au demonstrat roadele înaltei şcoli muzical-
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teologice prin prestaţiile a trei tineri dirijori discipoli: Luminiţa
Guţanu, Eloi Siluan şi Constantin Ştefan Răzvan.. Cei trei
tineri dirijori s-au remarcat prin autoritate dirijorală, precizie şi
expresivitate în gestică, promptitudine în comunicarea cu
partidele corale, precum şi printr-o bună stăpânire a partiturii.
Corul bărbătesc de cameră clujan ”Psalmodia
Transilvanica”, aflat la primul concert în Bucureşti după
remarcabile prestaţii în străinătate, a încântat publicul prin
echilibrul şi acurateţea vocilor
bine timbrate şi prin
expresivitatea deosebită a interpretării unui repertoriu
pretenţios şi dificil, care a solicitat utilizarea preferenţială a
dialogului dintre cor şi solişti. Cei doi solişti înzestraţi cu
splendide voci de tenori, diaconul Gavrilă Vârva şi diaconul
Aurel Someşan, au făcut o veritabilă demonstraţie de cântare
frumoasă, elevată, cu expresie interiorizată, integrându-se apoi
cu modestie între membrii partidelor vocale.
Sub bagheta profesorului universitar şi a compozitorului
preot Vasile Stanciu, piesele din program au avut forţă
expresivă deosebită, mare densitate în comunicarea artistică şi
teologică, oferind publicului dovada muzicală convingătoare
pentru a-l rechema la Bucureşti în noi manifestări artistice.
Programul Psalmodiei Transylvanica a cuprins: De frumseţea
Fecioriei tale de Gh. Cucu, Suflete al meu de Nicu Moldoveanu,
Axion şi priceasna Spune-mi mie, Doamne de Vasile Stanciu,
deasemenea Kirie şi Gloria de P.H.Thielen.
Acustica deosebită a Bisericii Sfântul Spiridon Nou şi
ambianţa spirituală pe care o emană întreaga artă pe care o
înglobează – arhitectura, pictura, muzica -, argumentează
iniţiativa Patriarhiei Române de a organiza în această bijuterie
cultică bucureşteană o serie de concerte religioase. Aceasta a
fost inaugurată strălucit prin concertul celor două formaţii
corale de excepţie.
Constanţa Cristescu
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Concursul Naţional de Creaţie Corală
Ediţia a VII-a
Această nouă ediţie a Concursului Naţional de Creaţie
Corală îşi propune să continue stimularea şi promovarea
tinerilor compozitori, aşa cum s-a întâmplat şi la ediţiile
anterioare, organizate în anii ’90 de către Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia
Naţională Corală Română şi Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România. În cadrul acestor competiţii s-au
afirmat tineri creatori precum Ana-Iulia Giurgiu, Cătălin
Creţu, Grigore Cudalbu, Diana Vodă, Dinu Savu, Sabina
Adam, Eugen Sandu ş.a. Concursul se organizează pe 3
secţiuni:
a) cor mixt a capella;
b) cor mixt şi orgă;
c) cor de voci egale – copii
şi este deschis creatorilor cu vârsta maximă de 35 de ani,
studenţi sau absolvenţi ai secţiilor de Compoziţie, Pedagogie
sau Muzică Religioasă.
Fazele desfăşurării proiectului sunt:
I.selecţia lucrărilor – 20 dec. 2008
II.Etapa Finală ce constă în organizarea unui concert
coral la Sala George Enescu a U.N.M.B. în data de 16 mai
2009. Vor participa mai multe coruri mixte şi de copii pentru a
interpreta lucrările selectate.
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Din juriul de selecţie au făcut parte: Dan Buciu, Doina
Rotaru, Dan Dediu şi Diana Vodă-Nuţeanu, iar pentru etapa
finală, acestora li se vor alătura Voicu Enăchescu, Irina
Odăgescu-Ţuţuianu, Adrian Pop, Stelian Olaru şi Petre
Crăciun.
Concursul Naţional de Creaţie Corală impulsionează
creaţia şi activitatea corală prin îmbogăţirea repertoriului şi, ca
efect coral, dezvoltă gustul coriştilor pentru creaţia
contemporană, punându-i în faţa unor realităţi sonore inedite.
muzicieni, oameni de cultură, profesori şi melomani vor avea
ocazia să ia contact cu muzica tinerilor creatori împreună cu
telespectatori ai postului naţional de Televiziune TVR Cultural
şi cu Radio ascultători. Partenerii noştri media îi vor informa cu
privire la rezultatele ierarhiei finale. Proiectul are ca obiectiv
general promovarea nivelului actual de creaţie, dar şi de
interpretare a muzicii corale, gen intrat într-un nemeritat con
de umbră, iar ca obiectiv concret, îmbogăţirea repertoriului
coral şi realizarea unei colecţii de lucrări cu sprijinul Editurii
Muzicale, precum şi a unui CD, cu sprijinul SRR. Prin ediţia
din 2009 se va continua o tradiţie deja afirmată, al cărei succes
va fi validat mulţi ani de-acum înainte.
Lector. univ. dr. Diana Nuţeanu
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Vă prezentăm
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Corala Armonia din Bocsa
Motto:
Cand vorbele raman neputincioase, numai cantecul poate sa
exprime bucuria, tristetea si rugaciunea unui suflet.

Localitatea Bocsa este situata pe malul stang al raului
Barzava, la 25 km de localitatea Resita si la 80 de km de
Timisoara.
Este mentionata pentru prima data in documentele
istorice in anul 1333.Numele Bocsa vine de la bogcea = legatura,
gramada.Astazi orasul Bocsa este impartit in 3 sectoare:Bocsa
Romana, Montana si Vasiova. Activiatea muzicala in Bocsa s-a
dezvoltat cu mult timp in urma astfel: in anul 1870 a fost
oganizat la unison,primul grup vocal al elevilor condus de
invatatorul Petru Emil. In 1875, invatatorul Ion Tina
infiinteaza un grup coral barbatesc pe doua voci care mai tarziu
este preluat de invatatorul Dimitrie Prunes.
Incepand cu 1887 a luat fiinta la Bocsa Reuniunea de cor
barbatesc care in 1903 deine Reuniunea de cantari si muzica iar
dirijorul preot Petru Vuc conduce corul dupa anul 1908.
Din anul 1912 la Bocsa Romana formatia corala de mai
sus devine cor mixt.
Incepand din anul 1922 intalnim la Bocsa o noua
formatie corala numita Societatea muzicala dirijata de Doctor
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Gheorghe Vuc, iar din 1929 conducerea corului este preluata
de Nicolae Muresan.
Mentionam ca in 1928, la 1 decembrie corul participa la
Alba Iulia la Sarbatoarea unui deceniu de la Marea Unire.
Invatatorul Cornel Pancan devine dirijorul Reuniunii de
cantari si muzica incepand cu anul 1928, iar peste patru ani se
infiinteaza corul Liga Tamperanta sub conducerea aceluiasi
dirijor.
Cele doua formatii au participat la o serie de actiuni
structurale si spectacole in toata tara. In 1934 participa la
Oravita la o intalnire de coruri unde a fost prezent
compozitorul Sabin Dragoi.
Incepand cu anul 1940 cele doua coruri fuzioneaza sub
denumirea decorul Astra, dirijori fiind Cornel Pancan si
Nicolae Muresan.
Din 1952 la conducerea corului s-au succedat mai multi
dirijori printre care amintim pe: ing. Petru Florei, prof. Nicolae
Petrisor, teolog Ion Sauca si altii.
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Incepand cu 1990 se infiinteaza la Bocsa corul Liga
Tineretului Ortodox sub conducerea preotului Petru Pantis, iar
din 1994 corul este preluat de profesorul N. Petrisor activand
cu numele de Armonia.
Din 1997 corul este dirijat de preotul Silviu Ferciug,
care activeaza si astazi.
Corul Armonia din Bocsa este inscris in Asociatia
Nationala Corala Din Romania si activeaza pe langa biserica
Ortodoxa Romana si Casa de Cultura Bocsa. Participa la o
serie de festivaluri si concerte atat in atat in tara cat si in
strainatate:
- Festivalul Iosif Velceanu si Ion Ramanu Resita
- Festivalul Antonio Sequens Caransebes
-concerte, actiuni culturale, liturghii arhieresti etc.
Peot Silviu Ferciug
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Corala Sargetia din Deva

Denumirea coralei are rezonanta istorica locala, preluata
din versurile P-ale Sargetiei maluri / Se inalta Sarmizegetusa (din
lucrarea corala Sarmizegetusa de Gheorghe Dumitrascu).
Initiatorii constituirii coralei, in ianuarie 1998, au fost
profesorul Nicolae Icobescu, dirijorul formatiei, si Gheorghe
Pop, solistul corului. Majoritatea covarsitoare a membrilor
acesteia au studii medii muzicale sau studii superioare de
specialitate. Multi dintre acestia provin dintre absolventii
Liceului de Muzica si Arte Plastice Sigismund Toduta din
Deva care exrcita si alte profesii decat cea muzicala.
Sub raportul credintei religioase, membrii corului
apartin mai multor religii sau confesiuni, ceea ce nu-i impiedica
sa conlucreze in deplina intelegere si respect reciproc.
In anul 2001, s-au facut demersurile necesare
constituirii coralei intr-o asociatie cu personalitate juridica, sub
denumirea de Asociatia Corala Sargetia Deva. Un moment
important in viata asociatiei a fost incheierea unui parteneriat
cu Consiliul Judetean Hunedoare care, potrivit legii, finanteaza
formatia in scopul realizarii unor proiecte culturale, deplasarii
in tara si strainatate, asigurarea bazei materiale, etc.
• Repertoriul formatiei cuprinde lucrari din creatia
compozitorilor romani (I. Vidu, Gh. Dima, T.
Popovici, Gh. Cucu, N. Ursu, D.G. Kiriac, P.
Constantinescu, C. Porumbescu, G. Enescu), dar
promoveaza deopotriva si valori ale muzicii
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• Din anul 2007, formatia a inclus in repertoriu Liturghia
ortodoxa dupa Ioan Gura de Aur, cantata in cadrul
serviciilor religioase din diferitele lacasuri de cult din
tara si din strainatate.
In tara, corala a participat la :
• Spectacole si concerte organizate in mod curent, pe plan
local si in deplasare, prolejuite de diferite evenimente
sau incluse in programul anual propriu de
manifaestari muzicale si culturale. Numai in anul
2007, formatia a sustinut un numar de 19 concerte de
facturi diferite ce s-au bucurat de aprecierea
publicului si a colaboratorilor.
• Spectacole de inalta tinuta artistica si de mare varietate
au fost sustinute, in ultimii ani, cu participarea, ca
interpreti, a unor studenti deveni de la Academia de
Muzica Ghoerghe Dima din Cluj-Napoca si Facultatea
de Muzica a Universitatii din Timisoara. Aceasta
colaborare constituie o resursa valoroasa pentru corala
Sargetia in dezvoltarea de proiecte culturale ce au ca
obiectiv prezentarea volorilor muzicale de gen unui
public dintr-un spatiu in care nu exista institutii
muzicale care sa satisfaca acest deziderat.
• Festivaluri si concursuri nationale: Ion Vidu, Lugoj, Cu
noi este Dumnezeu, Orastie, Antonio Seguens,
Caransebes, Timotei Popovici, Sibiu, Doru Serban,
Festivalul Coral de Primavara, Campia Turzii,
Toamna Muzicala, Hunedoara.
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• Inregistrari CD cu colinde romanesti realizate si
difuzate pe plan local si in starinatate – Belgia,
Austria – cu ocazia turneelor efectuate.
In ultimii ani programele de manifestari culturale ale
Coralei Sargetia au cuprins :
In anul 2005:
• participarea la actiunea Dies Traiani, la Deva si
Sarmizegetusa (2005)
• inregistrari audio, pentru CD (45 minute), « Sargetia –
colinde romanesti;
• concert de colinde Cantec de Craciun la Biseruca grecocatolica Immaculata Deva si Biserica ortodoxa Sf.
Nicolae Deva ;
• concert coral la comunitatea baptista din Deva ;
• concert coral la Viena, la: Biserica adventista, Biserica
ortodoxa romaneasca, Concert la Centrul Cultural
Roman din Viena, la care au participat: ambasadorul
Romaniei in capitala Austriei, IPS Serafim, mitropolit
pentru roamnii ortodocsi din tarile vest-europene;
• concert la Casa de Sanatate a judetului Hunedoara,
AJOFM Hunedoara etc.
In anul 2006:
• Concert vocal-coral si instrumental la Biserica grecocatolica Immaculata din Deva, cu participarea
studentilor deveni de la Academia de Muzica Gheorghe
Dima din Cluj-Napoca si Facultatea de Muzica a
Universitatii din Timisoara;
• Festivalul Coral de Primavara – Campia Turzii;
• Raspunsuri la ceremonia cununiei religioase, Deva;
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Concert vocal-coral si instrumental la Biserica grecocatolica Immaculata Deva, cu participarea studentilor
deveni de la Academia de Muzica Gheorghe Dima din
Cluj-Napoca;
Concert cu ocazia sfintirii statuii Maicii Domnului in
Biserica greco-catolica Immaculata Deva;
Participarea la Festivalul coral Cu noi este Dumnezeu,
Orastie;
Festival Coral Doru Serban, Arad;
Concert coral de muzica sacra si colinde, la Biserica
ortodoxa din Hateg;
Festival Coral Antonio Sequens, Caransebes;
Concert de muzica sacra si colinde la Biserica ortodoxa
din Obreja, judetul Caras-Severin;
Concert de colinde la Biserica adventista din
Hunedoara;
Concert de colinde la Biserica greco-catolica
Immaculata Deva;
Concert de colinde la Casa de Sanatate a Judetului
Hunedoara;
Concert de colinde la Prefectura Judetului Hunedoara;
Concert de colinde la Biserica Sf. Nicolae din Deva;
In anul 2007:
4 martie: Concert coral O, primavara, draga-mi esti!, la
Deva;
16 martie: participarea la Festivalul Timotei Popovici in
cadrul manifestarilor Sibiu, Capitala Europeana a Culturii,
Sibiu;
1 aprilie: Concert de muzica sacra Doamne, Iisuse
Hristoase, la Catedrala Sf. Nicolae, Deva ;
13 mai: Concert pentru firma Remedia, Deva;
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21 iunie: Concert coral – Biblioteca Judeteana Deva;
29 iunie: Concert la Castelul Corvinilor Hunedoara in
cadrul proiectului SOS Castelul Hunedoara;
18 septembrie: miniconcert coral Dies Traiani, Deva;
16 octombrie: sustinerea Liturghiei ortodoxe la Biserica
greco-catolica Immaculata, Deva;
23 octombrie: Concert coral la Casina romana Deva ;
28 octombrie: Sustinerea Liturghiei ortodoxe la
Catedrala Sf. Nicolae, Deva;
18 noiembrie: Concert coral, la Biserica din Faget, judetul
Timis;
1 decembrie: Concert extraordinar la Ambasada
Romaniei de la Viena, la receptia cu ocazia sarbatorii
Zilei Nationale a Romaniei;
1 decembrie: Concert de colinde la Biserica ortodoxa din
Viena;
2 decembrie: Liturghia la Biserica ortodoxa romaneasca din
Viena,
2 decembrie: Concert coral la Palatul Obere Belvedere
din Viena;
14 decembrie: Concert de colinde pentru firma
Remedia Deva, in compania formatiilor de gimnastica
de la Colegiul National Sportiv Cetate Deva – Casa de
Cultura Deva ;
19 decembrie: Concert de binefacere – Biserica Catolica
Baita, judetul Hunedoara ;
20 decembrie: Concert de colinde la Casa de Sanatate a
judetului Hunedoara;
23 decembrie: Concert de colinde la Biserica grecocatolica Immaculata Deva ;
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In anul 2008:
24 ianuarie: Cercul Militar Deva: Concert cu ocazi
Zilei Unirii;
13 martie: Liturghia ortodoxa, la Biserica Sfanta
Treime Deva;
20 aprilie: Concert de Florii : Biserica Immaculata
Deva;
16 mai: Concert coral in cadrul evenimentelor prilejuite
de Centenarul Sigismund Toduta, la Biserica catolica
din Simeria, alaturi de corul Lyra al Liceului de Muzica
si Arte Plastice S. Toduta Deva si Corul National de
Camera Madrigal dirijat de maestrul Marin
Constantin.
In cursul acestui an, Corala Sargetia aniverseaza 10 ani
de la infiintare, prilej cu care formatia pregateste o serie
de evenimente aniversare.

In strainatate:
Corala a efectuat turnee la: Szigetvar, Ungaria (2002,
2004), Belgia (2004 – Beernem, Gent, Brugges), Viena (2004,
2005, 2006). In aceste turnee au fost prezentate cu precadere
lucrari din creatia muzicala romaneasca laica si religioasa,
colinde. O colaborare speciala s-a dezvoltat, in ultimii ani, cu
Centrul Cultural Roman si Ambasada Romaniei din Vien aca
si cu firma Tarus & Partner Keg Viena, prin care Corala
Sargetia a sustinut peste 10 concerte pentru comunitatea
romaneasca locala si publicul vienez.
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Prezentare formaţii corale Brăila
Corul Mixt Trison, cor de tineret format din eleve ale
Liceului Pedagogic D. Perpesicius şi elevi ai Şcolii de cântăreţi
Bisericeşti Sf. Roman Melodul.
Dirijori – Marcica şi Ştefan Lupu, profesori de muzică.
Există şi activează de 14 ani.
Repertoriul formaţiei se bazează pe creaţii româneşti dar
şi din muzica universală.
A participat la festivaluri şi concursuri atât în ţară
(Braşov, Satu Mare, Bucureşti, Piatra Neamţ, Deva... ) cât şi în
străinătate (Polonia, Grecia, Bulgaria, Rusia), cu rezultate
meritorii – corul este mereu prezent în manifestările culturalartistice brăilene.
Este afiliat Asociaţiilor Corale de la Braşov şi Bucureşti.
Corala Feminină a Centrului judeţean de Creaţie –
reuneşte un număr de 45 coriste de vârste şi categorii sociale
diferite, de la eleve, studente la salariate active sau pensionare,
casnice... tinere şi mai puţin tinere, structură eterogenă care se
omogenizează printr-o singură trăsătură comună – dorinţa şi
plăcerea de a se bucura de frumuseţea cântului coral.
Dirijorul formaţiei – Paraschiva Moise, profesor de
muzică (acum pensionară).
În cei 10 ani de existenţă formaţia a acumulat un
repertoriu de aproximativ 75 piese corale, preponderentă fiind
miniatura, cu o vădită varietate tematică şi de structură ce
răspunde diversităţii genului – cântece religioase, clasice
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româneşti şi universale, prelucrări de folclor, colinde...
Activitatea de studiu, repetiţiile se desfăşoară permanent, de
două ori pe săptămână.
Cu o prezenţă sensibilă, discretă dar mereu afirmativă,
Corala susţine concerte periodic, atât în preajma marilor sărbători
religioase cât şi programe cu conţinut laic, de sezon sau determinate
de anumite evenimente, atât în municipiu cât şi în judeţ.
Corala a fost înregistrată iar programele au fost
transmise de câtre T.V.R.M. (program folcloric) şi Naţional
TV (manifestări reprezentative ale judeţului nostru).
S-a realizat şi un CD Cântaţi cu noi ce cuprinde 16
piese prin care se subliniază varietatea conţinutului
repertoriului studiat.
Corul bărbătesc Armonia al Casei Municipale de
Cultură – continuă acea îndelungată tradiţie corală brăileană,
aniversând în noiembrie 2006 cei 135 de ani de existenţă şi
activitate eficientă.
Actualul dirijor, Dumitru Nistor este profesor de muzică.
Formaţia reuneşte 40 de corişti de vârste şi categorii sociale diferite.
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Repertoriul corului cuprinde muzică religioasă
românească şi universală, contemporană, prelucrări folclorice,
cântece patriotice.
Prin multiplele sale manifestări în municipiu şi judeţ
Armonia se impune ca o formaţie statornică, autoritară şi
mereu preocupată de calitatea şi valoarea concertelor
prezentate. Merită menţionată însă şi participarea onorantă şi
recunoscută prin diplome şi medalii la marile acţiuni corale –
festivaluri şi concursuri – în ţară şi peste hotare în perioada
1960 – 2006: Ploieşti, Piteşti, Suceava, Bacău, Bucureşti...
Bulgaria, Ucraina.
Poate fi socotită deci, o formaţie emblematică a mişcprii
artistice corale brăilene şi naţionale.
De menţionat şi dirijorii acestei perioade: Petrişor
Beşchea, Andrei Heinl, Lucian Şoancă (toţi trei fiind
contabili), maior Petre Gogu – profesor de muzică.
Actualmente, corul Armonia este afiliat la A.N.C.R.
Este preocupat de revigorarea formaţiei, repertoriului şi
îmbunătăţirea întregii activităţi.
Printr-o perfectă colaborare colegială, cele două coruri de
voci egale (Corala Feminină şi Armonia) – se reunesc într-un cor
mixt răspunzând astfel cerinţelor unor manifestări de amploare şi
susţinând efectiv perpetuarea tradiţiei corale brăilene.
Acest cor reunit stăpâneşte un repertoriu divers bazat pe
varietatea creaţiilor corale – cântece religioase, colinde,
prelucrări, piese clasice româneşti şi universale, lucrări
contemporane...
Merită menţionată şi colaborarea constructivă a celor
doi dirijori al căror singur scop este realizarea corectă şi
interpretarea expresivă a repertoriului studiat cât şi calitatea
tuturor concertelor şi manifestărilor publice realizate împreună.
Maria Puşcaciu
Director
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Asociaţia Culturală şi Ansamblul Coral
VOCI TRANSILVANE
Cluj – Napoca

Ansamblul coral VOCI TRANSILVANE
afiliat la Asociaţia Naţională Corală din România,
Are în componenţa sa trei coruri:
Corul mixt FEROVIARIA
Corul bărbătesc EUFONIA
Corala feminină CANTABILE
Preşedinte de onoare: scriitorul GRIGORE ZANC

1. Corul Feroviaria
Corul Feroviaria al Sindicatului Libertatea, al C.F. Cluj
a fost infiiţat în 1945 ca Ansamblu coral mixt al Regionalei de
Căi Ferate Cluj, avându-l ca dirijor fondator pe dr. Augustin
Bena, preot, profesor, dirijor, compozitor, primul rector al
Academiei de Muzică din Cluj.
Din 1994 la conducerea corului este dirijorul Adrian Corojan.
În 1997, dupã trei ani de repetiţii susţinute, au început
să apară primele rezultate meritorii, nivelul artistic al
interpretării, precum şi varietatea repertorială, fiind apreciate de
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publicul meloman din Cluj-Napoca, Turda, Câmpia-Turzii,
Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Bistriţa, Năsăud, Beclean,
Sângeorz-Băi, Alba-Iulia, Blaj, Târgu-Mureş, Oradea, Arad,
Baia-Mare, Satu-Mare, Săpânţa, Rohia, Sighişoara, Sâmbăta
de sus, Sibiu, Braşov, Bucureşti, Constanţa.
În cei 14 ani de când la conducerea corului este domnul
prof. Adrian Corojan, Corul Feroviaria a susţinut peste 270
concerte atât în ţară cât şi în străinătate: Austria, Belgia,
Bulgaria, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia,
Luxemburg, Polonia, Slovacia, Spania, Turcia, Ungaria şi
Vatican, concerte care s-au bucurat de aprecierea unanimă a
publicului şi a criticii de specialitate.
Repertoriul corului cuprinde peste 130 de titluri: muzică
laică şi religioasă, colinde, lucrări din literatura muzicală
românească şi universală, de la compozitorii Renaşterii până la
cei contemporani, interpretarea lor făcându-se în limba
originală ( în peste 20 limbi).
Performanţe:
1997, organizarea primului turneu artistic în
străinătate: Ungaria şi Slovacia 1997, fondarea Festivalului
Coral Crăciun eumenic – unicul de acest fel în lume
(douăsprezece ediţii)
1998, turneu artistic în Polonia
1998, fondarea, împreună cu Casa Municipală de Cultură
Cluj-Napoca, a Bienalei de muzicã Augustin Bena (5 ediţii)
1997-1999, înregistrarea a trei casete audio;
1999, turneu artistic în Germania, Austria şi Ungaria;
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1997-1999, înregistrarea a trei casete audio;
2000, realizarea cu ocazia Jubileului Naşterii
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, a unui Turneu – Pelerinaj
ce a cuprins 22 de concerte la sanctuarele creştine din Bulgaria,
Grecia, Italia şi Vatican ducând peste tot modelul specific
românesc de toleranţă etnică şi religioasă;
2000, 6 septembrie, audienţă publică la Sanctitatea Sa
Papa Ioan-Paul al II-lea; Suveranul Pontif a adresat un mesaj
de cca. 5 minute, în limba română;
2000, noiembrie – Viena, lansarea primului CD, cu 22
de colinde româneşti;
2001 - Cluj-Napoca, la invitaţia Universităţii de
Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu s-a intonat Oda Bucuriei
din Simfonia a IX de L..van Beethoven în prezenţa
Preşedintelui României, domnul Ion Iliescu şi a 5 miniştri din
Guvernul român;
2002, aprilie – Bucureşti, primirea dirijorului şi a
reprezentanţilor corului în audienţă particulară la Prea Fericitul
Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
2002 şi 2003 septembrie – Istanbul, concert, audienţă
particulară la Sanctitatea Sa Bartolomeu I
Patriarhul
Ecumenic de Constantinopol.
2003 august - apariţia celui de-al doilea CD:
Ansamblul coral Voci Transilvane
2003 septembrie, primul turneu-pelerinaj în Asia Mică.
2006 aprilie, octombrie, noiembrie – turneu-pelerinaj
TRANSILVAN concerte-ofrandă în cele 8 oraşe importante
93

din nou-înfiinţata Mitropolie a Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului: p.I (Alba Iulia, Bistriţa şi Târgu Mureş)
2006 iulie, Turneu Proeuropa al Ansamblului Coral
VOCI TRANSILVANE în Croaţia şi Italia.
2007 iulie-august, Turneu european Proromânia 2007,
17 concerte susţinute în: România (Sibiu, Cluj-Napoca), Italia
(Veneţia, Milano, Torino), Franţa ( Dijon, Strasbourg),
Luxembourg, Belgia (Bruxelles, Bruges), Austria (Salzburg).
2008 iulie – august, Turneu european Proromânia 2008,
7 concerte în Spania:
Barcelona (Biserica ortodoxă română Sf. Gheorghe,
Catedrala Santa Maria Del Mar)
Valencia (Biserica ortodoxă română sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil),
Castellon De La Plana (Biserica ortodoxă română Sf. Nicolae)
Madrid (Catedrala Santa María La Real De La
Almudena) Arganda Del Rey (Biserica ortodoxă română
Sf. Apostol Andrei
Mănăstirea benedictină din Montserrat ( Bazilica Santa
Maria de Montserrat)
REPERTORIU: muzică românească şi universală, laică
şi religioasă .
2. Corul bărbătesc Eufonia
Corul bărbătesc Eufonia al Casei Municipale de
Cultură Cluj-Napoca, continuator al corului bărbătesc Iacob
Mureşianu fondat în 1970 de maestrul Marius Cuteanu.
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Înfiinţare: octombrie 2001;
Componenţa: 14 persoane
Activitate artistică:
- primul cor laic, invitat personal de Sanctitatea Sa
Bartolomeu I, în 2003, având Înalta Sa permisiune de a cânta
lucrări muzicale religioase neliturgice, în şase mănăstiri din
Sfântul Munte ATHOS.
- participări la festivaluri corale din Turda, CâmpiaTurzii şi Cluj-Napoca.
- 185 concerte la Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii,
Gherla, Alba-Iulia, Bistriţa, Năsăud, Oradea, Arad, Tg.
Mureş, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Suceava, la mănăstirile:
Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Arbore, Humor, Agapia, Văratec,
Dragomirna, Neamţ, Probota – România; Sofia, Silistra,
Basarabovo, Kaliakra – Bulgaria; Salonic şi Sf. Munte ATHOS
- Grecia, Istanbul, Efes, Pamukkale – Turcia; Chişinău,
Drochia, Soroca
şi la mănăstirile: Căpriana, Saharna,
Hârjauca, Hârbovăţ, Curchi, Ţigăneşti, Tabăra, Răciula,
Vărzăreşti, Butuceni şi Suruceni – Republica Moldova;
Budapesta, Szekesfehervar, Visegrad – Ungaria; Pula –
Croaţia, Venezia, Milano, Torino, Costa Volpino şi Pisogne –
Italia, Dijon, Strasbourg - Franţa, Luxembourg, Bruxelles,
Bruges - Belgia , Viena, Salzburg – Austria, Barcelona,
Valencia, Castellon De La Plana, Madrid, Arganda Del Rey,
Montserrat – Spania.
- 2002, 2003 şi 2005 - Istanbul, concert şi audienţă
particulară la Sanctitatea Sa Bartolomeu I Patriarhul Ecumenic
de Constantinopol
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- 2004 Turneu-pelerinaj în Moldova, Basarabia şi
Bucovina : Pe urmele lui Ştefan cel Sfânt
- 2005 Turne-pelerinj în Ungaria: Omagiul clujean
unui rege clujean
- 2003 – CD-ul : Ansamblul Coral Voci Transilvane
- 2005 – CD-ul: Corul bărbătesc Eufonia în concert
- 2006 aprilie, octombrie, noiembrie – turneu-pelerinaj
Transilvan concerte-ofrandă în cele 8 oraşe importante din
nou-înfiinţata Mitropolie a Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului:
- 2006 iulie, Turneu Proeuropa al Ansamblului Coral
VOCI TRANSILVANE în Croaţia şi Italia.
- 2007 iulie-august, Turneu european Proromânia 2007
- 17 concerte susţinute în: România, Italia, Franţa,
Luxembourg, Belgia şi Austria.
2008 iulie – august, Turneu european Proromânia 2008,
7 concerte în Spania:
Barcelona (Biserica ortodoxă română Sf. Gheorghe,
Catedrala Santa Maria Del Mar)
Valencia (Biserica ortodoxă română Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil),
Castellon De La Plana (Biserica ortodoxă română Sf. Nicolae)
Madrid (Catedrala Santa María La Real De La Almudena)
Arganda Del Rey (Biserica ortodoxă română Sf.
Apostol Andrei)
Mănăstirea benedictină din Montserrat (Bazilica Santa
Maria De Montserrat)
REPERTORIU: muzică românească şi universală, laică
şi religioasă.
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3. Corala feminină Cantabile
Corala feminină Cantabile a Casei Municipale de Cultură
Cluj-Napoca şi a Sindicatului Liber al Învăţământului
Preuniversitar Clujean. Este singura formaţie de acest gen din Cluj.
După retragerea din activitatea dirijorală de mai multe
decenii, a maestrului Marius Cuteanu, activitate pusă în slujba
Casei Municipale de Cultură, şi a învăţământului preuniversitar
clujean, Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca împreună
cu Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
ţinând cont de specificul vremurilor actuale, au acceptat, în
2003, propunerea comună a domnului Adrian Corojan şi a
doamnei Vioara Temian, de înfiinţare a unei formaţii corale
feminine sub dubla lor egidă.
Înfiintare: 27 octombrie 2003.
Debut: 15 decembrie 2003 - Festival Coral Crăciun
ecumenic, ed.VII,
Componenta: 15 persoane
Activitate artistică: 117 concerte în Cluj-Napoca,
Bucureşti, Alba-Iulia, Bistriţa, Năsăud, Arad, Tg. Mureş
Turda, Câmpia Turzii şi Gherla – România; Basarabovo,
Silistra, Kaliakra – Bulgaria; Istanbul – Turcia; Pula – Croaţia;
Venezia, Milano, Torino şi Pisogne – Italia, Dijon, Strasbourg
- Franţa, Luxembourg, Bruxelles, Bruges - Belgia , Viena,
Salzburg – Austria, , Barcelona, Valencia, Castellon de la
Plana, Madrid, Arganda del Rey, Montserrat - Spania
2005 - Istanbul, concert şi audienţă particulară la
Sanctitatea Sa Bartolomeu I
Patriarhul Ecumenic de
Constantinopol.
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2006 aprilie, octombrie, noiembrie – turneu-pelerinaj
TRANSILVAN concerte-ofrandă în cele 8 oraşe importante
din nou-înfiinţata Mitropolie a Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului: p.I (Alba Iulia, Bistriţa şi Târgu Mureş)
2006 iulie, Turneu Proeuropa al Ansamblului Coral Voci
Transilvane în Croaţia şi Italia.
2007 iulie-august, Turneu european Proromânia 2007
17 concerte susţinute în: România, Italia, Franţa,
Luxembourg, Belgia şi Austria.
2008 iulie – august, Turneu european Proromânia 2008,
7 concerte în Spania:
Barcelona (Biserica ortodoxă română Sf. Gheorghe,
Catedrala Santa Maria Del Mar)
Valencia (Biserica ortodoxă română Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil),
Castellon De La Plana ( Biserica ortodoxă română Sf. Nicolae)
Madrid (Catedrala Santa María La Real De La
Almudena)
Arganda del rey (Biserica ortodoxă română Sf. Apostol Andrei)
Mănăstirea benedictină din Montserrat (Bazilica Santa
Maria De Montserrat)
REPERTORIU: muzică românească şi universală, laică
şi religioasă.
prof. Adrian Corojan
preşedinte Asociaţia culturală Voci Transilvane
dirijor Ansamblul coral Voci Transilvane
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Prezenţe româneşti peste hotare
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Corul Ion Vidu
Corul Ion Vidu, emblema artistică a Lugojului, dirijat cu
profesionalitate de maestrul Remus Taşcău, şi coordonat de
referentul Tudor Trăilă, a desfăşurat şi în anul 2007 o bogată
activitate, efectuând turnee concertistice în ţară şi străinătate,
marcând cu promptitudine principalele evenimente ale oraşului,
ale sărbătorilor naţionale şi religioase. A continuat să adauge la
repertoriul existent noi lucrări corale, de mare dificultate
tehnică şi repertorială, în pandant cu ceea ce se întâmplă, la cel
mai înalt nivel, pe planul muzicii corale, în Europa. S-a căutat
în permanenţă complectarea corului cu tineri talentaţi, cu
pregătire profesională, s-au asigurat condiţii optime pentru
desfăşurarea repetiţiilor, pentru redactarea materialului muzical
şi s-a organizat, exemplar, deplasările concertistice în ţară.
Dintre cele mai importante prezenţe concertistice ale
corului instituţiei noastre în Lugoj, în ţară şi străinătate, în anul
2007, amintim:
În perioada 17 – 18 martie, artiştii lugojeni au participat
la Festivalul Coral Internaţional Timotei Popovici, de la Sibiu,
desfăşurat în cadrul prestigioaselor manifestări ce au avut loc în
anul 2007 sub egida Sibiu – Capitală Culturală Europeană
2007. Astfel, Corul Ion Vidu a susţinut un prim concert, având
în repertoriu lucrări corale laice şi religioase din literatura
românească şi universală clasică şi contemporană, sâmbătă, 17
martie, în Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, iar
duminică, 18 martie, corala lugojeană a prezentat un nou
concert, de data aceasta de muzică religioasă, în Catedrala
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Sfântul Ştefan, prestaţia de excepţie a coriştilor lugojeni
încântând de fiecare dată numerosul auditoriu prezent în cele
două cunoscute locaţii ale Sibiului.
Tradiţionalul concert religios oferit publicului lugojean
cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Paştelui, a avut loc şi în anul
2007 la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, pe data
de 15 aprilie.
În perioada 14 – 21 mai, Corul Ion Vidu al Casei de
Cultură a Municipiului Lugoj a efectuat un turneu de concerte
în Germania şi Franţa cu prilejul onorantei invitaţii de a
participa la unul dintre cele mai prestigioase şi mai mari
festivaluri corale din lume – Voix du Monde – organizat de
Municipalitatea oraşului Nancy, Franţa.
Periplul artistic al coralei lugojene a debutat marţi, 15
mai 2007, cu un concert extraordinar de muzică religioasă şi
laică prezentat în somptuoasa Catedrală St. Pius, din München,
în faţa unui numeros şi avizat public meloman. După acest
eveniment coriştii lugojeni şi-au continuat drumul spre Nancy
– Franţa pentru a reprezenta Lugojul şi România la cea de a
XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional Coral Voix du Monde,
Nancy, Franţa 2007.
Aici, artiştii lugojeni au susţinut o serie de concerte în
oraşul Nancy şi regiunea Lorraine, alături de alte 15
prestigioase coruri reprezentând tot atâtea ţări, de pe trei
continente: Europa, Asia şi America de Sud.
Astfel primul concert în cadrul acestei prestigioase
manifestări festivaliere a avut loc joi, 17 mai 2007, în Catedrala
Le Temple, din Nancy. Au urmat alte două concerte, vineri, 18
mai, în oraşele Jarville, în Sala de spectacole a municipalităţii,
respectiv la Dombasle sur Meurthe, în impunătoarea Catedrală
Basle.
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Sâmbătă, 19 mai, Corul Ion Vidu a susţinut un alt
concert, în Nancy, în una dintre cele mai renumite săli de
spectacole din regiune, Sala Poirel, iar seara, vocile coriştilor din
România au răsunat în faţa a 30000 de spectatori prezenţi în
piaţa centrală a oraşului gazdă, Place Stanislas, în cadrul
concertului de gală al festivalului. Ultimul concert a avut loc
duminică, 20 mai, în superba Catedrală Notre Dame, din
Nancy.
Organizatorii festivalului şi specialiştii prezenţi la acest
adevărat regal al muzicii corale mondiale au alcătuit o ierarhie
finală neoficială (festivalul nu a fost unul concurs) în care,
având în vedere vocile apropiate de perfecţiune ale coriştilor,
măiestria interpretativă şi repertoriul propus, Corul Ion Vidu,
sub bagheta maestrului Remus Taşcău, a ocupat un excelent loc
II, după Corul Imus i Capella, un cor naţional din Filipine,
patronat de guvernul filipinez.
Solişti în cadrul concertelor au fost soprana Mia Iuga şi
basul Lucian Oniţa.
La începutul lunii decembrie, municipiul Lugoj a
găzduit unul dintre cele mai importante evenimente culturale
care au avut loc, în ultima perioadă, în oraşul de pe Timiş.
Astfel, luni, 10 decembrie 2007, de la ora 18.00, la
propunerea Societăţii Române de Radiodifuziune, Corul Ion
Vidu al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de
maestrul Remus Taşcău, a reprezentat România în cadrul unuia
dintre cele mai importante proiecte organizate de Uniunea
Europeană de Radio în stagiunea 2007-2008, intitulat Ziua
Specială de Crăciun – 2007.
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Ca urmare a acestei onorante invitaţii, corala lugojeană
a susţinut, la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, un
concert care a cuprins lucrări reprezentative de muzică
românească religioasă de tradiţie bizantină şi colinde, preluat şi
difuzat de 25 de radiodifuziuni din Europa şi întreaga lume.
Ocazie deosebită de a promova valorile interpretative şi

componistice româneşti în context european şi mondial,
concertul, special gândit şi creat pentru acest important
eveniment muzical-spiritual. Solişti au fost sopranele Mia Iuga
şi Maria Oniţa şi basul Lucian Oniţa.
Ca în fiecare an, în data de 20 decembrie, cu prilejul
Zilei Lugojului şi al Sărbătorilor de Crăciun, Corul Ion Vidu a
prezentat un Concert de Crăciun, în Holul Universităţii
Europene Drăgan, omagiind cu pioşenie Eroii lugojeni
dispăruţi în Revoluţia din decembrie 1989 şi totodată, cu înaltă
ţinută artistică, naşterea Mântuitorului.
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Corul Euterpe la Praga
Ca în fiecare an, în apropierea Crăciunului, corala
Euterpe din Bucureşti îşi pregăteşte repertoriul de colinde. De
data aceasta însă pregătirile sunt mai intense, deoarece sezonul
colindatului va începe la Praga, unde va participa la cel de-al
XVII-lea Festival Internaţional de Muzică de Advent de
Crăciun. Repertoriul selectat cu grijă cuprinde atât colinde
clasice ca Domnuleţ şi domn din cer de Gh. Cucu, cât şi
contemporane, cum ar fi Merge Lina la fântână de C. Arvinte
sau Trei crai de la Răsărit de D. Buciu, alături de Sorcova de V.
Timiş şi Scobori Domnul din cer de E. P. Sandu.
Călătoria cu autocarul de la Bucureşti la Praga e destul
de relaxantă. Drumul e bun, vremea, surprinzător de frumoasă
pentru sfârşit de decembrie, iar veselia fetelor e contagioasă.
Oraşul de pe Vltava, cu magnificele-i edificii poleite cu aur,
pare descins dintr-un feeric basm. Brazi luminaţi, ghirlande
sclipitoare, moşi Crăciuni ghiduşi zâmbind din vitrinele
magazinelor, străzi şi pieţe pline de forfota turiştilor. Numai că
de astă dată acestora li se adaugă miile de corişti veniţi din toate
colţurile lumii: Africa de Sud, S.U.A., Singapore, Norvegia,
Rusia, Finlanda, Grecia, Croaţia etc. Din ţara noastră mai sunt
prezente câteva coruri: Corul de copii Vlăstarele Orăştiei, corul
Catedralei din Târgovişte, corul de fete Adagio şi corul Vox
Animi din Sighişoara.
Regulamentul festivalului prevede ca fiecare cor să
prezinte în afara concursului un concert de colinde într-o
biserică sau piaţă a oraşului. Noi concertăm într-o piaţă special
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amenajată, în faţa unui public numeros, venit să ne asculte în
ciuda frigului de afară. Sonorităţile colindelor noastre
strămoşeşti se „lipesc” de sufletele ascultătorilor, dovedind o
dată în plus forţa misterioasă a muzicii de a uni inimile.
A doua zi dimineaţa intrăm în concurs. Ora nu e deloc
prielnică pentru cânt, aşa că avem destule emoţii. Îmbrăcăm
frumoasele costume populare, ne aranjăm ţinuta, ne încălzim
vocile şi aşteptăm startul. Pe scenă, cântul nostru ne
transfigurează, simţindu-ne sufletele inundate de valul cald al
iubirii. Am terminat. Doamna Georgeta Aldea, dirijoarea
noastră pare mulţumită. Privim furiş spre juriu. Membrii
acestuia aplaudă, zâmbitori. Suntem sigure că am cântat bine.
Părăsim sala concursului pline de bucuria şi satisfacţia
momentelor pe care le-am trăit. Ne-a rămas o întreagă zi la
dispoziţie pentru a cutreiera oraşul, a-i admira frumuseţile-i
inegalabile, încărcate de istorie milenară. Ghida noastră, pusă la
dispoziţie de organizatori ne călăuzeşte spre cele mai
reprezentative locuri. Totul se termină cu o croazieră pe Vltava,
care ne oferă o altfel de perspectivă asupra oraşului. Pe vasul de
croazieră, un moment inedit: cântările noastre se unesc cu cele
ale unui cor bărbătesc din… Lisabona.
Ultima zi a festivalului ne-a oferit încununarea efortului
nostru: acordarea medaliei de argint, pe care o alăturăm cu
mândrie palmaresului coralei noastre.
Plecăm din Praga purtând în suflete amintirea locurilor
pe care le-am descoperit, pe care le-am îndrăgit şi pe care, cu
siguranţă, dorim să le revedem. Dar mai presus, de toate,
purtăm în sufletele emoţia cântecelor pe care le-am adus şi leam primit în dar.
Andreea Dima
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Turneul Corului de cameră Preludiu în Franţa
Iulie 2008

Membrii Corului Preludiu şi dirijorul lor Voicu
Enăchescu, au avut în nenumărate rânduri ocazia de a fi
mesagerii artei interpretative româneşti în manifestări
internaţionale de anvergură.
Aşa s-a întâmplat şi în perioada 17-27 iulie 2008, când
formaţia a fost prezentă pentru a cincea oară la Festivalul
Musique en Morvan ediţia 33 ce s-a desfăşurat în Franţa, la
Autun.
Festivalul a fost iniţiat de Dl. Marcel Corneloup,
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preşedintele mişcării corale A Cœur Joie International cu sediul la
Lyon – Franţa şi timp de două mandate, preşedintele Federaţiei
Corale Europene Europa Cantat cu sediul la Bonn – Germania.
Revenind la prestaţia Preludiului în cadrul acestui
festival, doresc doar să reamintesc fraza rostită de Dl.
Corneloup după un concert al formaţiei, susţinut în cadrul
aceluiaşi festival Musique en Morvan în 1996: „De câte ori vă
ascult, cred că perfecţiunea există! Ce frumuseţe!” Cu siguranţă,
tocmai această impresie de perfecţiune în interpretare, l-a făcut
pe organizatorul acestui festival să invite formaţia noastră în
atâtea rânduri, pentru a încânta publicul francez. Această
ultimă ediţie s-a desfăşurat cu participarea unor coruri foarte
bune din Italia, S.U.A., Ungaria, Franţa şi România.
Formaţia noastră a susţinut concerte individuale la
Montchanin, St. Leger-Sous-Beuvray, Paray le Monial,
Chissey en Morvan, Autun, iar ultimele două zile ale
festivalului a interpretat alături de celelalte formaţii participante
Requiem-ul de Gabriel Fauré în două lăcaşuri de cult de
excepţie sub aspect istoric şi arhitectural: Basilica SainteMadeleine de la Vézelay şi Catedrala Saint-Lazare din Autun.
E greu de descris într-o asemenea ambianţă atmosfera
de extraordinară înălţare spirituală creată atât de coriştii
formaţiilor participante, cât şi de orchestrele Academiei Regis
Pasquier şi Camerata din Bourgogne sub bagheta lui
PhilippeForget!
Nu putem spune decât că a fost o nouă reuşită artistică,
o nouă împlinire a formaţiei noastre, condusă ca întotdeauna de
acelaşi maestru Voicu Enăchescu.
Mult succes în continuare!
Alina Pârvulescu
Secretar General A.N.C.R.
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Corul Armonia Sebes-Alba
la Festivalul Coral International de la
Barcelona

Corul Armonia din Sebes, dirijat de Prof. Adriana
Comsa Haber, la recomandarea Asociatiei Nationale Corale
din Romania, a participat la Festivalul Coral International de la
Barcelona, unde a inregistrat un success remarcabil. Astfel, la
acest Festival de inalta tinuta artistica, si cu o veche traditie,
organizat de Asociatia Catalana a Cantului Coral, care a reunit
formatii corale din Spania, Cuba, Croatia, Cehia, Venezuela,
Taiwan, si Romania, coristii romani au participat la o serie de
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activitati muzicale, realizate sub indrumarea unor dirijori de
renume mondial din Suedia, Austria si Spania, precum celebrii
Stefan Berglund, Fred Sjorberg si Jordi Casals. Fiecare repetitie
sub bagheta acestor dirijori s-a finalizat in timpul celor 10 zile
de turneu cu concerte sustinute in diferite locatii.
Prestatia remarcabila a corului Armonia este
demonstrata si de faptul ca formatia sebesana a fost invitata
inca din primele zile sa sustina doua concerte a cate o ora
fiecare la: Eglesia del Pi si la Aguilar de Segara. Mai mult decat
atat, Corul Armonia a participat si la pregatirea concertului de
gala al corurilor reunite sub bagheta dirijorilor mentionati,
concert ce a avut loc in sala Palatului Muzicii Catalane din
Barcelona, cladire cu o arhitectura remarcabila, una dintre
atractiile orasului.
Una dintre marile reusite ale sebesenilor a fost selectarea
in urma unei auditii a solistei Corului Armonia, Monica
Ordean , pentru a evolua ca solista in concertul de gala. De
altfel, dintre toate formatiile prezente la Barcelona, corul
Armonia a fost singurul care si-a asigurat un bilet spre
Barcelona pentru anul viitor, fiind invitat sa participe si la
urmatoarea editie a Festivalului din 2009.
Corul Armonia multumeste in mod deosebit
Sponsorilor sai, care au facut posibila deplasarea formatiei la
acest Festival.
Ion Hantulescu,
Ziarul Unirea
22 decembrie 2008

110

Corul Symbol in zodia majoratului
Anul 2008 semnifica pentru Corul Symbol-majoratul.
Aceasta formatie de exceptie a fost infiintata la data de 18
septembrie 1990 de catre profesorul diacon Jean Lupu cu
binecuvantarea Prea Fericitului Parinte Patriarh Teoctist,
aducand o nota de unicitate in peisajul muzicii corale
romanesti.
Corul de copii si tineret Symbol are un repertoriu variat,
cuprinzand muzica bisericeasca bizantina, creatii corale
bisericesti ale compozitorilor romani si straini, prelucrari de
folclor romanesc, muzica clasica romaneasca si universala.
De la aparitia sa pana in prezent formatia a mers pe un
drum ascendent. Secretul rezida, desigur in muzicalitatea si
deosebitul simt artistic al dirijorului, dar si in talentul nativ al
coristilor.
Panoplia vietii concertistice a corului Symbol detine atat
locatii nationale (Bucuresti, Slatina, Braila, Busteni, Sinaia,
Zalau, Sibiu, Timisoara, Pitesti, Curtea de Arges, Ramnicu
Valcea, Drobeta Turnu Severin, Durau, Brancoveni,
Dragomiresti etc.), cat si internationale (Grecia, Franta,
Elvetia, Ungaria, Republica Moldova, Rusia, Bulgaria, Spania,
Germania, Belgia, Norvegia etc.).
Se cuvine a remarca faptul ca Filarmonica George
Enescu include in fiecare stagiune a sa cel putin un concert al
corului Symbol.
Corul Symbol a imprimat, la radio, 84 de lucrari corale
si a realizat 10 discuri si 9 CD-uri insotite de casete audio: Iata,
vin colindatori(1991), Liturghia Sf.Ioan Gura de Aur(dublu
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album-1992), Iubi-Te-voi Doamne! Si Dormi, copile!(1994),
Steaua
sus
rasare(1999),
Symbol-colinde
si
muzica
romaneasca(2000), Am venit sa colindam(2003), Izvoare de
lumina(2002), Liturghia(2003), Hai vino! si Laudati pre
Domnul(2003),Pre Tine Te Laudam(2008), Dupa datini
colindam(2008), Bijuterii corale(2008).
Cu acelasi spirit creativ si plin de succes a intrat si in
majorat. Anul 2008 a fost un an deosebit de rodnic pentru
aceasta formatie. Pe langa numeroasele prestatii in tara( nici de
data aceasta n-a lipsit prestatia de la Ateneul Roman) a efectuat
si doua turnee: in Elvetia, unde a participat la cea de-a 45 editie
a Festivalului Europeada de la Martigny si in Grecia, unde a
efectuat un turneu de concerte la invitatia Conservatorului
particular din Alexandroupolis. Dar aceste reusite au fost
incununate si cu trei CD-uri: Pre Tine Te Laudam, Dupa
datini colindam si Bijuterii corale.
Sa le uram acestor talentati mesageri ai artei brazde noi
pe taramul vietii concertistice - La mai mult si mai mare,
Maestre!
Luminita Gutanu
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Vlăstarele Orăştiei
13 ani de la înfiinţare

Corul de copii din Orăştie a luat fiinţă în februarie
1996, pe lângă Biserica Adormirea Maicii Domnului (numită,
popular, Biserica din Drumul Ţării), la iniţiativa preoţilor parohi
Ioan Gaşpar şi Mihai Todoca, atunci doar cu misiunea de a
participa la liturghii. Conducerea a fost încredinţată
profesorului Petru-Androne Eli.
În timp, repertoriul parcurs de formaţia corală a ajuns la
aproximativ 200 de piese, sacre şi laice, româneşti şi universale
(21 de limbi, de la scoţiană la… japoneză!) din toate epocile
componistice.
A participat la concerte şi festivaluri de circa 150 de ori,
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în România, Franţa, Germania, Liechtenstein, Ungaria,
Austria şi Rep. Cehă.
A susţinut cântările Sfintei Liturghii de peste 120 de
ori, în 34 de biserici, între care şi cea românească din Paris
(2001).
De-a lungul acestei perioade, s-au perindat, mai mulţi
sau mai puţini ani, în această formaţie, peste 350 de copii, cu
toţii amatori, din cele patru şcoli ale Orăştiei, niciuna cu profil
artistic, venind de două ori pe săptămână, miercurea şi vinerea,
la repetiţiile conduse de profesorul Eli – un maestru
neremunerat pentru munca sa decât cu câte 50 de lei, pentru
liturghiile susţinute lunar, în timpul şcolii, la Biserica din
Drumul Ţării...
E mai bine, însă, să trecem în revistă bilanţul acestui
cor, după 13 ani de activitate:
Participări la evenimente necompetiţionale:
Festivalul de Muzică Sacră Corală – Mânăstirea
„Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, organizat de
Mitropolia Ardealului, Societatea Română de Radio
(S.R.R.) şi Asociaţia Naţională Corală din România
(A.N.C.R.) – 2000, 2001, 2002;
• Festivalul de Muzică Sacră Corală „Timotei Popovici”
– Caransebeş, organizat de Episcopia Caransebeşului –
2001, 2002, 2003;
• Invitat special la festivităţile Zilei Europei –
Helmstedt, Germania – 2003;
• Festivalul Colindelor de Crăciun – Bistra Mureşului
(jud. Mureş), organizat de Arhiepiscopia Alba-Iulia,
A.N.C.R. şi Radio Târgu-Mureş (S.R.R.) – 2005;
•
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•
•

Festivalul de Muzică Sacră Corală – Jula (Gyula),
Ungaria, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a
Ungariei – 2006;
Festivalul de Muzică Sacră Corală – Palatul Patriarhal
Bucureşti, organizat de Patriarhia Ortodoxă Română şi
A.N.C.R. – 2006;
Colind la Preşedinţia României – 2007;
Colind la Palatul Regal de la Săvârşin, în prezenţa M.S.
regele Mihai I de România, M.S. regina Anna de
Bourbon-Parma, A.S. principesa Margareta şi A.S.
principele Radu de Weringen – 2008.

Palmares intern (selecţie):
Premiul special al Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România pentru promovarea creaţiei
muzicale româneşti – Concursul Naţional Coral
organizat de M.E.C., Bacău, 2004;
• Premiul II, Premiul special pentru ţinută scenică
deosebită şi Diploma pentru cel mai bun solist (Roxana
Horopciuc) – Concursul Naţional Coral organizat de
M.E.C.T., Rm.Vâlcea, 2006;
• Premiul I şi Diploma de excelenţă pentru cel mai bun
solist (Roxana Horopciuc) – Concursul Naţional Coral
organizat de M.E.C.T., Vaslui, 2008;
• Diploma de excelenţă „Olimpicii Şcolii Româneşti”
acordată de Guvernul României, Deva, 2008.
•

Palmares Internaţional:
• Diploma de argint, nivel IV, OLIMPIADA
MONDIALĂ CORALĂ – Bremen, Germania
(secţiunea Musica Sacra a Capella), iulie 2004;
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•

Diploma de argint, nivel VII, Concursul Internaţional
Coral „Robert Schumann” (secţiunea Cor de copii) –
Zwickau, Germania, octombrie 2006;
• 2 Diplome de argint, nivel I, în două secţiuni ,
Concursul Internaţional Coral „Franz Schubert”
(secţiunile Musica Sacra şi Cor de voci egale - feminin)–
Viena, Austria, noiembrie 2007;
• Diploma de argint, Festivalul Internaţional al Muzicii
de Crăciun „Petr Eben” – Praga, Rep. Cehă, decembrie
2007.
• 3 Diplome de argint, OLIMPIADA MONDIALĂ
CORALĂ (secţiunile Musica Sacra, Cor de tineret şi
Gospel&Spiritual) – Graz, Austria, 10-13 iulie 2008.
• Diploma de excelenţă, Reuniunea Corală de Crăciun,
Praga, decembrie 2008
În prezent, corul se pregăteşte să reprezinte din nou
România într-o „aventură” foarte îndrăzneaţă: participarea, în
prima jumătate a lunii iulie 2009, la două concursuri
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internaţionale aproape consecutive, în cadrul aceluiaşi turneu:
„Musica Sacra a Roma” – Roma, 1-5 iulie (secţiunile Musica
Sacra – open şi Musica Sacra Contemporanea) şi „Johannes
Brahms” – Wernigerode, Germania, 8-12 iulie (secţiunile
Musica Sacra şi Folclor). Acest proiect prevede şi concerte
susţinute special pentru comunităţile româneşti din diaspora, la
Roma (Episcopia Ortodoxă Română a Italiei), Florenţa, Linz
(capitală culturală a Europei în 2009) şi Praga – acestea trei din
urmă la parohiile româneşti din oraşele respective. Ideea este ca
românii de acolo să invite cunoscuţi, prieteni, gazetari, oficiali
etc. dintre neaoşii de acolo. Deocamdată, încă se mai lucrează
la detaliile proiectului, iar costul acestuia se ridică spre 2
miliarde lei vechi...
Amănunte despre activitatea acestei prestigioase formaţii
corale se găsesc pe situl creat de unul dintre veteranii săi,
Cătălin Marian (acum, în clasa a XII-a, la Colegiul Naţional
„Aurel Vlaicu”): www.vlastareleorastiei.ro.
Florin Drăghiciu
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Turneul în Franţa la Corului Ion Vidu din
Lugoj
În perioada 5-10 mai 2008, formaţia dirijată de
maestrul Remus Taşcău a participat, la invitaţia Primăriei
Municipiului orleans şi a Corului „Francis Poulenc” din orleans
– Franţa la manifestările prilejuite de Festivităţile Jeanne d’Arc
2008, cea mai amplă şi importantă sărbătoare a oraşului, centrul
regiunii Le Loiret.
Astfel, corala lugojeană a prezentat un prim concert în
seara zilei de 7 mai, la Catedrala Saint Pierre du Martroi, din
centrul oraşului, un concert care a încântat publicul care a
umplut până la refuz impozantul locaş de cult
Al doilea concert a avut loc la biserica din localitatea
Sain-Denis en Val, din regiunea Le Loiret, unde, de asemenea,
numerosul public prezent a primit cu entuziasm şi aplauze
nesfârşite virtuozitatea artiştilor lugojeni.
delegaţia artistică din lugoj a fost primită, oficial, la Primăria
veche a oraşului, unde viceprimarul Municipiului Orleans,
doamna Pilette Duchateau, a felicitat şi a mulţumit personal
Corului Ion Vidu şi maestrului Remus Taşcău pentru
concertele oferite publicului francez.
Tudor Trăilă,
Referent
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Un nou succes la aniversare

Corul de fete al Colegiului Naţional de Artă
Ion Vidu din Timişoara

În cadrul Festivalului Internaţional Timişoara muzicală,
aflat la a XXXIII-a ediţie, corul de fete al Colegiului Naţional
de Artă „Ion Vidu" din Timişoara a susţinut un concert de o
înaltă ţinută artistică. Acest succes se datorează dăruirii,
talentului, sensibilităţii şi exigenţei profesionale a prof. dr.
Maria Gyuris, dirijoarea formaţiei. Programul prezentat,
inteligent gradat spre culminaţia finală, a parcurs mai multe
secole de muzică, pornind de la monodia bizantină Aliluia de
Evstaţie Protopsaltul Putnei, trecând apoi prin muzică
renascentistă, reprezentată de T. L. da Vittoria – In Festo s.s.
Trinitas (I-II) şi F. Guerrero (cel mai mare maestru al
polifoniei sacre din Şcoala andaluză) – O Venturoso Dia (p. a.).
Au urmat apoi lucrările Blagoslovi dushe moia Gospodi (p. a.)
de P. G. Cesnokov, un exponent de seamă al muzicii religioase
ruse de la începutul secolului 20 şi Miluieşte-mă Dumnezeule
de Gh. Cucu. Tot în sfera muzicii religioase s-a înscris şi Laus
Trium Puerorum (p. a.) de Fosco Corti, o proiecţie a cântului
gregorian în limbajul muzical al secolului 20. Trecerea către
muzica contemporană s-a realizat prin două lucrări de S.
Rahmaninov – Nevolya (p. a.) şi Angyel, ambele cu
acompaniament de pian (prof. Mariana Sînmărtinean). Din
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repertoriul universal al secolului 20 au fost prezentate piesele
Na našem sádku de Petr Eben, reprezentant de seamă al şcolii
cehe de compoziţie din a doua jumătate a secolului 20, cu
solistă (Anda Icleanu) şi acompaniament de pian şi lucrarea
Aglepta de Arne Melllnäs ce impresionează prin multitudinea
culorilor timbrale, sursa de inspiraţie a acestei piese fiind o
formulă magică din folclorul vechi suedez. Muzica românească
contemporană s-a bucurat şi ea de mare succes: M-o mânat
maica la capre (cu acompaniament de pian) de G. Balint, care a
încântat prin asimetriile ritmice într-o metrică alternativă, de
inspiraţie folclorică, de asemenea lucrarea Jeux pour la paix de
la planète de Dan Buciu, cu aluzii directe la folclorul copiilor,
implicând un amplasament special pe scenă şi o mişcare scenică
de efect a coristelor, mergând până la interacţionarea cu
publicul, concertul încheindu-se cu Cavalcada (P. VI din
Incantaţii) de R. Georgescu, cu acompaniament de percuţie, o
lucrare de virtuozitate, foarte iubită de ansamblu şi cu mare
priză la public. Acest program bine structurat, cu momente ce
solicită dirijorului şi ansamblului coral o maximă capacitate de
concentrare, n-a vizat numai o demonstraţie a calităţilor
tehnico-vocale ale fetelor, ci redarea expresivă a lucrărilor la cel
mai înalt nivel artistic şi punerea în valoare a diferitelor stiluri
componistice aparţinând literaturii corale a secolului 20.
Profităm de acest prilej pentru a aduce laude dirijoarei
Maria Gyuris întrucât anul acesta sărbătoreşte 20 de ani de la
preluarea conducerii acestei formaţii. Remarcăm competenţa cu
care a condus-o, situând-o printre primele valori naţionale,
poziţie care şi-o menţine şi astăzi, fiind o prezenţă vie şi
permanentă în viaţa muzicală atât a oraşului cât şi a ţării. Stau
mărturie în acest sens participările şi premiile obţinute la
diferite festivaluri corale (Timotei Popovici, Timişoara
muzicală în peste 10 ediţii, F. I. M. U. - Belfort, Franţa),
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dintre care se disting: Medalia de Aur la categoria cor de fete
(1995) şi Premiul special al publicului la Festivalul-Concurs de
la Celje (Slovenja), Premiul I şi Premiu special pentru
promovarea muzicii româneşti la Concursul Naţional Coral de
la Tg. Mureş (1999), Premiul I la Concursul Naţional Coral de
la Bucureşti (2001), Premiul internaţional Alexandru Paşcanu
acordat de Fundaţia corală Madrigal – Marin Constantin
(2001), Marele Premiu la Concursul Naţional Coral de la
Piatra-Neamţ (2003) şi, cel mai recent, în martie 2008,
distincţia Très bien la Concursul şi Festivalul Internaţional de
la Montreux, Elveţia.
Acesta din urmă este unul dintre cele mai dificile
concursuri din Europa, o manifestare de anvergură ce a reunit
21 de formaţii corale din 17 state ale lumii. Evoluţia
ansamblului, în sala Teatrului din Vevey-Montreux a fost
apreciată de un juriu internaţional (din Franţa, Germania,
Ungaria), în faţa unui public deosebit de entuziast (şi bun
cunoscător al artei corale). Programul de concurs a fost alcătuit
din lucrări româneşti (Aliluia de Evstaţie Protopsaltul Putnei,
Clocotul Pieţii de Dan Voiculescu, Jeux pour la paix de la
planète de Dan Buciu, Cavalcada de Remus Georgescu, la care
se adaugă piesa impusă, Laus Trium Puerorum de Fosco
Corti), toate având un impact deosebit asupra publicului, ceea
ce confirmă încă o dată valoarea şcolii româneşti de compoziţie.
Aş mai sublinia că ansamblul, pe lângă concertele susţinute la
Lausanne, în afara programului, a fost invitat să facă
înregistrări speciale pentru Radio Chablais, ultima prestaţie
fiind în Gala Laureaţilor la Auditorium
La acest ceas aniversar mai amintim colaborările
ansamblului cu Filarmonica Banatul din Timişoara, în concerte
vocal-simfonice (A. Honegger –Ioana pe rug, CD, dirijor J. F.
Antonioli şi Amphion, în p. a. a. ; G. Mahler – Simfonia a III121

a; B. Britten – War Requiem; R. Georgescu – De Profundis;
L. Glodeanu – Suită pentru cor de copii, instrumente de suflat
şi percuţie şi altele).
Pentru aceste merite deosebite, dirijoarea Maria Gyuris
a fost răsplătită cu diplome de excelenţă, dintre care se disting:
Diploma din partea secţiei corale a U.C.M.R. pentru
promovarea muzicii corale româneşti, Diplomă pentru merite
în activitatea didactică şi artistică din partea Fundaţiei Sound, a
Asociaţiei Naţionale Corale România şi, de curând, din partea
Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional al Jud. Timiş.
Şi nu în ultimul rând amintim faptul că ansamblul a fost
acompaniat la pian, cu sensibilitate şi profesionalism, de către
prof. Mariana Sânmărtinean, o prezenţă discretă dar
permanentă, timp de 20 de ani, alături de cor şi dirijoare.
În încheiere, nu putem decât mulţumi pentru
excelentele prestaţii cu care ne-au obişnuit la fiecare apariţie şi
să le dorim multă putere de muncă pentru a putea duce mai
departe destinul artei corale din acest colţ de ţară.
Rafaela Carabenciov
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Aniversări
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La jubileul unui maestru al muzicii corale
- Mircea Neagu Domeniu prin excelenţă
sensibil la problematica de
ordin social, politic, cultural cu
care se identifică societatea
noastră în evoluţia ei, arta
componistică şi interpretativă
în genul coral s-a confruntat în
deceniile VI-IX ale secolului
XX cu vicisitudini fără
precedent determinate de
presiunile exercitate de regimul
acelui timp revolut asupra
intelectualilor în ansamblu, în
vederea însuşirii unor imperative străine de concepţia şi
sensibilitatea oamenilor din spaţiul străbun, de tradiţiile care ne
sunt proprii, de afinităţile faţă de valorile perene şi de
tendinţele înnoitoare pe plan universal. Şi chiar dacă păstrarea
integrităţii actului de creaţie în genurile considerate în mod
abuziv ca ‘angajate’ s-a dovedit atât de dificilă, în ansamblu, pe
fundamentul marilor cuceriri ale culturii naţionale, compoziţia,
arta interpretativă şi orientarea în formarea tinerelor generaţii
de muzicieni s-au afirmat în deplină concordanţă cu cuceririle
adevărate ale spiritualităţii româneşti. Acest fapt este ilustrat de
opera unor serii succesive de maeştri, de la aceia care au
asigurat mersul drept în creaţia din etapele ante- şi post-belică,
cum au procedat Mihail Jora, Mihail Andricu, Sabin V.
Drăgoi, Paul Constantinescu, Marţian Negrea, Dimitrie
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Cuclin, Sigismund Toduţă şi mulţi alţii, la aceia chemaţi să
reprezinte cu prestigiu orientările atât de diverse ale şcolii
componistice româneşti, moderne şi contemporane.
Între personalităţile relevante în acest context, Mircea
Neagu se distinge prin echilibrul solid şi fertil între cuceririle
corifeilor artei corale de inspiraţie sacră şi laică, pe de o parte, şi
dinamica perpetuă a fenomenului muzicii corale contemporane,
pe de altă parte.
Format în contact nemijlocit cu melosul folcloric şi cu
cântarea de strană, genuine în satul românesc, instruit la
Conservatorul bucureştean, M. Neagu a activat cu dăruire pe
frontul impulsionării mişcării corale de profesionişti şi a aceleia
de amatori. În efortul atât de necesar la noi de atragere a
iubitorilor de frumos spre cântarea în cor, muzicianul şi-a
dobândit o experienţă şi o ştiinţă care îi vor fi propice propriei
împliniri artistice.
Jubileul muzicianului octogenar constituie un reper
semnificativ în ce priveşte strădania creatorilor de a îmbogăţi
tezaurul pus în valoare de prestigioase ansambluri corale, cum
este acela fondat şi condus de Marin Constantin, un adevărat
miracol în destinul artei interpretative de gen. Modelul
« Madrigal » şi alte modele de dirijori şi ansambluri care
activează în mai multe centre ale ţării înseamnă un criteriu, o
chezăşie pentru viitorul artei în acest domeniu.
Ataşat profund şi definitiv cântărilor de suflet ale
românilor, M. Neagu porneşte de aici pentru configurarea
compoziţiilor sale, puternic individualizate, de structură
melodică apropiată prototipurilor, dar de elaborare proprie.
Recitativul psalmodic, de un lirism sobru, hieratic, alternând cu
sonorităţi pline de lumină, evocând fastul genului polichronion
cu care muzica întâmpina pe domnitori în timpul istoric;
recitativul de doină sau baladă, alternând cu ritmuri de joc sau
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de colindă, intonaţii cu iz oriental, care actualizează
fermecătoarea liră a lui Anton Pann; transfigurări sonore ale
versului folcloric sau aparţinând creaţiei lui Ioan Heliade
Rădulescu, lui Eminescu sau Bacovia, unor poeţi de seamă ai
zilelor noastre – iată în esenţă elementele desfăşurării pe plan
orizontal a muzicii corale la care ne referim. Acordând
preeminenţă factorului melodic, compozitorul îl potenţează
armonic şi polifonic cu resursele oferite de arta neoclasică şi
modernă a genului, ceea ce conferă un bogat relief conţinutului
emoţional şi coloristic-timbral. Mircea Neagu a compus de
asemenea expresive piese vocale cu acompaniament de pian pe
versuri populare, de Panait Cernea şi de Virgil Carianopol,
precum şi lucrări de anvergură cum sunt Horia - poem pentru
cor mixt, recitator şi orchestră, Independenţa – cantată pentru
cor mixt, bariton-solo şi orchestră, iar în genul cameral Balada
pentru violoncel şi pian, şi Elegie pentru violoncel-solo, aceasta din
urmă tălmăcită de proeminentul virtuoz care a fost Serafim
Antropov. Tot în cadrul lucrărilor de larg suflu se impune
Liturghia distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România pe anul 2008.
După modelul maeştrilor săi, Mircea Neagu a elaborat
două volume de iniţiere: Solfegii pentru clasele V-VIII ale şcolilor
de muzică, scos de Editura Didactică şi Pedagogică în 1980,
patru ediţii, în care sunt expuse probleme teoretice şi de
structură intonaţională, ritmică, de organizare tonală şi modală,
ilustrate de compoziţii destinate studiului, dar şi sălii de
concert, şi Amortizări şi adaptări corale pentru două şi trei voci,
cor mixt la trei voci, cor bărbătesc, editat de Institutul de
Cercetări Etnologice şi Dialectologice, în anul 1987, atât
pentru dirijori şi compozitori-profesori de muzică, care le
facilitează aprofundarea tehnicii şi dezvoltarea fanteziei
creatoare.
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O oglinda clară şi cuprinzătoare a operei de autor creată
de Mircea Neagu a fost oferită publicului graţie Concertului
aniversar susţinut la Iaşi de Corul Academic Gavriil Musicescu
sub auspiciile Filarmonicii Moldova având ca dirijor pe
înzestratul şi pasionatul artist care este Doru Morariu. Piesele
tălmăcite cu vie trăire a sentimentului şi impecabilă tehnică
definesc muzica ilustrată de volumul Coruri publicat nu demult
de Editura Muzicală. În Prefaţa acestei culegeri am redat
memorabila afirmaţie semnată de compozitorul şi profesorul
Alexandru Paşcanu potrivit căreia „Mircea Neagu şi-a înscris
numele cu mână fermă în antologia muzicii corale româneşti”.
Vasile Tomescu
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Un misionar: Remus Taşcău, dirijorul corului
Ion Vidu din Lugoj
40 de ani de activitate artistică
alături de corul Ion Vidu din Lugoj
(1968-2008)

Întâlnirea cu maestrul Remus Taşcău a fost pentru mine
o fericită întâmplare de a cunoaşte un om cum nu sunt alţii.
Adică un artist care şi-a împlinit vocaţia în concordanţă cu
idealurile şi împrejurările. Aşa cum, la modul simbolic, se poate
vorbi despre un altfel de destin, atunci când apogeul existenţial
a devenit, pentru Sergiu Celibidache, „grădina vieţii sale”,
despre acest erou al muzicii corale bănăţene ne putem permite
a-i vedea împlinirile luminate de bucuria cultivatorului de flori
reunite de pretutindeni în jurul său, flori denumite cântec, joc,
colindă... Din ce ştiu, din ce se vede, zodia sa este fericită, căci,
deşi născut în mijloc de toamnă, a beneficiat de acele reînnoite
începuturi ale primăverii, identificate cu fiecare particulă
descoperită, studiată şi cântată împreună cu coriştii,
colaboratorii sai de o viaţă.
De unde vine modelul propriei deveniri? Probabil din
dorinţele personale aflate în împrejurimile locurilor natale, din
modelele întâlnite la anii finalului de adolescenţă, la
Conservatorul clujean, unde, fiecare nume de profesor a
însemnat pasul pe un drum de urmat. Pentru muzica corală,
neîndoios, a avut preţioase îndrumări de la maestrul Dorin
Pop, creatorul Cappelei Transilvanica, aşa cum orientări spre
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creaţia corală şi descoperirea frumuseţilor cântului românesc iau fost dăruite de incomparabilul Tudor Jarda. Pildele şi
acumulările stau, desigur, la temelia viitorului împlinit în
timpul anilor ce au urmat. Se împlinesc patru decenii de când
maestrul Remus Taşcău a preluat conducerea Corului „Ion
Vidu” din Lugoj. Ce a însemnat aceasta se poate vedea din
lărgirea orizontului ce a conturat o bogată activitatea a
dirijorului, complexă ca problematică artistică şi profesională.
Poate, paralel cu construirea repertorială, care cere studiu,
analiză, viziune interpretativă şi culturală, Remus Taşcău a
preluat conducerea Corului „Ion Vidu” din Lugoj. Ce a
însemnat aceasta se poate vedea din lărgirea orizontului ce a
conturat o bogată activitate a dirijorului, complexă ca
problematică artistică şi profesională. Poate, paralel cu
construirea repertorială, care cere studiu, analiză, viziune
interpretativă şi culturală, Remus Taşcău a vadit o chibzuinţă
echilibrată în construirea „bisericii de voci” a corului de care şia legat destinul. Nu numai alegerea glasurilor, proporţia sonoră
a ansamblurilor timbrale, determinarea unei educaţii artistice
incluzând respectul şi dragostea faţă de arta muzicii, dar şi
disciplina muzicii contează într-o astfel de operă vie. În acelaşi
timp, este nevoie, şi Remus Taşcău a dovedit-o, de subtila
lucrare asupra tinereţii permanente a ansamblului, asupra
schimbului extrem de delicat de glasuri, care sa-i păstreze
vigoarea şi calitatea de-a lungul trecerii anilor. Aproape o
jumătate de secol de existenţă a unui ansamblu care se bazează
pe voce spune mult despre priceperea celui care şi-a asumat,
prin dăruire şi experienţă, vigoarea continuităţii existenţiale.
Probabil că paralela didactică şi managerială (ca director al
Şcolii de Muzică şi Arte Plastice, apoi ca director al Şcolii de
Arte din Lugoj) îşi spune cuvântul, căci dirijorul ansamblului
poartă şi răspunderi organizatorice, de promovare a muncii
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formaţiei, de la repertoriu la programe de concerte, de la
înregistrări radio, de televiziune, la discografie. Deşi aflat într-o
regiune a ţării bogată muzical, Corul „Ion Vidu” nu a rămas o
prezenţă regională, ci, datorită dirijorului său, a făcut cunoscute
performanţele sale în întreaga Românie şi chiar dincolo de
hotarele ei. Concertele a cappella, la care am avut de mai multe
ori bucuria de a asista, colaborările în programele vocalsimfonice sunt demne de menţiuni speciale. Ele reprezintă
zestrea istorică a Corului Ion Vidu, dar, totodată, şi icoanele
zugrăvite de dirijorul lor, maestrul Remus Taşcău, numit în
anul 1998, şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Corale din
Romania.
Iată câteva repere dintr-o istorie mult cuprinzătoare,
aflată parţial de mine din documentarea fişelor activităţii
formaţiei:
Colaborări cu Filarmonica Banatul din Timişoara şi
Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti, la pupitru
aflându-se, nu întâmplător, mai ales muzicieni ai Banatului,
precum dirijorii Mihai Brediceanu, Nicolae Boboc, Remus
Georgescu, Peter Oschanitzky şi Gheorghe Costin, cu care sau realizat abordări prestigioase ale repertoriului universal
(Requiem de Giuseppe Verdi, Simfonia a IX-a, Fantezia pentru
pian, cor şi orchestră de Ludwig van Beethoven, pastorala Acis şi
Galatea de Georg Friedrich Händel, opera Orfeu şi Euridice de
Christoph W.Gluck, Missa încoronării de W.A. Mozart). În
nenumărate programe, prezenţele solistice au arătat interesul
multor artişti faţă de colaborarea cu coru, sub gestul dirijoral al
maestrului lor: Sanda Ilca- Şandru, Martha Kessler, Edith
Simon, Corina Circa, Pompei Hărăşteanu, Ionel Voineag,
Regina Werner, Brihitte Pfretzchner, Wolfgang Millgramm,
Herman Christian Polster, Csaba Airizer, Teodora Ciucur,
Florin Diaconescu, Georgeta Stoleriu, Virginia Manu, Ionel
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Pantea, Theodor Ciurdea Coresi şi pianiştii Dragoş Mihăilescu
şi Sorin Dogariu.
De o importanţă aparte, aşa cum ne sugerăm, în
strategia managerială a lui Remus Taşcău, turneele au
contribuit la renumele coralei pe care o conduce, cu prezenţe
concertante în strainătate, adesea marcate de reveniri la cererea
organizaţiilor şi a publicului, de-a lungul a mai bine de trei
decenii: Iugoslavia, Germania, Bulgaria, Ungaria, Grecia,
Elveţia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Austria. Nu
întâmplător, concertele din România şi din Europa au fost a
Radiodifuziunii Române din Bucureşti, Auditorium Stravinsky
din Montreux, Opera din Varna, Studioul Radiodifuziunii din
Novi Sad, Bazilica „Santa Maria in Trastevere” din Vatican,
Bazilica „San Leonardo” Biserica „St. Pius” din Mϋnchen, Sala
„Poirel” din Nancy şi Place Stanislas din Nancy.
Recent, la 10 decembrie 2007, la propunerea
Radiodifuziunii Române, Corul Ion Vidu, sub bagheta
maestrului Remus Taşcău, a susţinut un concert cu public în
Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Lugoj,
reprezentând România în cadrul proiectului Uniunii Europene
de Radio – Ziua Specială de Craciun – 2007, concert preluat şi
difuzat de 25 de radiodifuziuni din Europa, Canada şi Noua
Zeelandă.
Fireşte, succesele maestrului şi ale muzicienilor
ansamblului condus de Domnia Sa au fost marcate şi de
distincţii, care nu reprezintă doar victorii de orgoliu, ci şi reale
consemnări ale locului ocupat de Corul Ion Vidu în contextul
vieţii muzicale contemporane. Menţionez, astfel, în ţară,
Premiul I, permanenţă absolută la toate concursurile şi
festivalurile de gen; peste hotare, de asemenea, premii
internaţionale la Festivalul Internaţional Coral de la Varna,
Bulgaria (1973), la festivalul Coral Internaţional din Karditsa,
132

Grecia (1994), la concursul Coral Internaţional din Montreux,
Elveţia (1997), la Concursul Coral Internaţional din
Llangollen, Ţara Galilor(1999), Festivalul Coral Internaţional
din Preveza, Grecia (2000), la Festivalul Internaţional Coral
Voix du Monde de la Nancy, Franţa (2007). Corul Ion Vidu a
fost, de asemenea, distins, în anul 1974, cu domeniul muzicii
corale, iar Fundaţia Corală Madrigal – Marin Constantin, sub
egida Ministerului Culturii şi a Ministerului Educaţiei
Naţionale, a conferit, în anul 2000, Corului Ion Vidu şi
dirijorului Remus Taşcău, Premiul Internaţional Alexandru
Puşcanu, pentru merite excepţionale în activitatea corală.
Memoria emoţională înscrie în sufletul celor care au asistat
la concertele corale momente deosebite, pe care totuşi timpul le
transformă în amintiri cu relieful specific impresiilor de moment.
Iata pentru ce apar necesare înregistrările şi, poate mai ales,
discursurile, oricând la îndemâna celui care îşi doreşte reiterarea
impresiilor legate de un anumit repertoriu sau un stil de
interpretare. Înţelegând utilitatea acestui mod de tezaurizare,
maestrul Remus Taşcău nu a ostenit „sa lucreze” pentru păstrarea
celor mai importante realizări repertoriale, de orientări diverse, fie
muzică românească (creaţii de Ion Vidu sau alţi compozitori
români, colinde şi cântece de Crăciun, muzica de tradiţie
religioasă bizantină), fie de muzică universală (de la perioada
Renaşterii la Romantism). Sunt albumele de artă prin care
imaginea coralei lugojene se perpetuează în viitor, pe toate
meridianele.
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Poate, la finalul acestei schiţe portretistice, mai mult
alcătuite din ceea ce reprezintă unitatea dintre corul lugojean şi
maestrul său, aşa cum il vede cineva din afara cetăţii bănăţene,
ar fi necesară o mai subiectivă însemnare privitoare la
personalitatea lui Remus
Taşcău. Cred că portretul
ar trebui să cuprindă, mai
întâi, impresia contactului
uman, care este marcat de
o evidentă discreţie a
reacţiilor, de o sobrietate
a
comportamentului,
oarecum deosebită de
efuziunile artiştilor care
lucrează cu oamenii şi
evoluează entuziast în
contact
cu
publicul.
Maestrul Remus Taşcău
pare să închidă în sipetul
propriilor trăiri emoţii pe
care nu le eliberează decât
în momentul interpretării muzicale. Atunci, gesturile sale
emană o vibraţie specială, nu lipsită de dramatism, desenând
linii vocalice limpezi, expresive, cenzurate de propriul echilibru.
Creşterea sau descreşterea sonorităţii o obţine cu mijloace
extrem de eficiente, reţinute totodată, la gest adăugându-se
atitudinea şi, mai ales, privirea. Dacă, la o reuşită interpretativă,
satisfacţia îi recompensează efortul muncii şi concentrarea
emoţională, poate, uneori, arareori însă, apare şi un zâmbet
reţinut. Cum este alcătuită personalitatea acestui muzician de
elită? Căutând o impresie cât mai aproape de adevăr, Remus
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Taşcău are ceva din caracteristica misionarului. Doar că, aşa
cum ne dăm seama, misiunea sa este să slujească arta şi sufletul
omului cu armele Frumosului şi Binelui.
Prof.univ.dr.
Grigore Constantinescu
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Irina Odăgescu-Ţuţuianu la ceas aniversar

Irina
OdăgescuŢuţuianu s-a născut la
Bucureşti, într-o familie de
intelectuali. Primele contacte
cu muzica le-a avut la vârsta
de 8 ani, când a început
studiul pianului cu Miron
Şoarece, continuând apoi cu
Marie Rose Maestro şi cu
renumita profesoară căreia i se
spunea simplu – Doamna
Năsturel, discipolă a Floricăi
Musicescu.
Pasiunea
pentru
muzică a determinat-o să
urmeze Conservatorul din Bucureşti – secţia de Compoziţie,
unde a avut ca profesori, mari maeştri ai muzicii româneşti:
Ioan D. Chirescu – teoria muzicii, Paul Constaninescu şi
Alexandru Paşcanu – armonie, Zeno Vancea şi Myriam Marbé
- contrapunct, Tudor Ciortea – forme muzicale, Alfred
Mendelssohn şi Tiberiu olah – compoziţie, Anatol Vieru –
orchestraţie, Vinicius Grefiens – citire de partituri, Zeno
Vancea – istoria muzicii, Emilia Comişel – folclor, Eugenia
Ionescu – pian.
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Impresionat de talentul şi tenacitatea discipolei sale,
marele compozitor şi pedagog Mihail Jora i-a oferit ore
particulare gratuite, după absolvenţa Conservaotrului.
Între anii 1972 şi 1976, a urmat studii de specializare la
Darmstadt, cu renumiţii compozitori Ligetti şi Stockhausen şi
cursuri de perfecţionare la Weimar în 1969, 1970, 1971, 1972.
irina Odăgescu a participat la cursuri şi concerte cu lucrări
personale în Polonia, Ungaria, Germania, U.R.S.S., Bulgaria,
Israel, Spania, Franţa, S.U.A. – Alaska, Danemarca, Anglia,
Peru, Olanda, Austria, Grecia şi Italia. A susţinut conferinţe
despre compozitorii români ai secolului al XX-lea, la
Universitatea din Pau – Franţa (1992) şi despre femeile
compozitoare din România, la Universitatea din Haibanks –
Alaska (1993).
Irina Odăgescu-Ţuţuianu desfăşoară o activitate
remarcabilă în calitatea de profesor universitar doctor la
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti – la catedra
de Citire de Partituri, fiind membră în numeroase comisii de
doctorat.
Ca secretar al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor,
la secţia de Muzică Corală (funcţie pe care o deţine din 1990),
Irina Odăgescu desfăşoară o prodigioasă activitate de stimulare
a creaţiei corale şi a artei interpretative corale româneşti.
În perioada în care a deţinut funcţia de Vicepreşedinte
al Asociaţiei Naţionale Corale din România (între 1990-1998)
a adus o contribuţie deosebit de importantă pentru promovarea
muzicii corale, prin organizarea celor patru ediţii ale
Concursului Naţional de Creaţie Corală.
În prezent, Irina Odăgescu are o legătură permanentă şi
directă cu activitatea corală, participând la cele mai importante
competiţii corale: Olimpiade, Festivaluri.
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A fost atrasă de compoziţie încă din anii adolescenţei.
Lucrarea corală Tatăl nostru compusă în anul 1957, a fost
interpretată de Corul Bisericii de la Parcul Domeniilor
(cunoscută sub numele de Mânăstirea Caşin), fiind dirijată în
concert public de către maestrul Dragoş Alexandrescu.
În creaţia sa componistică, Irina Odăgescu a abordat
mai multe genuri: muzică simfonică, muzică vocal-simfonică,
muzică corală, muzică de cameră, muzică instrumentală şi
creaţie de balet.
De-a lungul activităţii sale, a primit numeroase premii
şi distincţii: Premiul Uniunii Compozitorilor (în 1978, 1979,
1981, 1986, 1988, 2001 şi 2004), Premiul Academiei (2003),
Medalia de Argint Ibagué – Columbia (1981), Medalia
Concursului „Viotti” – Valsesia, de la Vercelli – Italia (1982),
Premiul de creaţie IGNM din Graz – Austria (1982), Ordinul
şi medalia „Meritul Cultural în grad de cavaler” acordat de
Preşedinţia României în 2004. Lucrările sale au fost
interpretate în numeroase ţări in Europa, America, Asia.
Întreaga sa creaţie se defineşte printr-un limbaj muzical
original, cristalizat din sinteza elementelor preluate din tradiţia
muzicală românească, cu elemente ale muzicii universale
contemporane. Muzica corală ocupă un loc important în creaţia
sa, începând de la miniaturile corale, până la cultivarea unor
forme ample, de tipul poemului coral.
Între lucrările vocal-simfonice se înscriu Tinereţe pe
versuri de Mihai Duţescu (1963), cantata Zi de lumină pentru
cor mixt şi orchestră pe versuri de Mihai Negulescu (1976) şi
oratoriul Chemarea pământului pentru cor mixt, recitator şi
orchestră (1985), per versuri de Ion Crânguleanu.
În lucrările sale instrumentale şi orchestrale, Irina
Odăgescu acordă o importanţă deosebită particularităţilor
timbrale, izbutind să valorifice combinaţii de timbre de o rară
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plasticitate şi originalitate” (Viorel Cosma, Lexicon – Muzicieni
români, vol. VII.
Creaţia simfonică este reprezentată prin lucrările:
Mişcare simfonică, Passacaglia, Piscuri, Improvizaţii dramatice.
Irina Odăgescu acordă de asemenea o importanţă
deosebită lucrărilor coregrafice: Cântec înalt, Bătălia cu facle
(inspirată din tabloul cu acelaşi nume al pictorului Teodor
Aman). Poemul coregrafic Chemări realizat pe un libret de
Grigore Constantinescu, are la bază ideea deosebit de
generoasă a „marilor chemări ale vieţii”. După cum declara
compozitoarea, această idee nu este legată de un anumit timp,
„este liberă şi independentă pentru că oricând poate crea în
sufletul ascultătorului alte stări decât cele evocate anterior, are
rădăcini puternice şi perene într-un anumit spaţiu şi timp şi, ca
în accepţiunea estetico-filozofică, nu are început şi nici sfârşit
precis, ci reprezintă o etapă delimitată a existenţei umane, a
nevoii de exprimare, de comunicare, şi transcendenţă către ceva
inexprimabil prin cuvinte, ci poate doar în sunete”.
Compozitoarea, preocupată de coloritul timbral, va
folosi în poemul Chemări un solo de ferăstrău, instrument pe
care l-a considerat ca fiind cel mai potrivit în interpretarea
melopeei cu caracter dramatic.
Poemul pentru orchestră de coarde şi recitator Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte reprezintă una dintre
ultimele sale lucrări, inspirată de basmul lui Petre Ispirescu. În
martie 2007, poemul a fost prezentat de Orchestra de Cameră
Radio, dirijată de Cristian Brâncuşi. În Caietul program,
compozitoarea declara că acest poem reprezintă pentru creaţia
sa un unicat „nu atât în ceea ce priveşte timpul scurt de
realizare, cât prin ideea în sine, impresionantă prin conţinut,
prin atmosfera particulară între ficţiune şi realitatea obiectivă şi
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balansul confluent între stările afective ale personajelor în
general”.
În legătură cu muzica contemporană, Irina Odăgescu
are convingerea că „arta zilelor noastre trebuie să fie perenă şi
nu efemeră, transcendentă şi activă în acelaşi timp, nu statică şi
îngheţată în corsete şi canoane – atât tradiţionale cât şi
ultramoderne, activă şi originală în evoluţia sa, să răspundă
necesităţilor spirituale ale epocii, devansând, şi dacă este
posibil, să se înscrie pe o traiectorie ascendentă a creaţiei umane
ca o necesitate firească a acesteia şi, ca urmare, numai în funcţie
de satisfacerea acestor câteva deziderate şi a altor multe, ea îşi
va confirma valoarea” (din Caietul program al Filarmonicii
„George Enescu” din 8-9 martie 2007).
Teza sa de doctorat susţinută la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti în 2003, a avut ca obiect alături de
lucrarea muzicologică, crearea simfoniei corale pentru cor,
percuţie şi recitator, intitulată Timpul pământului, pe versurile
poetului „pătimirii noastre” – Octavian Goga.
Pentru Irina Odăgescu muzica înseamnă însăşi viaţa. Şi
ce poate fi mai frumos decât definirea muzicii, de către
compozitoare, ca fiind „liantul inefabil etern al sufletelor”.
Irina Odăgescu copleşeşte prin „charisma sa”, prin
modestia caracteristică oamenilor de valoare, prin capacitatea
rar întâlnită de a stimula prietenia – ca modalitate ideală de
comunicare interumană.
Publicat în revista Muzica, revistă editată de Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, nr. 2 (70)
aprilie – iunie 2007, studiul intitulat Irina Odăgescu la ceas
aniversar, p. 135-143.
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Corala tradiţională Pastorala şi
dirijorul Dumitru Săndulachi
O simbioză benefică pentru arta corală românească

Am să încep cu câteva cuvinte, cu sens emblematic,
cuvinte ce aparţin marelui compozitor Richard Wagner:
„Muzica nu poate indica exact obiectul emoţiei, semnificaţia ei
exactă, doar cu ajutorul cuvântului ea obţine această capacitate.”
Simbioza cuvânt-sunet a creat harul inefabil al expresiei
totale, suverane, care a depăşit în mod diferenţial secolele. Este
un sentiment impresionant care a generat structura sufletească
particulară a dirijorului Dumitru Săndulachi, implicat profund
în desăvârşirea fenomenului muzical coral.
Astăzi, când drumurile în artă sunt diferite, când
modalităţile de expresie îşi iau resursele din domenii estetice
atât de complexe şi de variate, cred că cel mai important factor
nu ar fi atât selecţia arsenalului sonor, folosit ca modalitate de
expresie, decât numai în măsura în care aceasta poate exprima,
în mod convingător, acel fond profund uman expresia trăirilor
personale (cu toată încărcătura lor afectivă şi spirituală), ceea ce
reprezintă, de fapt, doar un nivel sau o etapă în marele neant.
Adeseori,
complexitatea
limbajului
muzical
contemporan, pe lângă ideea extrem de valoroasă a înnoirii,
prezintă pericolul de a da o importanţă excesivă arsenalului
sonor, ca scop în sine, ceea ce ar putea duce la uniformizarea
141

creaţiei muzicale, cu implicaţii evidente asupra repertoriului
real. Nu numai în creaţie, dar şi în interpretare, fie ca
instrumentală, dar mai cu seamă, în cea vocală, creatorul
trebuie să ţină seamă de posibilităţile glasului şi să nu pluseze în
exacerbarea mijloacelor de expresie ultra-contemporane, pentru
a nu forţa natura umană prin distorsiuni ce alterează adevăratul
spectacol muzical.
În acest sens, dirijorul Dumitru Săndulachi a înţeles
esenţa acestui mesaj.
Am remarcat cu deosebit interes organizarea unei stări
concertuale pornind de la premisele contextuale, prin izvodul
conceperii actului interpretativ, a formării aceluiaşi organism
viu, în trup colectiv, decretat cor uman, în diferite clişee
valorice pe baza unor rigori de referinţă ale selecţiei individuale;
insuflarea primului impuls sonor comun probat cu exerciţii de
încălzire, implicarea în producţia repertorială corală, în diferite
formule cu retuşuri succesive pentru o înfăţişare unică, aceea pe
care imaginaţia autorului o doreşte – iar în forma pe care
interpretul o consideră finală, ea devine o construcţie sonoră
finită.
Vocaţia sa de interpret-dirijor s-a manifestat plenar
într-o perpetuă şi perfectă simbioză cu corala Pastorala, fiind
autorul unui palmares impresionant artistic muzical, al cărui
repertoriu acoperă, adecvat, genuri şi stiluri implicat atât în
trecut cât şi în prezent, cu referire la arta corală, atât naţională,
prin promovarea muzicii româneşti, cât şi universală, peste care
s-a derulat caruselul timpului cu încărcătura sa specifică şi
diferenţială. Peste 200 de lucrări – de la preclasici la
contemporani – miniaturi corale, madrigale, lucrări a capella şi
cu acompaniament, oratorii, misse, cantate, recviemuri, muzică
vocal-simfonică, cât şi muzică religioasă sau de inspiraţie
folclorică: iată un panoramic impresionant care atestă legătura
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granitică între dirijor şi formaţia sa, pentru care timpul a
însemnat o muncă imensă, cu remarcabile realizări, concretizate
prin numeroasele concerte cât şi prin distincţiile şi premiile,
naţionale şi internaţionale, obţinute pentru calitatea şi
interpretarea valoroaselor sale producţii scenice.
Pasiunea şi deosebita sa putere de muncă, dublate de o
structură raţional-meticuloasă şi de un special talent
managerial, iar, în plus, de o răbdare meticuloasă în şlefuirea
fenomenului artistic muzical, îl situează pe Dumitru
Săndulachi printre ambasadorii dăruiţi artei muzicale corale,
atât pe scenă cât şi la catedră.
Cadru didactic dotat cu un anume har al comunicării, este
înzestrat cu acea capacitate de acumulare, sinteză şi redare firească a
fenomenului muzical, pornind de la profunda înţelegere a actului
interpretativ creator, ca modalitate supremă de exprimare a stărilor
afective personale, întrucât dirijorul şi pedagogul, fiind unul şi
acelaşi într-o simbioză perfectă în complexul proces al creaţiei prin
interpretare, el tinde spre o rezultantă finită, unicat, care aparţine în
întregime aceluiaşi Eu artistic.
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Doctor în Muzică, cu teza intitulată Aspecte stilistice dirijorale
în creaţia corală românească din a doua jumătate a secolului XX,
membru fondator şi vicepreşedinte al A.N.C.R., membru fondator al
A.R.C:C. Braşov – A Coeur Joie – Internaţional cu sediul la Lyon,
Europa Cantat, cu sediul la Munchen, Dumitru Săndulachi este o
personalitate marcantă, ce peste 40 de ani de activitate artistică în
peisajul muzical contemporan.
Dumitru Săndulachi şi corala Pastorala sărbătoresc
astăzi 30 de ani de activitate neîntreruptă, ducând sentimentul
trainic, de înţelegere umană, din trecutul îndepărtat încărcat de
tradiţie până în prezentul nesigur şi zbuciumat. Această flacără
vie, ce arde peste timpul care se scurge implacabil spre viitorul
pe care îl dorim cu toţii mai bun, reprezintă izbânda adevăratei
muzici şi a înţelepciunii trainice a poporului român.
În privinţa muzicii corale, instrument primordial în făurirea
şi perpetuarea artei sonore, cea care a situat glasul uman la nivelul
exprimărilor sufleteşti prin sunete nedefinite verbal, cea care a pus
cuvântul, cu zdrobitoarea-i forţă de expresie, pe rampa universului
sonor, ce va dăinui de-a pururi atâta vreme cât umanul percepe şi
comunică prin simţuri şi cuvânt.
Indiferent de mersul implacabil al istoriei, de
transformările inerente ale societăţii, arta corală va continua să
existe atâta vreme cât muzica va rămâne liantul inefabil şi etern
al sufletelor umane şi… pentru corala Pastorala ea va rămâne.
La mulţi ani, Dumitru Săndulachi, la mulţi ani coralei
tradiţionale Pastorala şi veşnică tinereţe spirituală.
La mulţi ani tuturor iubitorilor de artă corală.
La mulţi ani oraşului Focşani pentru a putea duce mai
departe marea tradiţie a muzicii corale româneşti.
Prof. univ. dr. Irina Odăgescu
Compozitoare
Secretar al UC.M.R.
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In memoriam
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Zaharia Popescu
compozitor, dirijor de cor, profesor
(6 iunie 1920 – 12 decembrie 2007)

În amintirea oamenilor, de obicei, se păstrează –
cu fidelitate – „chipul”
semenilor noştri, cu care ne
întâlnim, în preocupările şi
îndeletnicirile
noastre
cotidiene. Cu atât mai
puternic, se întipăresc – în
memoria noastră – înfăţişările
tuturor acelora cu care ne
întâlnim în preocupările cele
mai importante, care fac parte
din structura noastra intimă,
profundă.
Pentru muzicieni, preocuparea cea mai aleasă este
„descifrarea” înţelesurilor şi sensurilor spirituale, pe care le
putem recepta prin „sondarea” infinitelor combinaţii ce pot fi
create între diferitele sunete muzical. Ca muzician, m-am
bucurat întotdeauna când am întâlnit compozitori, care – prin
preocupările lor artistice – se adresau direct „registrului
spiritual” al omului (de la materie la spirit), cu ajutorul
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multiplelor combinaţii ale sunetelor muzicale care pot exprima,
stările sufleteşti cele mai greu de redat prin cuvinte.
De altfel, astfel de reflexii facem noi toţi oamenii, mai
ales atunci când ne amintim de cineva care nu mai este printre
noi.
A trecut mai mult de un an de când compozitorul
Zaharia Popescu a părăsit lumea aceasta lăsându-ne amintirea
unei vieţi închinate muzicii corale româneşti. Pentru mine,
compozitorul Zaharia Popescu rămâne un exemplu de
muzician, ale cărui preocupări statornice, legate de sensurile
înalte ale creaţiei corale, au constituit „idealul” cel mai îndrăgit,
spre care a fost orientată în – întreaga sa existenţă terestră.
Zaharia Popescu a fost - peste trei decenii – dirijor la
câteva formaţii corale de amatori, celebre în deceniile 5-6 ale
secolului trecut; profesor de muzică la Liceul militar –
industrial din Bucureşti, realizând, în decursul anilor, peste 250
piese corale laice, în care a pus în valoare pregătirea sa muzicală
superioară de la „Şcoala” marilor personalităţi muzicale ale
secolului XX, (Dânsul a avut profesori – la Conservator – pe:
Paul Constantinescu, Ioan O.Chirescu, Ioan O.Petrescu,
Constantin Brailoiu, Mihail Jora, Ioan Croitoru, Tudor
Ciortea, etc.)
L-am cunoscut pe Zaharia Popescu, abia după anii '90 ,
când se retrăsese din activitatea didactică (era pensionar) şi
când activa doar în comisia secţiei corale a Uniunii
Compozitorilor Români. Auzisem despre activitatea sa, ca
dirijor al unor formaţii corale de amatori, şi compozitor de
muzică corală, fără însă, sa fi avut până atunci vreo discuţie cu
dânsul, pe aceste teme, Dânsul m-a abordat, chiar imediat ce
ne-am cunoscut, la o şedinţă a comisiei secţiei corale a Uniunii,
mărturisindu-mi preocuparea sa cea mai importantă pentru
creaţia corală religioasă. Dânsul avea deja, atunci, elaborate:
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„Cântările Sfintei Liturghii”, pentru cor mixt, precum şi mai
multe „Chinonice” (concerte liturgice) şi câteva colinde,
aproape toate partiturile acestor lucrări corale fiind prezentate
în variante pentru cor mixt, cor de voci egal şi cor bărbătesc.
(Multe din aceste lucrări corale au intrat, deja, in repertoriul
multor formaţii corale din ţara noastră).
Până în toamna anului 2007, timp de peste 15 ani, am
avut bucuria să-l întâlnesc la şedinţele săptămânale ale comisiei
secţiei corale. Întotdeauna îl ascultam cu deosebit interes, când
îşi prezenta – cu modestie – realizările sale corale, mărturisind
că a fost impresionat de valoarea textului literar (liturgie) care la „inspirat” în elaborarea fiecărei lucrări corale. De fiecare dată
când îi ascultam aceste „mărturisiri”, aveam impresia că dânsul
trăia – ca un adevărat „sacerdot” al artei sunetelor – întregul
proces al creaţiei corale, de la primul contact cu textul literar sau liturgic şi până la încheierea elaborării fiecărei lucrări corale.
Această stare şi pregătire spirituală – în procesul creaţiei corale
– era mai accentuată în cazul lucrărilor corale religioase ale
compozitorului Zaharia Popescu.
prof.univ.dr Constantin Draguşin

149

Ştefan Andronic – profesor, compozitor şi dirijor
22 decembrie 1921 – 5 septembrie 2008

Îmi
amintesc,
cu
nespusă bucurie, de întâlnirea
cu profesorul, compozitorul şi
dirijorul de cor Ştefan
Andronic, în toamna anului
1973, la Liceul de muzică
„George
Enescu”
din
Bucureşti. În toamna acelui
an, dânsul venea la liceul de
muzică
bucureştean,
în
calitate de profesor de Teorie
- Solfegiu după ce – timp de
peste două decenii – se
remarcase ca iscusit dirijor de
cor la mai multe formaţii
corale de amatori din Bucureşti, (între anii 1950 – 1962) şi ca
profesor de muzică la câteva licee din capitală, unde
demonstrase o aleasă sensibilitate muzicală, precum şi totală
dăruire profesională. Ştefan Andronic venea la Liceul „George
Enescu”, având chipul unui muzician matur, cu o bogată
experienţă, în ceea ce priveşte activitatea didactică, la care se
adăuga prestigiul compozitorului de muzică corală, care deja
elaborase zeci de piese corale, ce făceau parte din repertoriul
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obişnuit al formaţiilor corale profesioniste şi de amatori, din
întreaga ţară.
Pentru mine a fost o mare bucurie să cunosc, atunci, pe
Ştefan Andronic. În cel mai fericit mod, am colaborat cu
dânsul, în activitatea pe care am desfăşurat-o la Liceul de
muzică „George Enescu”, până în anul 1984, când drumurile
vieţii noastre s-au despărţit. L-am apreciat pe Ştefan Andronic
ca pe un adevărat „mentor” în activitatea mea componistică,
alături de compozitorul, dirijorul şi profesorul Nicolae Lungu,
care rămâne cel mai important maestru în pregătirea mea
profesională. După aceea (din anul 1984) am păstrat o strânsă
legătură de prietenie şi preţuire reciprocă, până la sfârşitul vieţii
sale. Pot spune că, rodul acestor legături sufleteşti dintre noi,
sunt piesele sale corale de muzică religioasă: Rugăciune,
Cred,Doamne, Litanie, Lerui Doamne Ler, ca să amintesc câteva
dintre lucrările corale ale compozitorului Ştefan Andronic,
lucrări interpretate de multe formaţii corale (mixte, bărbăteşti şi
de voci egale) din ţara noastră, consacrând şi aşezând astfel –
definitiv – în Istoria Muzicii Româneşti, pe compozitorul şi
dirijorul Ştefan Andronic, alături de acei „monştri sacri” ai
genului coral românesc: Dimitrie G. Kiriac, Ciprian
Porumbescu, Gavriil Musicescu, Ioan D. Chirescu, Gheorghe
Cucu, Nicolae Oancea, Nicolae Lungu, Sabin Drăgoi,
Gheorghe Danga, Dumitru D. Botez, Gheorghe Bazavan,
Radu Palade, Mircea Neagu...
Am apreciat – întotdeauna – creaţia corală a
compozitorului Ştefan Andronic, ca fiind accesibilă, atât
interpreţilor, cât şi ascultătorilor. Ea este caracterizată printr-o
construcţie melodică firească, echilibrată în stilul cântecului
tradiţional românesc, cu o înveşmântare armonico-polifonică
adecvată, ce exprimă – în mod evident – stările sufleteşti pe
care le propune textul literar – („libretul”).
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Se poate sesiza, în creaţia sa, înalta pregătire făcută la
conservatorul bucureştean, între anii: 1944 – 1950, cu
profesorii: Ion Dumitrescu, Tudor Ciortea, Zeno Vancea,
Sabin Drăgoi, Dumitru O. Botez, Jean Bănescu, (de unii dintre
aceşti mari maeştri ai muzicii româneşti i-am cunoscut şi eu în
perioada studiilor mele la Conservator, între anii 1968 -972).
Îmi amintesc, de asemenea, cu emoţie, de grija
deosebită, plină de afecţiune pe care o manifestă compozitorul
pentru Doamna Andronic soţia Sa, precum şi de cuvintele
alese, exprimate – în repetate rânduri pentru „Ando”, fiul său
iubit, de care – totdeauna era mândru.
Ştiam că este grav bolnav şi că suferise mai multe
intervenţii chirurgicale. Ne-am întâlnit totuşi, în ultimii ani, de
mai multe ori, la sediul Uniunii Compozitorilor până în
toamna anului trecut.
Vestea „plecării sale în lumea celor cu dor”, veste pe care
mi-a adus-o la cunoştinţă chiar Doamna Andronic, În seara
zilei decesului satului său, m-a surprins totuşi, pentru că ştiam
că, în ciuda suferinţelor sale din ultimii zece ani, suferinţe pe
care le-a suportat cu multă bărbăţie, a reuşit totuşi să elaboreze
lucrări corale de referinţă, care – în mod cert – vor păstra
amintirea sa, pentru multe generaţii de profesionişti ai genului
coral românesc.
pr. Constantin Draguşin
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Manifestări corale internaţionale
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25th International Franz Schubert Choir Competition
Vienna, Austria 12.-16.11.2008

The International Schubert Choir Competition attracts numerous choirs from all
over the world to the music metropolis of Vienna.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com
www.musica-mundi.com

9th Octets International Festival
Portuagelete, Portugal · 18.-23.11.2008

For 8 singers vocal ensembles.
Contact: Festival Internacional de Octetos de Portugalete
Tel: +351-34-607956196, Email: josebagotzon@josebagotzon.com
www.festivaloctetosportugalete.com

8th Advent & Christmas Songs Festival
Budapest, Hungary · 04.-07.12.2008

All choirs introduce themselves with some songs and words.
(approx. 10 minutes of each choir).
First common rehearsal for the Gala concert.
Contact: TM Resor / MWS Festivals
Email: mwsfestivals@t-online.hu · www.mwsfestivals.com

3rd International Festival of Advent
and Christmas Music
Bratislava, Slovak Republic · 04.-07.12.2008

Competition, workshop, concerts in churches.
Contact: Bratislava Choral Academy
Tel.: +421-905-111827, Fax: +421-265-957054
Email: info@choral-music.sk · www.choral-music.sk
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“Silver Bells”
Daugavpils, Latvia · 09.-11.01.2009

The competition will be organised for amateur choirs and amateur ensembles and
chamber choirs. The groups can take part in two or more categories. Deadline for
applications: October 2008.
Contact: “Silver Bells” 2009, Kr. Valdemara - 13, 5401 Daugavpils, Latvia
Tel. ++371 65 47 67 98, Mobile +371 29 53 82 78
Email: kn@daugavpils.lv sb2@inbox.lv · www.silverbells.narod.ru

Canti veris Praga
Prague, Czech Republic - 19.-22.02.2009

This festival focuses on contemporary chorus production and work of Zdeneˇk Lukásˇ.
Contact: MTA - Music Travel Agency, Trojanova 5, 120 00 Prag,
Czech Republic Tel./Fax: +420 224 916 899, Email: mta.stadler@seznam.cz
www.agencyMTA-Stadler.com or: www.ucps.cz

5th International Competition for
Young Choral Conductors
Ljubljana, Slovenia · 26.-30.03.2009

We invite you to look at the competition rules and spread the news to all that might be
interested in taking part as active or passive participants (several options are available).
Contact: JSKD, Stefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel. ++386 1 24 10 536, Email: mihela.jagodic@jskd · www.jskd.si

Musica Religiosa Olomouc
Olomouc, Czech Republic · 01.-05.04.2009

7th festival of sacral and clerical music. Choir competition.
Contact: Festa Musicale PO Box 5
Slovenska 5, 77111 Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz http://festamusicale.cz
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3rd International Festival
for Choirs and Orchestras
Lago di Garda, Italy · 03.-07.04.2009

It is a festival open for all choirs and orchestras.
Contact: http://www.lagodigarda-musicfestival.com/kontakt.htm
Email: info@lagodigarda-musicfestival.com

12th International Choir Competition
and Festival Budapest
Budapest, Hungary · 05.-09.04.2009

The International Choir Competition is the oldest MUSICA MUNDI competition.
The International Choir Competition & Festival Budapest always includes a
symphony concert.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com www.musica-mundi.com

28th International Youth Choir Festival
Celje, Slovenia · 14. -18.04.2009

Competition of children’s, youth and girl’s choirs, concerts, Open Singing,
workshops, round tables, exhibiton, closing concert of joined choirs.
Contact: Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3,3000 Celje, Slovenia
Tel. +3863 / 4287930, 4287936 Fax: +3863 / 4287931
Email: tic@celje.si OR nenad.fi rst@celje.si · www.celje.si

11th International Choir Festival
Tallinn, Estonia · 16.-19.04.2009

The choral festival includes both the choral contest and a series of concerts in the churches
and concert halls of Tallinn. Artistic Director of the festival is Aarne Saluveer.
Contact: Estonian Choral Association, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn
Tel. ++372 627 44 51, Fax +372 627 44 50
Email: kooriyhing@kul.ee · www.kooriyhing.ee/
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10th International Choral
Competition Maribor
Maribor, Slovenia · 17.-19.04.2009

For up to 12 selected choirs: female, male and mixed with 16-48 singers. Folk songs
(non-competitive) and three competing programs (compulsory, free and Grand
Prix). The winner will participate at the fi nals of European Grand Prix for Choral
Singing competition held in Gorizia, 2010. Deadline for applications: 07.11.2008
Email: mihela.jagodic@jskd.si

Cantemus Open Weekend
Nyíregyháza, Hungary · 23.-26.04.2009

For conductors, music teachers and others interested in the Kodály method.
Contact: Paul Tomasovszki, CANTEMUS, Choral Institute of Nyíregyháza
Vay Ádám krt. 18, 4400 Nyíregyháza, Hungary. Tel. +36 42 508 708
Email: mail@cantemus.hu · www.cantemus.hu

International Choir and
Folksong Choir Festival
Bratislava, Slovakia · 23. -26.04.2009

Competition, workshop, concerts in Bratislava.
www.choral-music.sk/web.php/en/slovakia-cantat

7th Venezia in Musica
Venice, Italy · 29.04.-03.05.2009

The international choir competition with its broad range of categories for different
standards, types of choirs and musical genres offers every choir the opportunity to
present its current qualities on the international stage.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com

30th Children’s Choirs Festival
“Fröhlich sein und singen”
Halle, Germany · 06.-10.05.2009
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Non-competitive festival for all kinds of children’s choirs, with many concerts and
common singing. “Gunter Erdmann-Prize” for the best performance of a
contemporary song.
Contact: Sekretariat Kinderchorfestival, Silbertalerstr. 5, 06132 Halle,
Germany, Tel. +49 345 808000, Email: kinderchorfestival@gmx.de www.
kinderchorfestival-halle.org

International Sacred Music Festival
Bratislava, Slovakia · 21. -24.05.2009

Competition, workshop, concerts in the Bratislava churches.
Contact: www.choral-music.sk/web.php/en/musica-sacra-bratislava

Festa Choralis Bratislava
Bratislava, Slovakia · 27.- 31.05.2009

4th International choir festival and competition.
Contact: Festa Musicale, Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz · www.festamusicale.cz

38th International Competition
«Florilège Vocal de Tours»
Tours, France · 29.-31.05.2009

Limited to ensembles from 12 to 40 choristers. Four categories: mixed
choirs, equal voices (male or female), mixed vocal ensembles, and free
program / Prix spécial Renaissance / Prize for a fi rst production work.
Contact: Florilège Vocal de Tours, Tel: +33-2-47216526,
Fax: +33-2-47216771
Email: fl orilege.vocal@free.fr · www.fl orilegevocal.com

Choir Pentathlon 1st World Championships
Olomouc, Czech Republic · 02.-07.06.2009

Several day competition for a multi-universal choir in 5 categories.
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Contact: Festa Musicale Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz · www.festamusicale.cz

Contest for Vocal Ensembles
Tampere, Finland · 03.-04 06.2009

Within the Tampere Vocal Music Festival all accompanied and a capella vocal
ensembles with 3 to 8 singers, both professional and non-professional, are invited to
participate in the contest. Deadline for application: 27.02.2009
Contact: Tampere Vocal Music Festival, Tullikamarinaukio 2, FI 33100 Tampere, Finland Tel +358 (0)356566172; Fax: +358 (0)32230121
Email: music@tampere.fi · www.tampere.fi /vocal

Festival of Songs
Olomouc, Czech Republic · 03.-07.06.2009

XXXVII. International choir competition MUNDI CANTAT SUPERIOR.
Contact: Festa Musicale Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz · www.festamusicale.cz

Chorus Review
Tampere, Finland · 04.-07.06.2009

All choirs are allowed to participate in the chorus review, regardless of
their type. Deadline for application: 27.02.2009
Contact: Vocal Music Festival, Tullikamarinaukio 2, 33100 Tampere, Finland
Tel +358 (0)356566172; Fax: +358 (0)32230121
Email: music@tampere.fi · www.tampere.fi /vocal

2nd International Anton Bruckner Choir Competition and Festival
Linz, Austria · 10.-14.06.2009

The attraction of this event consists of performing at a competition for a grand prix
as a basic artistic component of the event on the one hand and the possibility of
participation in the Encounter and Gala Concerts at St. Florian, Linz Cathedral and
the inner city of Linz on the other hand.
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Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com

Grand Prix St. Petersburg
St. Petersburg, Russia · 17.-21.06.2009

III. international choir festival and competition.
Contact: Festa Musicale Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz · www.festamusicale.cz

22nd International Choral Festival
Vranov nad Toplou, Slovakia · 18.-21.06.2009

Non-competitive festival open to all kinds of choirs. Concert, seminar, workshop,
discussion club, meeting of choirs, trips...
Contact: Vilma Krauspeová, Vranov nad Toplou, Slovakia,Tel/Fax: +421 57
4422849 Email: vilma@krauspe.sk · www.ozvena.sk

16th International Martinù Festival and Choir Competiton 2009
Pardubice, Czech Republic · 24.-28.06.2009

Contact: Email: info@fbm.cz http://www.fbm.cz

2th International Choir Festival “Alta Pusteria”
Alto Adige-Südtirol, Italy · 24.-28.06.2009

In the concert halls and in the churches of the valley choirs perform any kind of repertoire.
Contact: Festival offi ce, Via Emilio Albertario, 62. 00167 Rome, Italy
Email: info@festivalpusteria.org http://wwwfestivalpusteria.org

3rd International Choir Festival
Lloret de Mar, Catalonia, Spain · 25.-28.06.2009

Contact: MWS Festivals - Budapest, Hungary
Email: mwsfestivals@t-online.hu · www.mwsfestivals.com

5th International Cantus MM Festival of Sacred Music
Vienna, Austria · 25.-29.06.2009
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Performing festival in Vienna and surroundings.
Contact: Chorus MM, Tel: +43-662-645972, Fax: +43-662-645972
Email: chorus2000@aon.at · www.chorus2000.com

Costal Sound
Vancouver, British Columbia, Canada · 29.06.-05.07.2009

The Coastal Sound International Choral Festival is for children‘s and
youth choirs, both treble and SATB voicings.
Contact: info@coastalsoundfestival.com · www.coastalsoundfestival.com

3rd Musica Sacra a Roma
Rome, Italy · 30.06.-05.07.2009

Amateur choirs from all over the world dedicated to the cultivation of sacred choral
music are invited to participate.The 3rd Concorso corale internazionale “Musica
Sacra a Roma” will focus upon the works of the main representative of the “Schola
Romana”. There is also a broad spectrum for choirs of all kinds dedicated to the
cultivation of sacred music, and representing different religions in an oecumenical
sense, to participate in the festival and the competition.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com

3rd International Folk Choral Music Festival I Castelli Incantati
Rome, Italy · 02.-05.07.2009

Open to male, female, mixed, youth choirs, vocal and instrumental
groups with folk repertoire. Deadline for applications: 01.03.2009
Contact: TRIVIUM MusicEventiCultura, Via A. Cerasi 18, 00152 Rome, Italy,
Tel. / Fax: +39 06 53 27 61 19
Email: info@castellincantati.it · www.castellincantati.it

11th International Cantus MM Choir and Orchestra Festival
Salzburg, Austria · 02.-05.07.2009

10 selected choruses or orchestras of any age and composition (also dance groups).
Performances in Salzburg and surroundings.
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Contact: Chorus MM, Tel: +43-662-874537, Fax: +43-662-874537-30
Email: chorus2000@aon.at · www.chorus2000.com

IFCM - Conference on Singing and Music Education in the frame of the
Lithuanian Song Festival
Vilnius, Lithuania · 02.-07.07.2009

Interactive lectures, presentations of examples of good practice, focus on the impact
of singing on the development of young people, the preservation of folk singing with
children education of children’s choirs conductors, singing in families.
Contact: more information will be on our website in Autumn 2008
www.EuropaCantat.org

Europa Cantat -International Singing Week
Nevers, France · 05.-12.07.2009

For mixed choirs, children’s choirs and individual singers.
Contact: Europa Cantat Nevers, Conservatoire National de Musique, Impasse des
Ursulines, 58000 Nevers, France. Tel. ++ 33 6 77 44 53 83
Email: secretary@europa-cantat-nevers.com
www.europa-cantat-nevers.com

Europa Cantat -International Study Tour
Nevers, France · 05.-12.07.2009

for choir conductors who have already lerned the fundamentals of choir conducting
in the domains of musicality, gesture and trening methods. Active participation
compulsory. Focus on the week’s repertoire. Dir. will be announced in autumn 2008.
Contact: see above

1st World Choir Championships -World Grand Prix of Choral Music
Gyeongnam, Republic of Korea · 07.-17.07.2009

For all choirs regardless of its artistic level to participate in the event. Also choirs from
other continents are called upon taking part in and qualifying for the Grand Prix.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com
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6th International Johannes Brahms Choir Festival and Competition
Wernigerode, Germany · 08.-12.07.2009

For a broad range of competition categories and more opportunities for
participation. The festival is open for choirs which do not want to take
part in the competition as well.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com

World Youth Choir
Belgium · 08.-31.07.2009

For talented young singers. Summer session 2009. Rehearsals will be in Gent,
Belgium followed by concert tour to Belgium, The Netherlands, France and
Germany. Cond.: Johan Duijck (BE) and Ana Maria Raga (VEN).
Contact: International Centre for Choral Music, Av. Jean 1er, N°2
5000 Namur, Belgium. Tel. +32 81 711 600
Email: iccm@ifcm.net · www.worldyouthchoir.org

27th International Choir Festival of Preveza -15th International Choir
Competition of Sacred Music
Preveza, Greece · 09.-12.07.2009

For mixed, equal voices’, children’s, chamber vocal ensembles, mixed youth choirs &
choirs of Byzantine chant. Repertoire must include a compulsory piece, a piece
composed before 1800, a piece composed during 1800 - 1950, a piece composed
after 1950 & a folk song from the choir’s country of origin.
Contact: Choral Society “Armonia” of Preveza
Tel: +30-26820-24915 / 29852, Fax: +30-26820-29852
Email: armonia4@otenet.gr · www.users.otenet.gr/~armonia4/

International Youth Music Festival
Bratislava, Slovakia · 09.-12.07.2009

Competition for children’s and youth choirs, orchestras, band, workshop, concerts in
Bratislava.
Contact: www.choral-music.sk
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Cantus Salisburgensis Kaleidoscope of Nations
Salzburg, Austria · 09.-14.07.2009

International Choir- and Orchestra-Festival Kaleidoscope of Nations.
Specifi c pieces to be performed.
Contact: Cultours Carl Pfl iegler, Tel: +43-662-821310,
Fax: +43-662-82131040
Email: offi ce@cultours.at · www.cultours-europe.com

Kurt Thomas Cursus
Utrecht, The Netherlands · 09.-17.07.2009

Course for choral conductors, during 10 days, with chamber choir, choir with all
participants, small ensemble and chamber orchestra. Application via a video (VHS)
or DVD with recent recording of rehearsal or concert, focused on conductor.
Contact: Kunstfactor, Postbus 452, 3500 AL Utrecht, The Netherlands
Tel. +31 (30) 711 51 00
Email: kurtthomascursus@kunstfactor.nl · www.kunstfactor.nl

3rd International Children’s and Youth Choir
Festival „Touch the future“
Dannstadt, Germany · 10.-19.07.2009

We will accomodate between 10 and 12 choirs from around the world! Our festival
will give singers the possibility to work with international accomplished artists and
experience the thrill of performing
with other singers!
Contact: Juventus Vocalis, Judith Janzen, Carl-Bosch-Str. 9
67105 Schifferstadt , Germany. Tel: +49 6235-3230,
Fax: +49 6235-4910246, E-Mail: judith.janzen@t-online.de

38th International Festival “Youth & Music in Vienna”
Vienna, Austria · 11.-14.07.2009

For youth choirs, bands and orchestras! The festival program includes band parades
through the Inner City of Vienna, mass concerts on St. Stephen’s Square, individual
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concerts for all participating music ensembles in Vienna and surrounding (upper age
limit: 29 years).
Contact: Association for International Cultural Exchange, Michael Haring
Tel: +43-664-1800905, Fax: +43-1-3175460
Email: michael.haring@chello.at · www.austrianfestivals.at

EUROPA CANTAT XVII -International Study Tour
Utrecht, The Netherlands · 17.-26.07.2009

The programme includes visits of a choice out of the 35 ateliers of the
festival. Dir.: to be announced in autumn 2008.
Contact: see above

EUROPA CANTAT Chamber Choir
Utrecht, The Netherlands · 17.-26.07.2009

Project choir parallel to the festival EUROA CANTAT. For talented young singers
between 18 and 30 years with choir experience and interested in improving their
skills and fond of singing of 20th and 21st century choral music. Cond.: Kaspars
Putnins (LV).
Contact: chamberchoir@ecu2009.nl and see above

Grand Prix Pattaya
Pattaya, Thailand · 22.-26.07.2009

II. International choir festival and competition.
Contact: Festa Musicale Olomouc, Czech Republic
Email: festamusicale@atlas.cz · www.festamusicale.cz

1st Balaton Cultural Festival
Keszthely, Hungary · 23.-26.07.2009

Non-competitive festival for choirs in all categories.
Contact: TM Resor / MWS Festivals Tel/Fax +36 1 427 07 40
Email: mwsfestivals@t-online.hu · www.mwsfestivals.com
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Rhapsody! Prague Children’s Music Festival
Vienna, Salzburg and Prague, Austria and Czech Republic ·
23.07.- 03.08.2009

Guest conductor Joan Gregoryk. Choirs will perform at famous venues in three of
Europe’s most musical and historical cities, highlighted by the Grand Concert in
Prague’s Smetana Hall with a professional orchestra. Choirs will enjoy a workshop,
musical exchanges and sightseeing tours.
Contact: Zhongjie Shi, Classical Movements, Inc.
Tel: +1-703-6836040 Fax: +1-703-6836045
Email: Neeta@ClassicalMovements.com · www.ClassicalMovements.com

10th Vivace International Choir Festival
Veszprém, Hungary · 30.07. - 04.08.2009

Special combination of festival, competition and mini concert tour focused on the
joys of life.
Contact: Vivace 2009 c/o Városi Müvelödési Központ, Dózsa György u 2,
8200 Veszprém, Hungary. Tel/Fax: +36-88-429693
Email: vivace@vmk.veszprem.hu - http://www.vmkveszprem.hu

VI. International Girls’ and Children’s Choir Festival
Riga, Latvia · 05.-10.08.2009

Bi-annual festival for girls’ and children’s choirs from all around the world for high
class choirs. One performance of a composition by Latvian composer compulsory,
age limit by 26 years. Art. director:
Gunta Malevica.
Contact: VI. International choral festival, Barona Street 99 102
1012 Riga, Latvia. Tel.: +371 29893250
E-mail: rigafestival@gmail.com http://www.music.lv/choirfest

3rd International Choir Festival
Randers, Denmark · 12.-15.08.2009

Festival for youth choirs, chamber choirs, mixed and rhythmic choirs.
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Contact: Karsten Blond Tel. +45 86 44 16 96
Email: blondlek@mail.tele.dk http://www.korfestival.dk

6th International Choral Festival “San Juan Coral 2009”
Argentina · 13.-18.08.2009

Concerts and workshops. Non-competitive choral festival, for 8-10 selected nonprofessional, mixed, female, male and chamber choirs. Selection on the basis of
audition tapes. Deadline for application:
15.03.2009
Contact: María Elina Mayorga, Tel: +54-264-4234284,
Fax: +54-264-234284, Email: coro@uccuyo.edu.ar
or: mariaelinamayorga@gmail.com or: elinamayorga@hotmail.com www.
sanjuancoral.com.ar

International Singing Week
Zrenjanin, Serbia, Yugoslavia · 18.-26.08.2009

For choirs, vocal groups, singers, conductors. Ateliers: “Song from the Danube”,
“Balkan sounds”, “Movement and music are insepara le”, “Music for children’s
choirs”, Vocal Pop/Jazz…, “Choir to choir” concerts.
Contact: International Music Center, Tel: +381-2363-993,
Fax: +381-2363-993
Email: festival_cantemus@yahoo.com or imusiccenter@yahoo.com

Europa Cantat - International Singing Week
Lignano Sabbiadoro, Italy · 30.08.-06.09.2009

For mixed choirs, children’s choirs, vocal groups, conductors and individual singers.
Contact: FENIARCO, Via Altan, 39, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italy.
Tel. +39 0434 87 67 24
Email: info@feniarco.it · www.feniarco.it

Europa Cantat - International Study Tour
Lignano Sabbiadoro, Italy 30.08.-06.09.2009
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The programme accompanies the ateliers of the International Singing
Week and includes meetings with Italian composers.
Contact: see above

3rd Grieg International Choir Festival
Bergen, Norway · 02.-06.09.2009

Competition, Grieg Grand Prix, concerts, events, sing together the Verdi Requiem.
Sacred, secular, folk, contemporary music for children’s and youth choirs.
Contact: Grieg International Choir Festival, Komediebakken 9,
5010 Bergen, Tel.+47 55 56 38 65, Fax +47 55 56 38 66
Email: post@griegfestival.no · www.griegfestival.no

5th European Academy
for Choral Conductors and Singers
Fano, Italy · 06.-13.09.2009

Focus on vocal pop specifi c repertoire presented in a fi nal concert, rehearsals with a
choir in residence, seminars and concerts of the international festival “Incontro
Internazionale Polifonico Città di Fano”.
Dir. Fred Sjöberg and Stefan Berglund, Sweden.
Contact: FENIARCO, Via Altan, 39, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italy
Tel. +39 0434 87 67 24
Email: info@feniarco.it http://www.feniarco.it

3rd International Harald Andersén
Chamber Choir Competition
Helsinki, Finland · 11.-12.09.2009

International choir competition for mixed chamber choirs (16-40 singers).
Choirs may include professional singers. Deadline for application: 30.01.2009
Contact: Sibelius Academy, Tel: +358-20-7539505,
Fax: +358-20-7539596
Email: choircompetition@siba.fi · ww.siba.fi /choircompetition
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Masterclass for Choir Conductors -by Kaspars Putnins
Helsinki, Finland · 13.09.2009

Active students will be chosen on grounds of application.
Deadline of applications: 31.05.2009
Contact: Sibelius Academy, Tel: +358-20-7539505, Fax: +358-20-7539596
Email: sirke.pekkila@siba.fi · www.siba.fi /choircompetition

European Academy for Young Choral Conductors
Graz, Austria · 20.-27.09.2009

In cooperation with AGEC. For young conductors (under 30) from all over Europe.
They can apply for active or observing participation. Dir: Johannes Prinz (AT) and
Franz Jochum (AT).
Contact: Johannes Prinz, c/o Chorverband Österreich, Opernring 11/10, 1010 Wien, Austria
www.europacantat.org or: www.chorverband.at

2nd European Festival of Teachers’ Choirs
Ostrów Wielkopolski, Poland · 01.-04.10.2009

The event gives an opportunity for the community of teachers’ choirs to become
integrated, to share their experiences and make their acquaintances.
Contact: Karol Marszal
Email: karolmarszal@wp.pl · www.festiwal.ostrowwlkp.pl

Europa Cantat Seminar on Children’s and Youth Choir Pedagogy
in the frame of the 1st International Komitas Choir Festival
Yerevan, Armenia · 07.-11.10.2009

The seminar is open to Armenian music teachers and children’s choir conductors as
well as to interested teachers and conductors from all over the world.
Contact: Details will be published in autumn 2008 on our website.
www.EuropaCantat.org
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Festival Magic Mozart Moments
Salzburg, Austria · 08.-11.10.2009

Voices from all over the world and the Salzburg Cathedral Choir & Orchester
conducted by Prof. János Czifra performing together Mozart’s Great Mass in c-minor
KV 427 at Salzburg Cathedral. Singers are required to have sung that piece before.
Contact: Cultours Europe
Tel: +43-662-821310, Fax: +43-662-82131040
Email: offi ce@cultours.at · www.magicmozartmoments.at
or: www.cultours-europe.com

International Festival of Choirs and Orchestras
Cracow, Poland · 08.-12.10.2009

With the assistance of the Foundation Pro Musica International
Contact: Email: post@cracovia-musicfestival.com
www.cracovia-musicfestival.com/

17th International Stasys Simkus Choir Competition
Klaipeda, Lithuania · 15.-18.10.2009

The international choir competition is open for mixed, male, female, chamber,
youth, children’s choirs and ensembles. Choirs min 26, max 45 singers, ensembles
max 16 singers.
Contact: Regional Choir Society “AUKURAS”, K. Donelaicio srt. 4
92144 Klaipeda, Lithuania.
Tel +37046 398766 Fax +37046 398702+37046 398766
Email:aukuras@ku.lt · www.ssimkus.ku.lt

8th “In...Canto Sul Garda”, International Choir Competition and Festival
Riva del Garda, Italy · 15.-19.10.2009

It particularly takes into account the growing interest of choirs in jazz, spiritual and
gospel singing. However, emphasis is also put on sacred music and the strongly
differentiated categories for folklore.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com
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9th Taiwan International Contemporary A Cappella Festival
Taipei, Taiwan (Republic of China) · 16.-25.10.2009

International competition: 18.10. (age above 18, 3 to 8 singers, a cappella).
Touring concerts around Taiwan sharing music, friendship and
an experience of a life time! Only 4 touring groups are accepted.
Contact: Taiwan Choral Music Center (TCMC)
Tel: +886-2-2351 9199 Fax: +886-2-2351 9197
Email: info@tcmc.org.tw http://www.tcmc.org.tw · blog.roodo.com/tcmc

Eric Ericson Award 2009
Uppsala/Stockholm, Sweden · 19.-25.10.2009

The ERIC ERICSON AWARD is a competition for young choir conductors aged
20 to 32. The repertoire will be chosen from Western choral art music with some
emphasis on resent Swedish choral music. The prize amount is 100,000 Swedish
crowns. Deadline for applications:
15.03.2009.
Contact: Per Ekedahl Tel. +46 407 16 25
Email: ericericsonaward@rikskonserter.se · www.ericericsonaward.se

International Gregorian Chant Festival
Bratislava, Slovakia · 22. 25.10.2009

Contact: Bratislava Music Agency, Záhumenská 3, 84106 Bratislava Slovakia
Tel.: 00421 905111827 · www.choral-music.sk
Email: info@choral-music.sk web.php/en/gregorian-chant-festival

1st International Choir Festival
New York City, USA · 22.-25.10.2009

Non-competitive festival for choirs in all categories.
Contact: MWS Festivals. Tel/Fax: +36 1 427 07 40
Email: mwsfestivals@t-online.hu · www.mwsfestivals.com
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3rd International Choir Competition and Festival Malta
Malta · 29.10.-02.11.2009

The festival invites choirs of different styles and levels of achievements as well as
ensembles and music groups.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com

26th International Franz Schubert
Choir Competition
Vienna, Austria · 11.-15.11.2009

The International Schubert Choir Competition attracts numerous choirs from all
over the world to the music metropolis of Vienna.
Contact: Kaspari-Husar@musica-mundi.com · www.musica-mundi.com
Paid advert / Publicité Payée / Bezahlte Anzeige

International Festival of Advent and Christmas Music
Bratislava, Slovak Republic · 03.-06.12.2009

Competition, workshop, concerts in churches.
Contact: Bratislava Choral Agency. Tel +421-905-111827
Fax +421-265-957054, Email: info@choral-music.sk · www.choral-music.sk

International Choir and Folksong Choir Festival
Bratislava, Slovak Republic · 22.-25.04.2010

Competition, workshop, concerts in the Bratislava churches.
Contact: Bratislava Choral Agency, Tel: +421-905-111827,
Fax: +421-265-957054, Email: info@choral-music.sk · www.choral-music.sk

7th European Festival of Youth Choirs
Basel, Switzerland · 12.-16.05.2010

Tri-annual festival for 18 selected youth and children’s choirs (age limit 25) from
European countries. No competition. Workshop day for all participating choirs,
Open Singing, party for the singers, one-week workshop for music students in
conducting children’s and youth choirs.
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Please apply now for an invitation!
Contact: Europäisches Jugendchor Festival Basel, c/o Kathrin Renggli, Auf der
Wacht 6B, 4104 Oberwil, Switzerland. Tel. +41 61 401 21 00
Email: k.renggli@ejcf.ch · www.ejcf.ch

International Sacred Music Festival
Bratislava, Slovakia · 20.-23.05.2010

Competition, workshop, concerts in the Bratislava churches.
Contact: www.choral-music.sk/web.php/en/musica-sacra-bratislava

13th Pacifi c International
Children’s Choir Festival (PICCFEST)
Eugene, Oregon, USA · 23.-29.06.2010

Lynn Gackle guest conductor and Peter Robb artistic director. Noncompetitive
event. All participating choirs present 3 performances plus festival chorus
performances at the Oregon Bach Festival and the PICCFEST Gala Concert. Space
limited to 10 choirs.
Contact: Oregon Festival Choirs, Tel: +1-541-4659600,
Fax: +1-541-4654990, Email: peter@oregonfestivalchoirs.org
www.piccfest.org

Rotonda con Esprit International Choir and Orchestra Festival
Eisenstadt and Vienna, Austria · 24.-27.06.2010

Festival devoted to Joseph Haydn in the cultural and human vibrancy of the
Austrian State of Burgenland.
Contact: Cultours Carl Pfl iegler, Tel: +43-662-821310, Fax: +43-662821310-40 Email: offi ce@cultours.at · www.cultours.at

Sing A Mile High
Children’s Choral Festival
Denver, CO, USA · 24.-28.06.2010

Paul Caldwell, guest conductor and Jena Dickey, resident conductor.
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Non-competitive festival for treble-voiced choirs. Each choir will participate in
massed choir rehearsals and performance and individually in the fi nal concert at the
Newman Center for the Performing Arts at the University of Denver.
Contact: Young Voices of Colorado, Tel +1-303-7977464,
Fax +1-303-7940784
Email: chrys@youngvoices.org · www.youngvoices.org

International Choir Festival “Cantemus”!
Zrenjanin, Serbia · 24.-29.06.2010

Non-competitive festival for choirs in all categories.
Contact: International Music Center, Tel: +381-2363-993,
Fax: +381-2363-993
Email: festival_cantemus@yahoo.com or: imusiccenter@yahoo.com

6th International Cantus MM Festival of Sacred Music
Vienna, Austria · 25.-28.06.2010

Performing festival in Vienna and surroundings.
Contact: Chorus MM, Tel: +43-662-645972, Fax: +43-662-645972
Email: chorus2000@aon.at http://www.chorus2000.com
magazine 04/08 49
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12th International Cantus MM Choir and Orchestra Festival
Salzburg, Austria · 01.-04.07.2010

10 selected choruses or orchestras of any age and composition (also dance groups).
Performances in Salzburg and surroundings.
Contact: Chorus MM, Tel: +43-662-874537, Fax: +43-662-874537-30
Email: chorus2000@aon.at · www.chorus2000.com

International Youth Music Festival
Bratislava, Slovakia · 08.-11.07.2010
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Competition for children and youth choirs, orchestras, band, workshop, concerts in
Bratislava.
Contact: www.choral-music.sk

Cantus Salisburgensis Kaleidoscope of Nations
Salzburg, Austria · 08.-12.07.2010

International choir- and orchestra festival; caleidoscope of nations. Specifi c pieces
to be performed.
Contact: Cultours Carl Pfl iegler, Tel: +43-662-821310,
Fax: +43-662-82131040
Email: offi ce@cultours.at · www.cultours-europe.com
www.cantussalisburgensis.at

39th International Festival & Competition
“Youth & Music in Vienna”
Vienna, Austria · 10.-13.07.2010

For youth choirs, bands and orchestras! The festival programme includes band
parades through the Inner City of Vienna, mass concerts on St. Stephen’s Square,
individual concerts for all participating music ensembles in Vienna and surrounding
(upper age limit: 29 years).
Contact: Association for International Cultural Exchange, Michael Haring
Tel: +43-664-1800905, Fax: +43-1-3175460
Email: michael.haring@chello.at · www.austrianfestivals.at

Pacifi c Rim Children’s Chorus Festival
Honolulu, Hawaii · 13.-21.07.2010

9-day residential program designed to provide treble choirs an opportunity to
experience the cultures of the Pacifi c Rim through their choral music repertoire in
an interactive, non-competitive environment.
Contact: Pacifi c Rim Music Resources, Wanda Gereben
Tel: +1-808-5950233, Fax: +1-808-5955129
Email: info@PacRimFestival.org · www.PacRimFestival.org
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Rhapsody! Prague Children’s Music Festival
Vienna, Salzburg and Prague, Austria and Czech Republic ·
15.-26.07.2010

With guest conductor Janet Galván. Participating choirs will perform at famous
venues in three of Europe’s most musical and historical cities, highlighted by the
Grand Concert in Prague’s Smetana Hall with a professional orchestra. Choirs will
enjoy a workshop, musical exchanges and sightseeing tours.
Contact: Zhongjie Shi, Classical Movements, Inc.
Tel: +1-703-6836040, Fax: +1-703-6836045
Email: ZS@ClassicalMovements.com · www.ClassicalMovements.com

Melodia! South American Music Festival
Rio de Janeiro and Buenos Aires, Brazil and Argentina ·
21.07.-02.08.2010

Guest conductor: Doreen Rao conducts. Accepting applications from youth and
children’s choirs (treble and mixed voices), as well as youth orchestras. Outstanding
artistic experiences are combined with oncein-a-lifetime cultural and outreach
opportunities.
Contact: Alessandra D’Ovidio, Classical Movements, Inc.
Tel: +1-703-6836040, Fax: +1-703-6836045
Email:A lessandra@ClassicalMovements.com
www.ClassicalMovements.com

IHLOMBE South African Choral Festival
Pretoria, Johannesburg & Game Park, South Africa ·
28.07.-09.08.2010

Festival in association with the Choral Institute of South Africa CHORISA. Travel
to Cape Town, Pretoria, Johannesburg & a game park. Concerts, individual and
shared with top South African choirs, workshops with famous choral conductors,
African drumming, dancing, and singing.
Contact: Jayci Thomas, Classical Movements, Inc., Tel: +1-800-8820025
Email: jayci@ClassicalMovements.com · www.ClassicalMovements.com
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International Festival of Advent and Christmas Music
Bratislava, Slovak Republic · 02.-05.12.2010

Competition, workshop, concerts in churches.
Contact: Bratislava Choral Agency, Tel +421-905-111827,
Fax +421-265-957054
Email: info@choral-music.sk · www.choral-music.sk

Cantus Salisburgensis
Kaleidoscope of Nations
Salzburg, Austria · 07.-11.07.2011

International choir- and orchestra festival; caleidoscope of nations.
Specifi c pieces to be performed.
Contact: Cultours Carl Pfl iegler, Tel: +43-662-821310, Fax: +43-66282131040 , Email: offi ce@cultours.at · www.cultours-europe.com
www.cantussalisburgensis.at

7th International Choral Festival
“San Juan Coral”
San Juan, Argentina · 11.-16.08.2011

It is a non-competitive choral festival, for 8 10 selected non-professional, mixed,
female, male and chamber choirs (16 voices or more). Concerts, conferences and
workshops for choirs, singers and / or conductors.
Contact: María Elina Mayorga, President Artistic Committee
Email: mariaelinamayorga@gmail.com or sanjuancoral@gmail.com
www.sanjuancoral.com.ar
There are more events listed on our website (non-European events and events for which
the information reached us after publication deadline):
www.EuropaCantat.org ->Current projects -> Other events
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