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Cuprins

ANUNȚ
Stimați membri, vă rugăm să trimiteți urgent la adresa
asociației din Str. Gutenberg Johann nr. 19, 050028, București
sau la adresa de email ancromania@gmail.com, o prezentare
a formației pe care o coordonați care să conțină următoarele informații: numele complet al ansamblului, orașul în care
acesta activează, instituția de care aparține (dacă este cazul),
anul înființării formației, un scurt istoric al formației (numele
și câteva informații despre dirijorul actual și dirijor secund dacă
este cazul, numele tuturor foștilor dirijori și anii în care au activat), numărul aproximativ de coriști, tipul ansamblului (cor de
copii, cor mixt, cor bărbătesc, cor de biserică, cor academic,
cor de cameră, etc), premii dobândite, concursuri și festivaluri
importante la care ansamblul a participat, înregistrări efectuate (albume lansate, DVD-uri, etc) precum și datele de contact
(adresă, nr. telefon, email și pagina de internet).
Alături de aceste informații vă rugăm să atașați două fotografii în format jpeg sau tiff: dirijorul actual și o imagine cât
mai reprezentativă a formației.
Informațiile ne sunt necesare în vedera realizării unei
pagini de internet a Asociației. ANCR dorește astfel să sporească modul de promovare al fiecărui ansamblu în spațiul
mișcării corale, atât pe plan național cât și internațional.
Vă mulțumim,
Voicu Enăchescu
Președinte
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Dare de seamă privind activitatea ANCR de la
Adunarea generală de la Deva până în prezent
Se pare ca este pe punctual sa devina o traditie ca Adunarea
Generala ANCR sa aibe loc de ﬁecare data intr-un alt oras din
tara.
Tonul l-a dat, in urma cu patru ani, vicepresedintele ANCR
Gheorghe Gomoiu, care ne-a invitat sa sustinem Adunarea Generala in cadrul Festivalului “D.G.KIRIAC”, la Pitesti. Au urmat
dupa aceea Alba Iulia, Deva si iata-ne acum la Baia Mare in
cadrul Festivalului “LIVIU BORLAN”.
Se cuvine, cred ca sunt in asentimentul tuturor celor prezenti
la aceasta Adunare Generala ca inainte de a prezenta activitatea
ANCR de la ultima Adunare Generala de anul trecut de la Deva
sa multumim Domnilor Gheorghe Gomoiu si Iosif Fit –vicepresedinti ANCR pentru efortul depus de a organiza intalnirea
noastra anuala la Pitesti, respective la Alba Iulia,dar si domnului deputat Gheorghe dr.Gheorghe Firczack si domnului director
Mircea Calin Brandusa pentru invitatia de a organiza precedenta
Adunare Generala la Deva.
Evident, nu omitem sa multumim domnului Director executival Asociatiei Prietenii Armoniei din Baia Mare, Dl. Sasa
Nicolici, pentru invitatia de a organiza Adunarea Generala din
acest an in cadrul Festivalului International “LIVIU BORLAN”,
la Baia Mare.
Ajunsă la peste două decenii de existenţă, Asociaţia Naţională Corală din România - organizaţie neguvernamentală,
aﬁliată la Federaţia corală Europa Cantat - şi-a desemnat la
Alba-Iulia, în cadrul Adunării generale, noul comitet director.
În funcţia de preşedinte a fost reales dirijorul şi fondatorul prestigioasei formaţii corale de cameră Preludiu, Voicu Enăchescu
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– Directorul Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”.
Secretar general - prof. Alina Pârvulescu, iar secretar al
Comitetului Director - prof. Valeria Ionescu. Din conducere
mai fac parte următorii vicepreşedinţi: prof. Gheorghe Gomoiu
- Piteşti, prof. Iosif Fit - Alba Iulia, prof. Jean Lupu – Bucureşti, prof. Dumitru Săndulachi - Focşani, prof. Florin Soare Sibiu, prof. Remus Tascău - Lugoj, I.P.S. Teodosie – Constanţa,
conf. univ. dr Grigore Cudalbu - Bucureşti, Gelu Nedelcu Câmpulung Moldovenesc. A.N.C.R. îşi propune să sprijine şi
să impulsioneze în continuare activitatea corală din România,
aﬁrmarea valorilor interpretative şi de creaţie muzicală atât în
ţară, cât şi în străinătate. Cea mai recentă dovadă în acest sens
este organizarea celei de-a treia ediţii a stagiunii corale bucureşteane „Paul Constantinescu” ce cuprinde un ciclu de peste
30 de concerte corale de înaltă ţinută artistică, cu un repertoriu variat de muzică clasică şi contemporană românească, desfăşurate în Aula Palatului Cantacuzino, pe scena de studioului
„G. Enescu“ al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti
şi în bisericile Sf. Ilie Gorgani şi Sf. Elefterie.
Referitor la activitatea A.N.C.R. desfăşurată de la ultima
ADUNARE GENERALĂ de la Deva până în prezent, asociaţia noastră s-a implicat atât în viaţa corală internă, cât şi în cea
internaţională, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Principalele evenimente interne care au avut loc în această perioadă
au fost:
1) Festivalul Coral International „D. G. KIRIAC”, Ediţia
a-XX-a, desfăşurat la Piteşti (mai 2012), organizat de domnul
prof. Gheorghe Gomoiu, vicepreşedinte A.N.C.R.;
2) Festivalul Coral International “Ioan D. Chirescu”, de la
Cernavoda, Ediţia a XXX-a (nov. 2011), organizat de Primăria
şi Casa de Cultură a oraşului Cernavoda, un rol important revenind domnilor Dan Petre şi Dincu Anghel, membri A.N.C.R.;
3) Festivalul „Timotei Popovici“, Ediţia a XXIX-a, Caransebes.
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4) Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, ediţia a VII-a,
Focşani, organizat de domnul prof. Dumitru Săndulachi, vicepreşdinte A.N.C.R.;
5) Reuniunea Corala „Valentin Băinţan” ca omagiu prin
cânt coral dirijorului Valentin Băinţan, editiile II, III
6) Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”, ediţia a XXII-a,
organizat la Orăştie;
Mai multe date referitoare la aceste manifestări se pot găsi
în Buletinul Informativ A.N.C.R. nr. 17-18. Tot în paginile B.I.
A.N.C.R. am publicat materiale referitoare la noile formaţii
înscrise în A.N.C.R:
- Corul de Camera „Capella Polifonica” Arad,dirijor arhidiacon prof.Tiberiu Ardelean;
- Corul de camera „Psalmodia Varadiensis”,dirijor preot
conf.dr.Mihai Brie;
- Corul „Vox Medicalis” al studentilor la Medicina si Farmacie din Bucuresti,dirijor Tudor Ionescu;
- Corul „Speranta” al Scolii Mihai Eminescu din Alba
Iulia, dirijor prof.Elena Popa;
- Corul Äppassionato” al Universitatii Valahia din
Targoviste,dirijor Florin Badea
La rubricile „Din activitatea unor formaţii” şi “Prezenţe
româneşti peste hotare”, sunt prezentate manifestări deosebite
ale unor coruri.
Aniversări:
1) 140 de ani ai Corului Barbatesc”Armonia”al Casei de
Cultura Braila;
2) Compozitorul Vasile Timis -90 ani
3) Compozitorul Dragos Alexandrescu -88 ani
4) Compozitorul Constantin Arvinte -85 ani
5) Preotul Constantin Dragusin -80 ani
6) Compozitorul Ion Pelearca -80 ani
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7) Dirijorul Alexandru Racu -75 ani
8) Corul de camera „Preludiu” -40 ani
9) Corala „Nicolae Oancea” -15 ani
In memoriam:
- Nicolae Bucur:
- Petre Craciun;
- Boris Cobasnian;
- Dumitru capoianu;
Proﬁt de ocazie pentru a vă propune si in acest an organizarea începând din acest an a unui concurs sau festival al
corurilor de copii care să poarte numele dirijorului şi compozitorului Ion Vanica, cel care a înﬁinţat Corul de copii Radio
cu ocazia împlinirii a peste 30 de ani de la trecerea acestuia în
neﬁinţă.
Doresc sa mai aduc in atentia dumneavoastra si „reactualizare” nivelului cotizatiilor ANCR, neschimbate de la Adunarea
Generala ANCR din 24 mai 2008:
-50 RON pentru persoanele inscrise individual;
-100 RON pentru corurile de copii;
-200 RON pentru corurile de adulti.
Totodata va informez ca ANCR a achitat cotizatia catre
Federatia Corala „EUROPA CANTAT“.
Nu vreau sa inchei prezentarea facuta fara a va lansa si
personal rugamintea aﬂata la inceputul buletinului informativ ANCR 17-18 si anume de a transmite urgent pe adresa de
email a ANCR o prezentare a formatiei pe care o coordonati.
Va multumesc pentru atentie.
Voicu Enăchescu,
Preşesdinte ANCR

Manifestări corale interne
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CONCURS - Corul “Sargetia” din Deva
a castigat trofeul la a doua editie
a Festivalului Coral International
“Liviu Borlan”
Cinci coruri din tara si strainatate au fost premiate la editia
2012 a Festivalului Coral International “Liviu Borlan”, desfasurat, in acest weekend, in Baia Mare. Juriul de specialitate a
acordat coralei “Sargetia” din Deva atat premiul I cat si trofeul
“Liviu Borlan”. Pe podium au mai urcat corul “Doxologia” din
Baia Mare, care s-a clasat pe locul II, si “Orfeu” din Curtea de
Arges.
Castigatorii, care la prima editie a manifestarii artistice
din Baia Mare au fost pe locul II, au fost impresionati pana la
lacrimi in momentul anuntarii premiilor. “Pentru mine a fost
o surpriza nesperata. Ne asteptam sa luam un premiu, motiv
pentru care ne-am si deplasat de la Deva pana aici. Insa pentru
noi toti a fost o surpriza, iar mie personal mi-au dat lacrimile.
Aceste premii reprezinta o incununare a activitatii noastre.
Fiind si perioada aceasta de vacant, sa stiti ca s-au facut repetitii chiar si cu doua trei persoane, doar ultimele doua trei repetitii au fost facute in formula completa”, a marturisit Gheorghe
Pop, vicepresedintele asociatiei “Sargetia” din Deva.
Chiar daca in acest an organizatorii au reusit sa aduca in
concurs doua coruri de peste granita: “Doinita” din Republica
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Moldova si “Speranta” din Ucraina, acestia sustin ca nu sunt pe
deplin multumiti de reusita acestei editii.
“La un festival unde participa sase coruri, pentru ca speram
sa fie mai multe, noi nu ne-am descurcat prea bine. Trebuia sa
invitam mai multi si sa fie mai multi, pentru ca Liviu Borlan
merita cel putin 10 formatii, cat putem noi tine aici. Ceea ce se
aude aici este intr-adevar un regal coral. Este evident ca pana
la nivel international de mare clasa mai avem de luptat. Sper
ca la a treia, a patra sau a cincea editie sa fim in randul celor
mai inalte festivaluri din Europa”, a declarat Alexandru Nicolici, unul dintre organizatorii evenimentului.
Dupa gala laureatilor, care a avut loc chiar in ziua de
Sfanta Maria Mica, au avut loc trei concerte corale in trei
lacase de cult din municipiu. Acestea au fost sustinute in Catedrala Ortodoxa “Sfanta Treime”, unde au concertat “Doxologia”
Baia Mare si corul Catedralei Episcopale “Sf Nicolae” Deva, la
Biserica greco-catolica “Sf. Anton de Padova”, unde au concertat corurile “Orfeu” din Curtea de Arges si “Doinita” din Republica Moldova, precum si la Biserica greco-catolica “Sf. Maria”,
unde au concertat corurile “Sargetia” si “Solotvino” Ucraina.
Anca Popescu Glodan
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Programul Stagiunii Corale
„Paul Constantinescu“, organizată de ANCR
Nr. Data desfășurării
Locul de desfășurare a
Ora
Formaţia corală
Dirijor
crt.
concertului
concertului
12 noiembrie 2012 1900
Corul „Operetei Bucu- Gabriel Popescu Biserica ,, Sf. Elefterie’’
1.
resti”
26 noiembrie 2012 1900
Corul „Teodoxa ”al Valentin Rusu UNMB ,
Sala ,,G.
2.
Arhiepiscopiei TomisuEnescu’’
lui
Corul ,,Symbol’’
Jean
Lupu, Biserica ,, Sf. Elefterie’’
10 decembrie 2012 1900
L u m i n i t a
3.
Gutanu
Corul ,, Divina Armo- Marius Firca
UNMB Sala ,,G. Enescu’’
17 decembrie 2012 1900
4.
nie’’
19:00
25 martie 2013
Corul ,, Symbol’’
Jean
Lupu, UNMB Sala ,,G. Enescu’’
5.
L u m i n i t a
Gutanu
Corul ,, Nicolae Lungu’’ Pr.
Stelian Biserica ,,Sf. Elefterie’’
8 aprilie 2013
1900
6.
Ionascu
22 aprilie 2013
1900
Corul ,, Divina Armo- Marius Firca
Biserica ,,Sf. Elefterie’’
7.
nie’’
1900
Corul ,, Vox Medicalis’’ Tudor Ionescu UNMB Sala ,,G. Enescu’’
8. 19,20 mai 2013
00
10 iunie 2013
19
Corul
,,PATOS’’ si Petre Stefanescu Centrul National de Arta
9.
Corul Seminarului Teo- Razvan Stefan ,, Tinerimea Romana’’
logic
17 iunie 2013
1900
Corala Preotilor din Florinel Cazan Biserica ,, Sf. Ilie Gor10.
Targoviste
gani’’
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Festivalul Internaţional de Muzică Corală
“I.D. CHIRESCU” – Ediţia a XXXI-a
În zilele de 24-25 noiembrie 2012, s-a desfăşurat la
Cernavodă, cea de-a XXXI-a ediţie a Festivalului Internaţional
de Muzică Corală “I.D. Chirescu”, una dintre manifestările
muzicale constante, de prestigiu.
În pofida vicisitudinilor, muzica corală demonstrează încă
odată că există şi acest lucru se datorează unor dirijori pasionaţi
care ştiu să atragă în jurul lor iubitori ai cântului coral.
Festivalul Internaţional I.D. Chirescu a fost organizat în
condiţii de excepţie de Primăria, Consiliul Local şi Casa de
Cultură Cernavodă.
Ca de fiecare dată, Juriul Festivalului a avut în componenţa
sa, personalităţi ale muzicii: prof. univ. dr. Irina Odăgescu
Ţuţuianu – Preşedintele Festivalului – compozitor, membru în
Consiliul Director al U.C.M.R., I.P.S. Dr. Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului, Voicu Enăchescu – Preşedinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România, Director al Centrului Naţional
Tinerimea Română, dirijorul Corului Preludiu, Constantin
Arvinte – compozitor, dirijor, conf. univ. dr. Cristian Alexandru
Petrescu – compozitor, membru în Biroul de Muzică Vocală
al U.C.M.R., lector univ.dr. Grigore Cudalbu – compozitor,
membru în Biroul de Muzică Vocală al U.C.M.R., prof. univ.
dr. Mariana Popescu, compozitor, muzicolog, dirijor, membru
în Consiliul Director al U.C.M.R., Valeria Ionescu – profesor,
preşedintele corului “Nicolae Oancea” al C.C.D.- Bucureşti,
Petre Ştefănescu – profesor, compozitor, dirijor, Laura Mânzat – compozitor, realizator la Redacţia Muzicală a Radiodifuziunii Române, Liliana Pispiris – fondator, Secretar General
al Fundaţiei Madrigal Marin Constantin, Alina Pârvulescu –
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profesor, Secretar General al Asociaţiei Naţionale Corale din
România.
Festivalul a fost precedat de lansarea volumului Irina
Odăgescu – Ţuţuianu – O viaţă închinată muzicii, autor Mariana
Popescu şi a C.D.-ului Reflections – Poeme corale, aparţinând
compozitoarei Irina Odăgescu Ţuţuianu.
La această ediţie au participat 14 coruri care au evoluat
timp de două zile, într-o emulaţie mult apreciată de publicul
numeros, dornic ca de fiecare dată, de a se încânta cu armoniile
corale care pătrund direct la suflet.
În prima zi a Festivalului, la Secţiunea Laică au participat
şapte coruri.
Corul Trison al Şcolii Populare de Arte “Vespasian Lungu”
din Brăila, condus de doi inimoşi dirijori: prof. Marcica Lupu
şi prof. Ştefan Lupu, s-a remarcat în concerte şi competiţii
naţionale şi internaţionale: Grecia, Bulgaria, Federaţia Rusă,
Italia. În Festival au fost interpretate lucrările: Augustin Bena
- La fântână, I.D. Chirescu - Doruleţ, doruleţule, Nelu Ionescu
- Cuc, cuculeţ, Simeon Nicolescu - Iac-aşa, Tudor Jarda - Foaie
verde de măr dulce, Gheorghe Danga În poieniţă lângă plop.
Camerata Danubii din Călăraşi, cu o activitate neîntreruptă
de peste 30 de ani, dirijor Diana Vieru Burlescu, a prezentat:
Josquin de Près - El grillo, Gavriil Musicescu - Dor, dorule,
Sabin Drăgoi - Trandafir de pe răzoare, Gheorghe Oprea Unde-i dorul sunt şi eu.
Corul Nicolae Oancea, continuator al frumoasei tradiţii a
Corului Învăţătorilor, cu un palmares bogat în concerte şi Festivaluri internaţionale: Italia, Germania, Bulgaria, Grecia, Austria, Macedonia, Turcia, a interpretat sub conducerea dirijorului
Marius Crucianu lucrările: Nicolae Oancea – Sus inima români,
I.D. Chirescu – Rodica, I.D. Chirescu - Doruleţ, doruleţule Gh.
Danga – În poieniţă.
Grupul coral Teodoxa al Arhiepiscopiei Tomisului, înfiinţat
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în anul 2002, cu o intensă activitate concertistică în ţară şi peste
hotare: Bulgaria, Italia, Germania, Spania, Finlanda, a prezentat sub conducerea dirijorului Valentin Rusu, repertoriul: Constantin Arvinte - Cântec de petrecere, Ion Vidu – Vino Lele, Ion
Vidu – Vraja, Gh. Danga – Ca la Breaza, V. Vădănoiu – Hora
dobrogeană.
Corul Cernomorski Zvutsi din Balcic – Bulgaria, condus
de talentata dirijoare Valentina Georgieva, înfiinţat în anul
1914, laureat al unor concursuri internaţionale: Spania, Germania, Macedonia, Croaţia, a interpretat lucrările: John Rutter –
Look at the World, Stefan Dragostinov – Baba luk posella, Todor
Popov – Stara sa maika ni loje, Stefan Dragostinov – Digu, digu,
di.. . , Ray Charles – Hallelujah just love.
Sub conducerea dirijorului Dumitru Săndulachi, a evoluat
cunoscuta corală Pastorala din Focşani, cu piesele: Gh. Dima
– Fântâna cu trei izvoare, Irina Odăgescu Ţuţuianu – Cântând
plaiul Mioriţei, Gh. Danga – Zamfira, Dan Goia – Cântec din
Maramureş, Dan Buciu – Rondeau, C. Arvinte – Să ne veselim
oleacă.
În încheierea secţiunii laice, corul I.D, Chirescu, cu o
vechime de peste 100 de ani, dirijat de Preot Anghel Dincu,
a interpretat lucrările: I. Pelearcă – Cântă cucu între brazi, W.
Koperski – Heaven is a wonderful place, Gh. Şoima – Jieneasca,
I.D. Chirescu - Dorule, doruleţule.
În cea de-a doua zi a Festivalului, s-a desfăşurat secţiunea
religioasă, la Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, ctitorită
de tatăl lui I.D. Chirescu – Preotul învăţător Dimitrie Chirescu, unde au participat şapte coruri.
Corul D.D. Botez, dirijat de prof. Eugen Kreiss, înfiinţat în
anul 1990, a participat începând cu anul 1991, la toate ediţiile
Festivalului I.D.Chirescu, desfăşurând o activitate intensă pe
plan naţional şi internaţional (Grecia, Franţa, Bulgaria. În Festival, a prezentat lucrările: I.D. Chirescu – Tatăl nostru, M.
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Cuteanu – Ave Maria, E. Kreiss: Rugăciune, Arta de a învinge,
Colind.
Grupul coral Patos, înfiinţat în anul 2002, în cadrul Şcolii
de muzică nr. 2 din Bucureşti, dirijat de prof. Petre Ştefănescu,
a prezentat piesele: Gheorghe Cucu – Împărate ceresc, I.D. Chirescu – Fericirile, Dragoş Alexandrescu – Tatăl nostru nr. 2,
Felix Mendelssohn Bartholdy – Doamne ascultă, noi te rugăm,
Petre Ştefănescu – Heruvic.
Corala Cernomorski Zvutsi din Balcic – Bulgaria, dirijat
de Tatiana Georgieva, a interpretat: Knud Nystedt – Împărate
ceresc, Nikolai Kedrov – Otche Nash, Etnany Aguiar – Salmo
150, Dobri Hristov – Tebe poem, S. Rahmaninov - Bogoroditse
devo.
Sub conducerea dirijorului Marian Bostan, a evoluat grupul bizantin Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, înfiinţat în anul
2009, care în luna mai a.c. a participat la mai multe slujbe în
mânăstirile şi schiturile de la Muntele Athos. Grupul psaltic a
interpretat: Troparul naşterii Domnului de D. Suceveanu, şi ca
de fiecare dată, a impresionat prin cântările psaltice inspirate
din folclor: Colind –D-auzi gazdă, Oaspeţi cu azur în gene, În
coliba-ntunecată, Ciucur verde – preot C. Todireanu, Toată obştea
creştinească.
Corul I.D.Chirescu din Cernavoda, dirijat de Pr. Anghel
Dincu, a interpretat: I. Ghica Comăneşti – Lăsaţi pruncii să
vină la mine, de J. Arcadelt - Ave Maria, D. Bortneanski – Cât
de mărit eşti, M. Cuteanu -Lăudaţi .
De pe meleagurile Buzăului, în frumoase costume populare,
corul Plai întorsurean dirijat de prof. Tatiana Teacă, a prezentat piesele: I.D. Chirescu – Cămara Ta, D. Bortneanski – Până
când Doamne, Gh. Cucu – Miluieşte-mă Dumnezeule, Gottfried
Wolters – Seara s-a lăsat.
În finalul Festivalului, grupul coral Teodoxa, dirijat de
Valentin Rusu a interpretat: Gh. Danga – Lerui mărului, C.
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Drăguşin – Astăzi se naşte Hristos, C. Andrei – Diptic, Gh.
Danga – Noapte de Crăciun, P. Constantinescu – Condacul
şi Podobia Naşterii Domnului, Dragoş Alexandrescu – Tatăl
Nostru, Pr. Stelian Ionaşcu – Colindul Sfântului Andrei, Gh.
Danga –Lăudaţi pe Domnul .
Compozitoarea Irina Odăgescu – Preşedintele Festivalului şi-a exprimat bucuria la realizarea acestei ediţii a Festivalului, care sporeşte prestigiul unui oraş ce demonstrează că-şi
respecte valorile.
Primarul oraşului Gh. Hânsă, iubitor la muzicii corale,
consideră “corul– o stare de graţie şi fericire a celor care cântă”
şi care “intră într-o sublimă rezonanţă” cu ascultătorii.
I.P.S. Dr. Teodosie şi-a exprimat satisfacţia de a participa
la o asemenea manifestare înălţătoare, piesele corale intonate în
preajma marilor sărbători de iarnă, “înălţându-se până la cer”.
Festivalul s-a încheiat, auditoriul părăsind lăcaşul de concert cu gândurile îndreptate înspre ediţia de anul viitor, pentru
că muzica rămâne în noi!
Mariana Popescu

26

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 19

Manifestări corale interne

27

Repertoriul corurilor participante la

FESTIVALUL DE MUZICĂ
RELIGIOASĂ “BUNA VESTIRE”
– Palatul Naţional al Copiilor,
Bucureşti, 23 martie 2013
SECŢIUNE CORURI COPII ȘI TINERET
ORA - 10:10
Corul de copii “Meloritm” de la Palatul Naţional al Copiilor dirijor prof. dr Elena Nicolai
a. Ascultă Doamne – comp. Liviu Comes, aranj. orchestral
Viorel Andrinoiu
b. Doamne buzele mele – Gavriil Musicescu – aranj.
orchestral Viorel Andrinoiu
c. Rugăciune – versuri Mihai Eminescu; aranjament coral
și orchestral Laurenţiu Profeta
d. Cuvine-se cu adevărat- Paul Constantinescu
ORA - 10:20
Corul “Pueri Cantores” de la Institutul Ecumenic de
Muzică Sacră - dirijor sora Carmen Petcu Cj organist Marius
Orăș
Ave Maria – antifonă mariană gregoriană
Dulcis Christe – Michelangelo Grancini
Panis Angelicus – Cesar Franck
solist: Antonio Tîrnaru
Pie Jesu – Gabriel Fauré
solist: Andrei Dumitru
Veni Jesu – Luigi Cherubini
Ave Maria - Wolfgang Amadeus Mozart
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ORA - 10:35
Corul “Carmina Tenera” de la Palatul Naţional al Copiilor
dirijor prof. Constantin Popescu
a.
b.
c.
d.

Rugăciune – Constantin Popescu
Ave Maria – Jaques Arcadelt
Signore delle Cime – Giuseppe de Marzi
Dă Doamne cântec – muzica Viorel Gavrilă
soliste: Teodora Opriș, Dana Voicu și Oana Barbu

ORA - 10:45
Corul “Vlăsceanca” de la Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” din Giurgiu - dirijor Carmen Mihaela Peţanca
a. Îngerii cerului – Gheorghe Cucu
b. Cât de mărit – Chinonic
c. Qui presso a te Signor – Wolfgang Amadeus Mozart
d. Amen – aranjament Norman Luboff
solistă: Bianca Lobda
ORA - 11:00
5. Corul de copii și tineret “Symbol” al Patriarhiei Române
dirijor Jean Lupu
a. Împărate ceresc – Constantin Drăgușin
b. Pre Tine Te lăudăm – Constantin Arvinte
c. Cât de mărit – Dimitrie Bortneanski
d. Lăudaţi pre Domnul – Constantin Drăgușin
e. Ave Maria – Franz Schubert aranj. pt. cor Olguţa Lupu;
solistă Andreea Blidariu
SECŢIUNE CORURI ADULŢI
ORA - 11:30
6. Corala Collegium Cantorum “Nicolae Oancea” a Casei
Corpului Didactic din București dirijor Marius Crucianu,
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președinte cor prof. Valeria Ionescu
a. Tebe Poem - Dimitri Bortneanski
b. Către Tine Doamne am strigat – Marin Dârvă
c. Doamne auzi glasul meu – Nicolae Lungu
Solistă: Susana Lefter
d. Cinei Tale – Petre Stefănescu
(primă audiţie dirijată de compozitor)
e. Miluește-mă Dumnezeule - Gheorghe Cucu
f. Rugăciune - Teodor Teodorescu Iași
ORA - 11:55
7. Corul academic “Divina Armonie” reprezentant al Fundaţiei “Cavalerii Daciei - Club Unesco”
dirijor prof Marius Firca, pian: prof. Seușan Florin, director
prof Paula Ciuclea
a. Elisabethae vero impletum est tempus – Jacobus Gallus
b. Rugăciune – Marţian Negrea
c. De Tine se bucură - Nicolae Lungu
d. Concert Nr 1. (partea I-II) - Gavriil Musicescu
e. Toată suflarea să laude pre Domnul - Alexandru Racu
f. Gospel Magnificat – Robert Ray
ORA - 12:25
8. Corala “Sf. Elena”, reprezentantă a Parohiei romanocatolice Sf. Elena din București
dirijor Erica Dămoc
a. Ubi Caritas –gregorian/amen – Praetorius
b. Ave Maria – Ludovico da Vittoria
c. Panis Angelicus – Louis Lambiolotte
d. Slăvită fii Sf. Elena – Erica Dămoc
e. Salve regina – Gen Verde
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ORA - 12:45
9. Corala “Dominus” reprezentantă a Parohiei Șerban
Vodă din București dirijor Gabriel Mihai Niţă
a. Rugăciune – Ioan Dumitru Chirescu
b. Axion duminical – Timotei Popovici
c. Ridica-voi ochii mei la ceruri – Mihai Gabriel Niţă
d. Pre Tine Te lăudăm - Eugen Popescu
e. Lăudaţi numele Domnului – Alexander Arhanghelski
PAUZĂ 13:00 – 13:30
ORA - 13:30
10. Corala “Brâncovenilor” reprezentantă a Parohiei Înălţarea Sfintei Cruci din București - dirijor Veronica Vizi
a. Iubi – Te voi Doamne – glas 5 Gavriil Musicescu
b. Apărătoare Doamnă – Nicolae Lungu
c. Către Tine Doamne – Nicolae Lungu
d. Doamne auzi glasul meu – Nicolae Lungu
e. Patria mea este sus în cer – Franqois Auguste Gevaert
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Pre Tine te lăudăm – Gheorghe Cucu
Apărătoare Doamnă – Nicolae Lungu
Aliluia – Valentin Gruescu
Concertul Nr. 1 (partea I și II) - Gavriil Musicescu
Tatăl nostru – Dragoș Alexandrescu

ORA - 14:35
13. Corul de camera - bărbătesc “Cavadin” reprezentant al
Bisericii Boteanu din Bucureşti - dirijor Emanuel Pecingină
a. Rugăciune - Ioan Dumitru Chirescu versuri Mihai Eminescu
b. Priveghere – Nicolae Lungu
soloist bariton Constantin Petrescu
c. Pre Tine - Dimitri Bortneanski aranj Emanuel Pecingină
d. Fie Doamne mila Ta spre noi – Gheorghe Danga

ORA - 13:05
11. Corala “Dumitru D. Botez” reprezentantă a Bisericii
“Nașterea Maicii Domnului” din București dirijor prof Eugen
Kreiss
a. Axion Duminical - Dragoș Alexandrescu
b. Ave Maria – Marius Cuteanu
c. Rugaciune – Mihai Lupescu versuri Mihai Eminescu
d. Imn Fecioarei–Eugen Kreiss vers. Veronica Anghelescu
e. Acestea zice Domnul – Eugen Kreiss

ORA - 15:00
14. Ansamblul de camera ”Patos” reprezentant al Școlii
Gimnaziale de Arte nr. 2 din București, dirijor Petre Ștefănescu
a. Tropar la Buna Vestire – melodie bisericească grecească,
prelucrare Petre Ștefănescu
b. Sfinte Dumnezeule – melodie psaltică in glasul II prelucrare Petre Ștefănescu (versiune refăcută–primă audiţie)
c. Tatăl nostru (nr.2)– Dragoș Alexandrescu
d. Împărate ceresc (din slujba Tedeumului) – Gheorghe
Cucu (versiune revăzută de Petre Ștefănescu)
e. Ave Maria – Marius Cuteanu
(versiune de Petre Ștefănescu)

ORA - 14:10
12. Corala mixtă a Parohiei “Sf Ioan” reprezentantă a
Bisericii “Sfântul Ioan” din Pitești dirijor Corina Maria Scutaru

ORA - 15:20
15. Corul “Cantate Domino” al Seminarului teologic
București, dirijor arhidiacon Răzvan Constantin Ștefan
Heruvic – Dragoș Alexandrescu
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Ca pre Împăratul – Gheorghe Danga
De coelo veniet – Jacobus Gallus
Să se umple gurile noastre – Sabin Drăgoi
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Concurs Naţional Coral Bucureşti, mai 2013
– Corul „Cantabile” din nou lider!
În perioada 24-26 mai, s-a desfășurat la București Concursul Naţional Coral, cu participarea unor formaţii de prestigiu
din întreaga ţară. Gazdă a competiţiei a fost Colegiul Naţional
de Arte „Dinu Lipatti”. Juriul, din care au făcut parte dirijorul
Jean Lupu – președinte, conf. univ. dr. Valentin Gruescu (București), conf. univ. dr. Ionică Pop (Cluj-Napoca) și conf. univ.
dr. Eugen Sandu (Craiova) – membri, a avut o misiune grea,
ansamblurile participante fiind de înaltă ţinută. La categoria
„Licee de artă”, căreia doresc să-i dedic acest comentariu, corul
„Cantabile” al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște
și-a apărat titlul de campioană câștigat în 2011 la Arad, reușind
să obţină și la ediţia din acest an premiul I. Pe celelalte două
locuri s-au clasat, în ordine descrescătoare, corurile din ClujNapoca (Liceul de Muzică “Sigismund Toduţă) și Iași (Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă)”. La aceeași categorie au
mai participat coralele din București, Brașov, Buzău și Deva.
Tinerii artiști dâmboviţeni au fost conduși cu profesionalism de conf. univ. dr. Florin Emil Nicolae Badea, care a știut
să-i motiveze, să-i transforme într-un instrumentarmonios.
„Cantabile” este mult mai mult decât un cor de liceu, este o
mare familie ale cărei performanţe se bazează pe multă muncă,
susţinută cu pasiune, cu plăcere. Programul său, interpretat
cu expresivitate, a fost unul de largă audienţă, reunind pagini
din epoci și spaţii culturale diverse. Astfel, în debut au răsunat armoniile unei piese din Renașterea engleză – Now is the
month of maying de Thomas Morey, urmate tot de sonorităţile
renascentiste întâlnite în Cantate Domino, creaţia alui Claudio
Monteverdi, rostiteasemeniunei rugăciuni.Tonul romantic a
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fost sugerat cu vervă, prin Cântec de vânătoare( Jagdlied)de Felix
Mendelssohn. Un moment special, în care muzica și dansul
s-au îngemănat inspirat, a fost realizat prin pagina de inspiraţie
folcloric-românească Și altfel de variaţiuni pe tema Chindiei de
Alexandru Pașcanu, cu Coda de Sabin Pautza, a cărei coregrafie a preluat pașii ritmaţi ai jocului popular românesc. Repertoriul de gospel a fost evocat apoi prin două piese de mare efect,
Every time I feel the spirt a lui Bob Chilcott și The Battle of Jericho, compusă de Moses Hogan. O ingenioasă versiune corală a
Uverturii „Wilhelm Tell” de Gioachino Rossini a încheiat spectaculos evoluţia muzicienilor din Târgoviște.
Decizia juriului a fost anticipată prin aplauze binemeritate!
Butcă George-Andrei, anul I Muzicologie
Universitatea Naţională de Muzică București
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Festivalul „Timotei Popovici“, reluat la Sibiu
Sala „Thalia“ a Filarmonicii de Stat din Sibiu a găzduit
sâmbătă, 25 mai, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Coral
„Timotei Popovici“, o manifestare reluată după câţiva ani, chiar
în orașul în care s-a consacrat. Festivalul a fost organizat în
cadrul manifestărilor dedicate împlinirii celor 45 de ani de activitate a Corului de Cameră „Caedonia“ din Sibiu.
Festivalul „Timotei Popovici“, reluat anul acesta după o
perioadă de întrerupere, a fost organizat de Asociaţia ”Corul de
Cameră Caedonia” din Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judeţean,
a Consiliului Local și a Casei de Cultură, dar și prin eforturile profesorului Florin Soare, dirijorul Corului „Caedonia“ și
vicepreședintele Asociaţiei Naţionale Corale din România. Pe
scena renumitei săli de spectacole a Filarmonicii din Sibiu au
urcat cinci coruri din patru orașe ale ţării și au încântat publicul
cu un repertoriu divers, de la piese clasice, la cântări bisericești
armonizate pentru coruri mixte.
Spectacolul a fost deschis de Corul „Caedonia“ din Sibiu,
dirijat, din 1980, de prof. Florin Soare. Au urmat Corul „Millennium“ din Slatina, condus de prof. Alexandru Chirilă Stanciu, corul „Magnificat“ din Cluj-Napoca, dirijat de profesorul
Alexandru Suciu, corul „Sargeţia“ din Deva condus de prof.
Nicolae Icobescu, și corala „Timotei Popovici“ a Catedralei mitropolitane din Sibiu, condusă de diac. Dan Alexandru
Streza.
Memoria unui mare muzician
Festivalul Coral „Timotei Popovici“ a debutat înainte de
Revoluţia din 1990, pentru a-l omagia pe marele compozitor,
muzician și dirijor. „Prin acest festival dorim să cinstim memoria marelui Timotei Popovici. Chiar dacă s-a născut în Banat,
Timotei Popovici și-a dedicat mare parte din viaţă activităţii
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sale de la Sibiu. Noi toţi îl considerăm o personalitate a Sibiului și ca atare considerăm că este binevenită menţinerea personalităţii sale în memoria urbei. Am adunat în acest an doar
cinci coruri, dar pe viitor sperăm să ne bucurăm de o prezenţă
și mai numeroasă“, ne-a spus prof. Florin Soare.
Corul „Caedonia“ a fost înfiinţat în 1968, prin iniţiativa
prof. Doru Constantiniu, cu sprijinul mai multor muzicieni de
profesie, dar și a mai multor amatori cu dragoste faţă de muzică,
astfel că s-a născut un cor semi-profesionist. Corul „Caedonia“
a participat la numeroase festivaluri, concursuri, emisiuni televizate și a câștigat un prestigiu internaţional.
Manifestările dedicate sărbătorii acestui cor au debutat pe
17 mai, cu mai multe concerte și recitaluri organizate în cadrul
Zilelor Culturale ale Judeţului Sibiu. Din manifestări n-au
lipsit un recital în Catedrala mitropolitană, un masterclass și
recitaluri în localităţi din Mărginimea Sibiului. Programul s-a
încheiat sâmbătă, 1 iunie, cu un concert amplu la Agnita, judeţul Sibiu. La finalul festivalului de la Sibiu, dirijorii celor cinci
coruri au primit o diplomă de participare, flori și un caiet cu
activitatea și repertoriul Corului „Caedonia“.
(Ziarul ”Lumina”, 27 mai 2013)
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CONSILIUL JUDETEAN ARGEȘ
TEATRUL „ AL.DAVILA” PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
PRIMĂRIA ORAȘULUI TOPOLOVENI
CENTRUL CULTURAL PITEȘTI
în colaborare cu
ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI
ASOCIATIA NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA

FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL
DE MUZICĂ CORALĂ
„D.G.KIRIAC”
EDIŢIA a XXI – a
PITESTI – CURTEA DE
ARGES
27 – 30 IUNIE 2013
Ne-am bucura dacă aţi fi alături de noi în zilele de 27, 28,
29 și 30 iunie 2013, la sala Teatrului „Al. Davila” din Pitești,
sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Pitești și la Mănăstirea
Curtea de Argeș.
Președinte de onoare
CONSTANTIN NICOLESCU
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „D.G. KIRIAC”
„Istoria culturii muzicale argeșene ne bucură, dar în același timp ne obligă să respectăm activitatea de sute de ani de
pe plaiurile noastre începând cu corurile de pe lângă mănăstiri și biserici, școli, societăţi culturale și până în zilele noastre,
când formaţiile de amatori, prin prestaţia lor, se apropie de arta
interpretativă a corurilor profesioniste.”
Constantin Nicolescu –
Președintele Consiliului Judeţean Argeș
Președinte de onoare
al Festivalului Internaţional „D.G.Kiriac”
Festivalul Internaţional de Muzică Corală „D.G.Kiriac” are
două etape distincte:
- Prima între anii 1970-1988, cu caracter naţional, când
s-au desfășurat primele zece ediţii la care au participat circa
170 de coruri mixte, bărbătești, de femei, tineret și copii din
toate judeţele României.
- Începând cu a doua etapă, festivalul a păstrat numele
marelui compozitor român D.G. Kiriac și se desfășoară sub
denumirea „Festivalul Internaţional de Muzică Corală D.G.
Kiriac”.
Prima ediţie internaţională a avut loc în zilele de 23-26
iulie 1002, la iniţiativa Societăţii Culturale „ARS NOVA” și
a prof. Gheorghe Gomoiu, dirijorul corului „ARS NOVA” cu
sprijinul Asociaţiei Corale din România, a primarului Tudor
Pendiuc și a directorului Teatrului „Al.Davila”, Sevastian Tudor.
La cele douăzeci de ediţii (1992-2012) au participat 260 de
coruri printre care coruri de copii, tineret, de femei și bărbaţi,
mixte din Belgia, Bulgaria, Franţa, Grecia, Germania, Letonia, Moldova, Olanda, Portugalia, Spania, Turcia, Italia, Israel,
Ungaria.
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Sperăm ca și anul acesta, la cea de-a XXI-a ediţie internaţională, să ne bucurăm de participarea unor coruri valoroase din
ţară și străinătate și să realizăm spectacole de calitate atât în
Teatrul „Al.Davila”, cât și în Mănăstirea Curtea de Argeș.
Mulţumim și pe această cale Î.P.S. Arhiepiscop Calinic
pentru tot sprijinul pe care îl acordă muzicii în Argeș și Muscel.
PRESEDINTE FESTIVAL, DIRECTOR FESTIVAL,
Sebastian Tudor
Gheorghe Gomoiu
PROGRAMUL FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE MUZICĂ CORALĂ „D. G. KIRIAC”
27-30 IUNIE 2013
TEATRUL „AL. DAVILA” PITEȘTI
Vineri, 28 iunie 2013, ora 19.00
• Corul de cameră „ARS NOVA” Pitești
Dirijori : Andra Bivol Costea, Gheorghe Gomoiu
La pian: Radu Titi
• Corul „Musica Selecta” al Universităţii Naţionale de
muzică București
Dirijor: Gabriel Popescu
• Corul academic al Universităţii de Arte „Alexandru
Ioan Cuza” Iași
Dirijor: George Dumitrescu
• Corala „APPASSIONATO” al Universităţii „VALAHIA” Târgoviște
Dirijor: Florin Badea
• Corul mixt al Patriarhiei Române
Dirijor: Stelian Ionașcu
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TEATRUL „AL. DAVILA” PITEȘTI
Sâmbătă, 29 iunie 2013, ora 19.00
• CORUL REGAL aflat sub înaltul patronaj al Alteţei
Sale Regale Principele Radu
Dirijor: Arthur Răzvan Rădos
• Corul mixt „Alexandru cel Mare” din Pelas - GRECIA
Dirijor: Andoniadis Papadopulos
• Corul mixt „Maestro Gheorghi Atanasov” – BULGARIA
Dirijor: Teodor Dobroik
• Corul „PRELUDIU” București
Dirijor: Voicu Enăchescu
CASA SINDICATELOR PITEȘTI
Joi, 27 iunie 2013, ora 19.00
• CONCERT SIMFONIC
Orchestra Filarmonicii Pitești
Dirijor: Alexandru Ganea
Solist: Clara Cernat (vioară) – FRANŢA
MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ
Duminică 30 iunie 2013 ora 12.00
• Corul mixt „Alexandru cel Mare” din Pelas - GRECIA
Dirijor: Andoniadis Papadopulos
• CORUL REGAL aflat sub înaltul patronaj al Alteţei
Sale Regale Principele Radu
Dirijor: Arthur Răzvan Rădos
• Corul „ARMONIA” – Plopeni
Dirijor: Cornel Mutu
• Corul mixt „Maestro Gheorghi Atanasov” – BULGARIA
Dirijor: Teodor Dobroik

Manifestări corale interne

• Corul „Ion Ionescu” Topoloveni
Dirijor: Ion Isăroiu
• Corul „Învierea” din Foeni – Timiș
Dirijor:
• Corala bărbătească a Protoeriei din Pitești
Dirijor: Gheorghe Neacșu
• Corala „Iosif Naniescu” Curtea de Argeș
Dirijor: Codruţ Scurtu
• Corul „Orfeu” Curtea de Argeș
Dirijor: Alexandru Ionescu
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MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL
ASOCIATIA NATIONALA CORALA DIN ROMANIA
UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR
DIN ROMANIA
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
DIN BUCURESTI
ARHIEPISCOPIA BUZAULUI SI VRANCEI
Consiliul Local si Primaria Municipiului Focsani
Prefectura Judetului Vrancea
Consiliul Judetean Vrancea
Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea
C.J.C.T.P.A.M Vrancea
Muzeul Judetean Vrancea
Directia pentru Cultura si Culte Vrancea
Protoeria nr. 1 Focsani – Parohia Sf. Nicolae Nou „Umbra”

FORMATIA CORALA TRADITIONALA
„PASTORALA” FOCSANI
ZILELE MUNICIPIULUI
F O C S A N I, 5-10 I U L I E 2013
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Festivalul Coral International „Pastorala”,
Editia a IX-a, 5-8 Iulie 2013
Focsaniul, resedintă a Judetului Vrancea, cu o populatie de
peste 100 000 locuitori, oras al Unirii Principatelor Române
cu un trecut istoric incărcat de evenimente de o importantă
crucială pentru România, este acum gazda FESTIVALULUI
CORAL INTERNATIONAL “PASTORALA”, editia a IX-a.
Situat pe locul unor asezări omenesti din neolitic, Focsaniul este atestat documentar din anul 1575. Orasul Focsani este
denumit în multe scrieri vechi “Orasul de pe Milcov”, râul pe
care Domnitorul Stefan Cel Mare si Sfant a stabilit hotarul
dintre Moldova si Tara Românească in anul 1482. Mai tarziu
localitatea a intrat în constiinta oamenilor drept “Orasul Unirii”
(dupa 1859).
Traditia muzicii corale în judetul nostru este atestată din
cele mai vechi timpuri, Focsaniul chiar înainte de Unire si
după Unire constituind puntea culturală dintre Muntenia si
Moldova.
Ca institutie de bază profesionistă, Filarmonica “Unirea“
din Focsani a fost institutia culturală care a mentinut făclia culturii muzicale în această zonă atrăgând nume celebre ale scenei
românesti si internationale în concertele sustinute.
În cei 35 de ani de activitate neîntreruptă, “Pastorala”
continuă traditia corală pe aceste meleaguri vrâncene desfășurându-și activitatea concertistică în stagiuni muzicale.
Colaborările cu formaţiile profesioniste de gen din ţară şi
străinătate au contribuit la ridicarea nivelului cultural al locuitorilor municipiului şi judeţului realizând educaţia permanentă
a publicului spectator prin intermediul muzicii corale naţionale
şi universale.
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Festivalul Coral International “Pastorala” se desfăşoară in
perioada 5-8 iulie 2013, in cadrul “Zilelor Municipiului Focsani” (5-10 iulie) sub auspiciile Asociaţiei Naţionale Corale
din România (ANCR), Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Universitatii Nationale de Muzica din
Bucuresti, Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei.
Organizatorii doresc realizarea unei editii reusite în care
mesageri din tară si dincolo de granitele ei îsi împărtăsesc
pasiunea pentru muzica corala nationala si universala, cunosc
valorile si realitatile culturale din Tara Vrancei si din Romania.
Organizatorii festivalului :
CONSILIUL LOCAL SI PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI, CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA,
FORMATIA
CORALĂ
TRADITIONALĂ
“PASTORALA”,
I.S.J.
VRANCEA,
C.J.C.P.C.T.A

Manifestări corale interne
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VRANCEA, PREFECTURA JUDETULUI VRANCEA,
MUZEUL DE ISTORIE VRANCEA, PROTOERIA 1
FOCSANI, Parohia Sf. Nicolae Nou - Umbră, DIRECŢIA
PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAŢIONAL
VRANCEA, MUZEUL JUDEŢEAN VRANCEA.
Corurile invitate la cea de-a IX-a ediţie 2013:
Corul „Preludiu” dirijor Voicu Enăchescu, invitat de
onoare în concert extraordinar
Corul „Divina Armonie” din București, dirijor Marius
Firca, fondator prof. Paula Ciuclea (primul cor privat din
România)
Corala „Nicoale Oancea” a Casei Corpului Didactic din
București, dirijor Marius Crucianu
Corul „Lyra” din Buzău, dirijor Ștefan Stănescu
Corul „Appassionato” din Târgoviște, dirijor Florin Badea
Formaţia corală Dobrudjanski Zvutsi Choir din Bulgaria,
dirijoare Ivelina Vaykova
Corul Primăriei Epidavros din Grecia, dirijoare Kaloudy
Evghenia
Corul „Ioan D. Chirescu” din Cernavodă, dirijor preot
Dincu Anghel
Ansamblul „Patos” din București, dirijor Petre Ștefănescu
Corurile vor avea următorul proiect de program:
Vineri, 5 iulie 2013:
Primirea formaţiilor corale din străinătate (în prima parte
a zilei)
Program liber
Sâmbătă, 6 iulie:
Ora 10:30 – Primirea Corurilor din ţară
Ora 11:00 –Primărie – Întâlnire cu oficialităţile locale,
cuvânt de bun venit.
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Ora 11:30 – Piata Unirii, Piaţa Teatrului – Dialogul corurilor participante, microrecitaluri
Ora 12:30 - Masa
Ora 14:30 – Omagiul Eroilor Neamului la Mausoleul
Marasesti/Mausoleul Focșani-Sud, Recital coral
Ora 17:00 – Deschiderea festivă – Sala Teatrului Mr. Gh.
„Pastia”
Ora 17:15-20:00 – Concerte individuale ale corurilor
participante si înmanarea distinctiilor festivalului.
Ora 20:30 – Conferinţă de presă și serată muzicală
româno-bulgară-greacă.
Duminică, 7 aprilie:
Ora 10:00 – Participări la slujba duminicală / Excursii în
judeţ (opţional)
Nota: Corurile participante vor interpreta reunit Imnul Europei – o strofa in limba germana si franceza.
Juriul de Onoare al Festivalului este format din personalităţi ale muzicii corale românești si personalitati locale după
cum urmează:
- dirijorul Voicu Enachescu – presedintele de onoare
al festivalului, presedintele Asociatiei Nationale Corale din
Romania;
- compozitorul si dirijorul Constantin Arvinte – reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania;
- prof. univ. dr. Dan Buciu – seful sectiei corale la Uniunea
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania.
- conf. univ. dr. Ioan Golcea – șeful catedrei de dirijat coral
al Universităţii Nationala de Muzica, Bucuresti;
- Presedintele festivalului – ing. Decebal Bacinschi, Primarul Municipiului Focsani.
- Directorul festivalului – prof. dr. Liviu Nedelcu.
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- Director executiv al festivalului – prof. dr. Dumitru Sandulachi, dirijor fondator si director al Formatiei Corale Traditionale „Pastorala”, vicepresedinte A.N.C.R.
- Membru al juriului – preot prof. Valeriu Tufaru
Parteneri media:
Tv. Trinitas, Tv. Iasi, Tvr-Cultural Bucuresti, Tv. Atlas Vrancea, Ziarul de Vrancea, Monitorul de Vrancea, Adevarul de seara,
Radio Dada, Focus Tv.
Pentru eventuale nelămuriri putem fi contactaţi telefonic
(0722365294) sau pe e-mail: pastoralasan@yahoo.com
Vă asteptăm cu drag în legendara noastră Ţara Vrancei !
Dirijor, prof. dr. Dumitru Sandulachi
Vicepresedinte A.N.C.R.,
Director executiv al Festivalului
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Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu”,
Lugoj
Începând cu anul 1970, bienal, personalitatea marelui compozitor și dirijor Ion Vidu este omagiată, la Lugoj, cu prilejul
festivalului coral care îi poartă numele.
De-a lungul celor XX de ediţii desfășurate până în prezent, această sărbătoare lugojeană a cântului coral, una dintre
cele mai vechi și prestigioase manifestări culturale de gen din
ţară, s-a bucurat de prezenţa a numeroase și valoroase formaţii corale din Franţa, Italia, Germania, Grecia, Ungaria, Serbia,
Japonia și România, fiind totodată un mijloc eficient de promovare a culturii române și lugojene în Europa și nu numai.
Festivalul Coral Internaţional „Ion Vidu” s-a instituţionalizat, firesc, ca un omagiu adus cântecului, înseninând, de-a lungul timpului, sufletele iubitorilor de artă autentică, de frumos și
măiestrie interpretativă.
Ediţie de ediţie, acest eveniment artistic se dovedește a fi
un excepţional ambasador al Lugojului și României în lume, în
special prin participanţii de pretutindeni, care, timp de câteva
zile, cântă și încântă pe scenele din orașul de pe Timiș.
În mod firesc, anul viitor, 2014, se va desfășura cea de a
XXI-a ediţie a Festivalulului Coral Internaţional „Ion Vidu”.
Organizatorii (Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Lugoj, Consiliului Local Lugoj și
Consiliului Judeţean Timiș) sunt convinși că și această ediţie se
va ridica la un nivel cel puţin egal cu al ediţiilor precedente.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj

Din activitatea unor formaţii
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Raport anual – Corala Armonia – 2012
Organizarea reușită a primei ediţii a Festivalului Internaţional Coral Liviu Borlan, în anul 2011, a dus la hotărârea ca,
în următorii 5 ani, Festivalul să se desfășoare anual. De aceea,
obiectivul principal al Asociaţiei Prietenii Armoniei, în anul
2012, a fost organizarea celei de a doua ediţii a acestui Festival. Ca și în anul 2011, când s-a lansat cartea Polifonii - Liviu
Borlan și la cea de-a doua ediţie a fost lansată o carte: Liviu
Borlan – Piese corale. Pe lângă concertele Pascale școală și
cele de colinde, care au devenit o regulă, programul de concerte a cunoscut și lucruri noi. De asemenea, Corala Armonia a
beneficiat și de un minunat turneu în patru ţări, organizat prin
intermediul unei croaziere pe Marea Mediterană, cu minunatul
vas „Orchestra”.
1. Duminică, 8 ianuarie, Corala Armonia, răspunzând invitaţiei Clubului Rotary Sighetul Marmaţiei a pornit spre românii de dincolo de Tisa, pentru a susţine un concert de colinde,
cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, în localitatea Solotvino (Slatina) din Ucraina. Cum „vinovat” de acţiune s-a făcut și George
Ofrim, Armonia l-a colindat sub geamurile firmei Arcer din
Sighetul Marmaţiei.
2. Ziua Culturii Naţionale, precum și aniversarea a 162 de
ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, au fost marcate, în
14 ianuarie, printr-un concert pe versurile poetului. A întregit
atmosfera artista Casandra Hauși. Alături de oamenii de cultură ai locului, au participat și profesori universitari veniţi tocmai din Coreea.
3. În aceeași zi, în sala polivalenta a hotelului Mara, a avut
loc ședinţa de bilanţ a anului 2012 și de întocmire a programului pentru anul 2013.
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4. „Mărţișor cu dor și cor”, concert de prelucrări folclorice,
susţinut la Teatrul Municipal Baia Mare, împreună cu fanfara
„Millennium Band”.
5. Concertele Pascale școală, în care decriptarea teologică a
fost prezentată de către consilierul cultural al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, pr. Cristian Ștefan.
6. Peste 100 de membri ai ordinului templierilor din toata
România s-au întrunit la Alba Iulia, pe 12 mai, într-un Capitul Naţional, având drept scop principal, primirea unor membri noi. În cadrul unui procesiuni fastuoase, însoţiţi de soldaţii
Gărzii Cetăţii și de Corala Armonia, aceștia au depua o coroană
de flori la statuia lui Mihai Viteazu.
7. Noaptea muzeelor este considerat actualmente un fenomen cultural european, iar la Baia Mare toate muzeele și-au
înscris programele pe agenda culturală a acestei nopţi magice.
Armonia a contribuit, în mai multe intervenţii, cu câteva „surprize muzicale”.
8. În fiecare an, de Sânziene, marcând solstiţiul de vară, la
Borșa se desfășoară festivalul „Nopţi de Sânziene”, organizat
de Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureș, Consiliul Judeţean Maramureș,
Consiliul Local Borșa, Primăria orașului Borșa, Serviciul Public
pentru Cultură, Sport și Salvamont. Evenimentul a debutat cu
o paradă a portului popular, alaiul de ansambluri folclorice străbătând orașul, iar apoi fiecare ansamblu a urcat pe scenă pentru
recitalurile programate. Armonia a participat cu un buchet de
prelucrări folclorice care au făcut deliciul localnicilor adunaţi în
faţa scenei.
9. Cea de-a doua ediţie a Festivalului Liviu Borlan, în organizarea Asociaţiei Prietenii Armoniei, a adus pe scena Casei
de Cultură a Sindicatelor 6 coruri, premiul I. și trofeul Liviu
Borlan fiind câștigate de corul Sargeţia din Deva. Cu această
ocazie a fost lansată și cartea Liviu Borlan – Piese corale. Tot
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cu această ocazie, Asociaţia Naţională Corală din România a
fost invitată să ţină lucrările Adunării Generale anuale la Baia
Mare.
10. Pe data de 19 octombrie, la Baia Mare a fost invitat
corul Eutherpe al Liceului de Artă Sabin Drăgoi din Arad,
pentru a susţine împreună cu Armonia un dialog muzical, sub
titlul “Dialogul corurilor – cu drag pentru copii cu autism din
Maramureș”, în scopul strângerii de fonduri pentru Asociaţia
Autism Baia Mare. Spectacolul a fost susţinut cu sprijinul cluburilor Rotary Baia Mare și Arad.
11. 13-25 noiembrie a fost o altă etapă de neuitat pentru
cei care alcătuiesc, de 10 ani, Corala Armonia. A fost un cadou
meritat, oferit cu multă generozitate de “sufletul” Coralei, Sasha
Nicolici, celor pentru care muzica este un fel de promovare a
frumosului, păcii și armoniei. Îmbarcaţi în autocar, Armonia a
pornit spre Genova, punctul de pornire în croazieră, cu spectaculoasă navă MSC Orchestra. Pe harta traseului s-au înscris pe
rând: Roma, cu Muzeul Vaticanului și Basilica Sf. Petru, Heraklionul unde istoria prin palatul Knossos dăinuie de mai bine
de 5000 de ani., Atena cu Acropole și Parthenonul, Istanbulul
cu Moscheea albastră, Biserica Sf.Sofia, palatul Topkapi, dar și
cu renumitul Grand Bazar. De aici, cale întoarsă spre coastele
Siciliei pentru a vedea Messina dar și tumultosul vulcan Etna.
Totul a culminat cu ultimul obiectiv înscris pe listă: Malta, un
loc cu o istorie bogată și interesantă, cu capitala La Valletta,
înscrisă din 1980 în patrimoniul cultural mondial al UNESCO,
dar și cu vechea capitală, Mdina. Cu astfel de imagini în minte
Armonia a plutit apoi pe Mediterana până la Genova și de aici
spre casă.
12. Sărbătoarea Zilei Mondiale a cântului coral s-a constituit, pe 9 decembrie, într-un moment deosebit. Peste 450
de coriști, reuniţi în 12 coruri, au cinstit victimele dezastrelor
naturale.
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13. Deschide ușa creștine! Respectând tradiţia, Armonia a
colindat “pe la case boierești”, vestind sosirea Crăciunului.
La reușita acestor acţiuni și-au adus o contribuţie deosebită
dirijoarea, d-na prof. Mihaela Bob Zăiceanu, șefii de partide:
prof. Raluca Onea, d-na Marioara Stratone, prof. Adrian Iercoșan, prof. Vasile Vlașin.
Aducem mulţumiri publice partenerilor și colaboratorilor
noștri:
- Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, președinte
Gheorghe Marcaș;
- Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, director Teodor Ardelean;
- OSMTH România;
- Rotary Club Baia Mare;
- Primăria și Consiliul Local Baia Mare;
- Consiliul Judeţean Maramureș.
Director executiv Alexandru Nicolici
Secretar Angela Bălănescu
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Concerte susţinute în 2012
1
2

8 ianuarie
14 ianuarie

3
4

1 martie
1 aprilie

5
6

11 aprilie
12 mai

7

19 mai

8
9

23 iunie
6-9 sept

10

19 oct.

11

13-25 nov.

12
13
14
15

09-Dec
08-Dec
11-Dec
12-Dec

16
17
18
19
20
21

15-Dec
15-Dec
16-Dec
16-Dec
16-Dec
17-Dec

22
23
24

17-Dec
23-Dec
23-Dec

25

24-Dec

Colind în Ucraina (Solotvino) și Sighet
Biblioteca Judeţeană - Concert pe versurile poetului
Mihai Eminescu
Teatrul municipal: Marţisor cu dor și cor
Concert Pascal școală - Biserica Ortodoxă din Baia
Sprie
Concert Pascal școală Seini
Alba Iulia, investire templiera - Capitul al Prioratului Transilvaniei
Noaptea muzeelor - Muzeul de mineralogie - concert folcloric
Concert folclorice - Borsa-Sanziene
Festival Internaţional Coral Liviu Borlan - ediţia a
ll-a
Dialogul corurilor: duplex Armonia-Eutherpe
(Arad)
Turneu în 4 ţări: concert folclorice pe vasul de croazieră “Orchestra”
Ziua Mondială Corală
Colinde Biserica cu lună - Oradea
Colinde Seini, Biserica ortodoxa
Colinde Satu Mare, Catedrala ortodoxa Adormirea
Maicii Domnului
Colinde Cluj Napoca - Mitropolie
Colinde Turda, Teatrul Municipal
Colinde Baita de sub Codru, Biserica greco-catolica
Colinde Baita de sub Codru, Biserica ortodoxa
Festivalul colindelor Farcasa
Colinde Teatrul Municipal Baia Mare, concert caritabil
Colinde Ocolul Silvic Baia Mare
Colinde Biserica ortodoxa Recea
Colinde Biserica ortodoxa Sf.Arhangheli Mihail si
Gavril Baia Mare
Colinde Episcopia Maramuresului si Satmarului
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Corala bărbătescă ortodoxă „Armonia”
„Cred că muzica este mereu în aer, în jurul nostru; lumea este
plină de ea și fiecare din noi ia din ea atât cât îi trebuie.“
(Edward Elgar)
Prima instituţie care a promovat muzica precum și educaţia
tinerilor în Ţara noastră este chiar instituţia ce își are obârșia
la Dumnezeu, instituţia divino-umană care este Biserica Ortodoxă strămoșească.
„Muzica este timp sonor” spunea Emil Cioran, iar timpul primit în dar trebuie dăruit la rândul său lui Dumnezeu și
oamenilor spre plinirea iubirii către Creator de semeni.
La scurtă vreme după numirea și instalarea sa ca Întâistătător al Arhiepiscopiei Tomitane, Înalt Prea Sfinţia Sa, Înalt Prea
Sfinţitul Părinte Teodosie al Tomisului, a binecuvântat înfiinţarea mai multor ansambluri corale atât în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar cât și în cadrul parohiilor și mănăstirilor din eparhie, revigorând și înnoind viaţa cultural-muzicală
din străvechea provincie Dobrogea.
Dintre toate, s-a distins de la bun început Corala bărbătească „Armonia”, condusă cu măiestrie de dl profesor de
atunci, Ion Iulian Dumitru, astăzi Arhidiacon Asistent Universitar al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa.
A fost înfiinţată în anul 2001, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Teodosie
al Tomisului, desfășurând imediat o bogată activitate muzicală:
- participă în fiecare an la Festivalul de colinde intitulat
„Leru-i Ler”, desfășurat în municipiul Tulcea(2001-2003);
- susţine alături de corala „Te Deum Laudamus” un concert
extraordinar la Sala Radiodifuziunii Române(mai 2002);

- lansează un compact disc, intitulat sugestiv „Sfărâmând
Porţile Iadului”, realizat în studiourile Electrecord-București,
bucurându-se de un succes și o apreciere deosebită (2003);
- participă la Concursul Naţional de Muzică găzduit de
orașul Piatra-Neamţ, ocupând locul II pe ţară (2003).
După 2003, aflându-se sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului, corala „Armonia”, alături de Înalt Prea Sfinţitul Părinte
Teodosie, susţine nenumărate concerte și participă la festivaluri,
atât în ţară cât și în străinătate:
- Festivalul de Muzică Sacră susţinut în Palatul Patriarhal
– București (2004);
- Festivalul „I.D. Chirescu” susţinut la Cernavodă (2005 2013);
- Concerte religioase, clasice, floclorice și simfonice susţinute în diferite orașe: Ploiești, Vatra-Dornei, Fălticeni, Săpânţa,
Tulcea, Mangalia, București, Giurgiu, Galaţi, Călărași, Slobozia,
Constanţa, Ploiești, Sibiu;
- Festivalul Internaţional al Artei Corale Bisericești găzduit de orașul Constanţa (ediţiile I - XII);
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- Martie 2005: concertează la Patriarhia Ecumenică din
Constantinopol;
- Septembrie 2005: participă la „Convegno internazionale. Il monachiesimo ortodosso in Finlandia e nei paesi baltic”
Grotta Ferrata – Roma (Italia);
- Octombrie 2005 corala este invitată să concerteze în
cadrul festivalului „Kairo’s 2005. La luce che vieni da oriente”
Bari, Conversano (Italia);
- Decembrie 2005 (8-12): concert extraordinar susţinut în
catedrala catolică San Gines din Madrid în faţa a 500 de invitaţi, corala bucurându-se și de prezenţa ambasadorului României în Spania;
- Decembrie 2005 (17-23): grupul coral concertează în
Israel la Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, concertul
fiind susţinut în faţa distinșilor lectori universitari și Casa de
Cultură din Tel Aviv; la Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim în
prezenţa Părintelui Patriarh Teofil; la Ambasada Română din
Israel; turneul se încheie cu un concert susţinut la Institutul
Cultural Român din Tel Aviv, în cadrul vernisajului de icoane
„Lumina Icoanei”, la invitaţia D-nei Madeea Axinciuc, director
I.C.R. Tel Aviv.
Din dorinţa de a păstra vie tradiţia creștin-ortodoxă de pe
meleagurile patriei, Corala „Armonia” lansează, în cinstea Nașterii Domnului, în premieră naţională un material discografic
sub formă de DVD intitulat „Miracol pentru suflet”, conţinând colinde tradiţionale românești, filmările realizându-se în
mănăstirile și bisericile din Dobrogea și din Bucovina.
- Ianuarie 2006: corala concertează la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” cu ocazia acordării titlului de „Doctor
Honoris Causa” doamnei baronese Emma Nicholson.
- Aprilie 2006 (10-17): corala susţine un turneu de muzică
sacră specifică perioadei pascale în Elveţia, concertând în biserici protestante dintre care menţionăm, biserica din Maur, cate-
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drala protestantă Grossmunster-Zurich ce datează din vremea
reformatorului protestant Ulrich Zwingle, grupul coral bucurându-se de prezenţa a peste 1000 de persoane.
- Aprilie 2006 (20-28): vizitează pentru a II-a oară Ţara
Sfântă, participând la slujbele religioase la Biserica română din
Ierusalim și Ierihon, totodată susţine concerte în Ierusalim, la
sala Beit Ariela din Tel Aviv (25 aprilie); la iniţiativa I.C.R. Tel
Aviv, aduce salutul României cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Statului Israel la Matnas Hadar, Haifa.
În cadrul turneului din Ţara Sfântă, grupul coral trăiește un
moment unic, având la invitaţia Părintelui Patriarh Teofil binecuvântarea de a participa la slujba pogorârii Sfintei Lumini de
la Sfântul Mormânt alături de corul Patriarhiei Ierusalimului,
fiind singurul cor românesc ce se bucură de o astfel de apreciere
din partea Patriarhiei Ierusalimului.
- Decembrie 2006: corala susţine mai multe concerte de
muzică sacră în cadrul unui turneu, organizat de Institutul Cultural Român în orașele Londra, Dublin și Paris.
- În 2006 grupul coral lansează, la Muzeul de Artă din
Constanţa un CD conţinând prelucrări folclorice, intitulat
„Folclorul românesc în interpretare corală”. (Electrecord)
- Mai, 2007: grupul coral concerteză din nou în Spania, în
orașul Palma de Mallorca.
- Septembrie 2007: corala reușește să imprime alte două
CD în studiourile Electrecord din București: primul cu Sfânta
Liturgie, intitulat „Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur”
iar cel de-al doilea cuprinzând cântări din perioada Postului Mare, intitulat „Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul”.
- Pe 1 decembrie 2007 corala susţine la Strasbourg un concert extraordinar de Ziua Naţională a României în prezenţa a
numeroase oficialităţi ale Consiliului European. În acest cadru festiv concertul a fost transmis de binecunoscuta televiziune Mezzo.

60

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 19

- Pe data de 4 decembrie 2007 corala părăsește Strasbourgul și se îndreaptă spre Nurnberg unde susţine mai multe concerte în catedralele luterane din Nurnberg, Bamberg, Ansbach
și Roth.
- Aprilie 2009: grupul coral concerteză în Lisabona într-un
turneu organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat
cu Arhiepiscopia Tomisului pentru ca o lună mai târziu sa fie
din nou prezenta la festivalul Kairo’s 2009 – Bari(Italia).
- Februarie 2011: corala participă în insula Lesboss din
Grecia, la festivităţile prilejuite de ocrotitorul insulei, Sf. Teodor, la invitaţia Mitropolitului Iakovos de Mitiline-Grecia.
- În postul cel mare, al Paștelui anului 2011 și 2012, Corala
susţine o serie de concerte în premieră, alături de orchestra
teatrului Oleg Danovschi din Constanţa, în București, Galaţi,
Ploiești, Giurgiu, Călărași și Constanţa. Cu acest preilej înregistrează un DVD live și un CD al acestor concerte cu fresca
muzicală „În vremea acerea...”, compoziţie a preotului Ion
Popescu Runcu.
- La finalul lunii noiembrie al anului 2011, Corala Armonia alături de Corala Cuvânt Bun și orchestra teatrului Oleg
Danovschi din Constanţa, au susţinut în premieră opera „Sfântul Apostol Andrei – De la Betsaida la Patras prin anticul
Tomis” pe scena Operei din Constanţa.
- In perioada 25-27 iunie 2012, corala a primit „Grand
Prix-ul” la concursul „FOLKLORE WITHOUT BORDERS”
susţinut în Bulgaria, la Dobrich.
- În perioada 4-14 iulie 2012, Corala bărbătească „Armonia” a participat la cea de-a 7-a ediţie a Olimpiadei Corale
Mondiale (7th World Choir Games), desfășurată la Cincinnati, Ohio, în Statele Unite ale Americii, unde a câștigat două
medalii de aur, la secţiunea Folclor și la secţiunea Muzica religiilor (la ambele secţiuni fiind înscriși la nivelul Competiţia
campionilor). La 7th World Choir Games s-au înscris peste 350
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de ansambluri corale, din 64 de ţări și 27 de state americane.
- In postul cel mare, al Paștelui anului 2013, Corala a susţinut o serie de concerte, în Deva, Petroșani, Drobeta TurnuSeverin, Targu-Jiu, Ramnicu Valcea, Constanţa si Cernauti
(Ucraina) cu oratoriu „In vremea aceea...” compozitie a vrednicului de pomenire Pr. Ion Popescu Runcu.
- La ﬁnalul lunii mai 2013, Corala „Armonia” a participat la concertul aniversar (60 de ani) al maestrului Nicolae Botgros, dirijorul ansamblului folcloric « Lăutarii » din
Chişinău, la Sala Palatului din Bucuresti, in prezenta a peste
5500 de spectatori.
- In perioada 14 – 21 iulie 2013, «Armonia» va participa la
«European Choir Games, first edition», la Graz în Austria.
În prezent Corala „Armonia” numără 20 de membri: preoţi,
diaconi și studenţi ai Facultăţii de Teologie, abordând un repertoriu diversificat, fiind compus din piese religioase polifonice
și monodice (psaltice), folclor românesc, colinde tradiţionale
românești și străine, cât și piese din repertoriul clasic universal.
„Dacă n-ai văzut niciodată copaci bătând din palme și
munţii cântând, nu este pentru că așa ceva nu se întâmplă.
Roagă-l pe Dumnezeu să-ţi deschidă urechile și ochii și atunci
vei putea reintra în simfonia creaţiei”.
Lector Univ. Drd. Pr. Roman Valeriu
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Corala „Nicolae Oancea“, a Casei Corpului
Didactic Bucureşti

Corala “NICOLAE OANCEA” este continuatoarea unor
traditii a corului Invatatorilor constituita din insufletitorul indemn al invatatorimii din
Bucuresti la care a aderat intelectualitatea didactica din intreaga
tara.
“A parcurs o perioada de glorie artistica”-asa cum afirma
compozitorul si dirijorul D.D. Stancu-sub maiastra conducere
a profesorului, compozitorului si dirijorului Nicolae Oancea
caruia i se datoreaza in totalitate infiintarea acestei formatii. Prezenta maestrului la conducerea acesteia a fost benefica
deoarece a impus o inalta tinuta artistica stiind sa faca din fiecare intalnire de lucru o adevarata sarbatoare a spiritului.
Dupa anul 1942, activitatea corala a Casei Corpului Didactic din Bucuresti a fost continuata de dirijori de prestigiu: D.D.
Stancu, Marin Constantin, Ion Alexandrescu, Vasile Nicolescu, Constantin Popescu, Nicolae Niculescu si a rezistat
pana in anul 1986. Dupa o intrerupere de aproape 10 ani, la 15
ianuarie 1996, impreuna cu dirijorul VALENTIN MORARU si
un grup de profesori inimosi, in cadrul Casei Corpului Didactic din Bucuresti renaste steaua corului cadrelor didactice din
dorinta de a continua activitatea artistica a strabunilor nostri
dascali, de a ridica prestigiul cadrelor didactice, de data aceasta
in special al profesorului de muzica si de a hrani gustul iubitorilor de muzica corala romaneasca.
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Repertoriul variat al coralei NICOLAE OANCEA include
muzica religioasa, care nu de putine ori a contribuit la succesele
obtinute in tara si peste hotare, incantand publicul de pretutindeni cu sonoritatile specifice spatiului acestui gen de muzica.
Pe parcursul numeroaselor turnee (Franta, Italia, Germania,
Bulgaria, Republica Moldova, ex. Iugoslavia, Grecia, Austria,
Macedonia, Turcia), corala a demonstrat ca arta uneori poate sa
modifice frontierele, dorind sa probeze forta expresiva a muzicii
corale romanesti.
Corala continua sa aiba o activitate neintrerupta de concerte atat in cadrul stagiunii permanente – Paul Constantinescu
– cat si cu ocazia diverselor evenimente sau festivaluri. De la
Festivalul International de Muzica Religioasa de la Veliko Tarnovo din iunie 2007, unde corala a obtinut premiul I, Festivalul International de Muzica Religioasa de la Ohrid-Macedonia,
unde corala a obtinut premiul al II-lea in august 2009, pana
la festivaluri nationale cum ar fi: cel de la Focsani - mai 2009,
concerte la Ateneul Roman-aprilie 2008, Vaslui - 14 martie
2009, Muzeul Militar - decembrie 2009, Campulung Moldovenesc - aprilie-mai 2010, Universitatea “Dimitrie Cantemir”
- octombrie 2010 in cadrul etapei mitropolitane “Laudati pe
Domnul”, corala se bucura de o prezenta recunoscuta in viata
muzicala romaneasca si nu numai, fiind dirijata in ultimii trei
ani de profesorul MARIUS CRUCIANU care tinde sa continue
cu professionalism si fidelitate activitatea meritorie a primului
dirijor - Valentin Moraru.
PRESEDINTE CORALA,
PROF. VALERIA IONESCU
NUMELE COMPLET AL FORMATIEI: COLLEGIUM CANTORUM “NICOLAE OANCEA”
ORASUL: BUCURESTI
INSTITUTIA DE CARE APARTINE: CASA CORPULUI DIDACTIC
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ANUL INFIINTARII FORMATIEI: 1932 (REINFIINTAT 1996)
NUMELE
DIRIJORILOR:
NICOLAE OANCEA (1932-1942), VALENTIN MORARU (1996-2009),
MARIUS CRUCIANU (2009-PREZENT)
NUMARUL DE CORISTI: 35
TIPUL ANSAMBLULUI: MIXT
PREMII OBTINUTE:
- PREMIUL I-LAUDAE DOMINE - BUCURESTI
1996
- PREMIUL I-FESTIVAL CORAL-GIURGIU-1998
- PREMIUL I- VELIKO TARNOVO-BULGARIA
2007
- PREMIUL AL II-LEA – OHRID-MACEDONIA-2009
IMPRIMARI:
CU NOI ESTE DUMNEZEU-CASETA I
CU NOI ESTE DUMNEZEU-CASETA II
L’AMICIZIA-CD SI DVD IMPREUNA CU FORMA-
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TIA ITALIANA “CITTA DI SOAVE”
LANGA LEAGAN –CD (MUZICA LAICA)
RECVIEMUL GERMAN DE IOHANNES BRAHMS
–CD SI DVD IMPREUNA CU “COLLEGIUM VOCAL”
DIN CHAURAY
CONCERT ANIVERSAR-15 ANI-BUCURESTI 2010
CORALA “NICOLAE OANCEA” LA ISTANBULDVD-2011
DATE DE CONTACT: IONESCU VALERIA, BD.
THEODOR PALLADI, NR. 6, BL, A 11, SCARA C, AP.
110, SECTOR 3, BUCURESTI, TELEFON: 0745/175.326,
arccinfvaleria@yahoo.com
DIRIJOR: MARIUS CRUCIANU CORALA “COLLEGIUM CANTORUM NICOLAE OANCEA”
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Corul de Cameră „Lyra“
Corul de cameră Lyra a luat fiinţă în anul 1974, din iniţiativa unor oameni de cultură buzoieni, iubitori ai muzicii corale,
printre aceștia aflându-se și profesorul Ștefan Stănescu, dirijorul corului.
În cei peste 38 de ani de activitate neîntreruptă, Lyra a
reprezentat Buzăul și, respectiv, România, la numeroase festivaluri și concursuri cu caracter naţional și internaţional. Această
prestigioasă activtate s-a întemeiat nu numai pe talentul și dragostea pentru muzică a celor 45 de membri ai corului, în majoritate cadre didactice, ci și pe pasiunea de o viaţă a dirijorului
acestei formaţii, profesorul Ștefan Stănescu, omul care slujește
cu credinţă muzica corală de peste 45 de ani.
Sub conducerea sa, Lyra a obţinut importante premii la
concursuri naţionale; prezenţa sa pe scenele unor renumite festivaluri corale din Franţa, Elveţia, Austria, Grecia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia, Macedonia și
Italia reprezentând o nouă confirmare a valorii formaţiei, bazată
atât pe bogăţia repertoriului- peste 160 de piese de mare popularitate din muzica românească și universală, cât și pe calitatea
interpretării.
Printre piesele cele mai apreciate se numără prelucrări folclorice ca:
„Lino, Leano- De doi” (Nicolae Ursu)
„Dor, dorule” (G. Musicescu)
„Suita corală din Ţara Oașului” (Dariu Pop)
„La fântână” (Augustin Bena)
„Cuc, cuculeţ” (Nelu Ionescu)
„Cântecul miresei” (Irina Odăgescu)
„Măruţ roșu, măr cu dor” (Mircea Neagu)
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„Mărăcinul” (I. Dumitrescu)
„Frunză verde sălcioară” (Mircea Neagu)
„Triptic maramureșean” (Constantin Arvinte)
„Chindia” (Alexandru Pașcanu) și o bogată colecţie de
colinde populare românești.
Repertoriul corului cuprinde și numeroase piese de factură
religioasă :
„Tatăl nostru” (Ștefan Stănescu)
„Imnul Heruvic” (G. Musicescu)
„Alleluia” (G.F.Haendel)
„Rugăciune” (C.Drăgușin)
„Requiem aeternam” (N.Iomelli)
„Oratoriu” (Gh. Mandicevski)
„Lăudaţi pre Domnul” (Gh. Danga)
„Stihira a II-a”
„Cămara Ta, Mântuitorul meu” etc.
Din repertoriul internaţional amintim
„Les Champs-Elysees”
„Abendlied” ( J.G.Rheinberger)
„O, primavera” (C. Monteverdi)
„Simi jadech” (Pat Shaw)
„Canzoneta napoletană” (P.I.Tcheaikovski)
„La Bamba” (Ramon Noble)
„Corul robilor evrei” (G.Verdi)
„Ije Heruvimi” (Bortnianski) etc.
Dintre cele mai recente turnee peste hotare menţionăm pe
cel care a avut loc în Montecatini Terme, Italia (2009), un festival coral de înaltă ţinută artistică, urmat de Spittal An Der
Drau, Austria (2010), concurs în care s-au înscris 8 coruri din
Europa, dar și din Asia. În anul 2011, ne-am înscris în Concursul Coral Internaţional „Musica Sacra a Roma”, Italia, organizat de Interkultur, în care corul Lyra a obţinut locul al III-lea,
iar anul acesta, între 31 august și 1 septembrie, am participat
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la a doua ediţie a festivalului Paris Music Festival, eveniment
la care au participat 10 coruri din Italia, Rusia, Polonia, Germania, Bulgaria, România și Taiwan. Pentru a ajunge în ţările
unde s-au desfășurat aceste evenimente, pașii ne-au purtat și
către importante biserci și catedrale din întreaga lume (Biserica
Sf. Ștefan din Viena, Catedrala din Monte Carlo, Domul din
Milano, Biserica din Fatima), unde ne-am oprit pentru a cânta
câteva piese.
În prezent, corul de cameră Lyra este susţinut în activitatea
sa de Casa de Cultură a municipiului Buzău.

MONTECATINI TERME, 2009
SPITTAL AN DER DRAU, 2010

PARIS, 2012

69

70

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 19

Corul Symbol, prospeţime continuă
Probabil aceste doua cuvinte pot fi inscrise pentru totdeauna in almanahurile anuale ale activitatii Corului de copii
si tineret Symbol, caci inca din 1990, succesiv, dupa ce cortina
inchide scena evenimentelor artistice consumate in 12 luni,
dirijorul si fondatorul formatiei profesorul si diaconul Jean
Lupu, caruia de cativa ani buni i s-a alturat lec.univ.dr Luminia Gutanu, deja creioneaza cu bucurie, implinire si fara nicio
urma de regrete locurile binecuvantate in care talentatii coristi
vor sustine concerte pentru anul urmator
Nici anul 2012 nu poate fi trecut neobservat, astfel ca
incercam prin articolul de fata sa scoatem la lumina sarguintele muzicale duse la bun sfarsit de catre ansamblul vocal. Este
oarecum surprinzator cum formatia reuseste anual sa ofere in
jur de 50 de manifesatari artistice, fie ca vorbim de concerte sau
raspunsuri la liturghii. Si pentru ca analiza noastra se focuseaza
pe ce de-al 22 – lea an pus in slujba artei corale, dezvaluim
cu admiratie numeroasele evenimente parcurse, incununate de
cele 29 de concerte pe care Corul de copii si tineret Symbol
le-a sustinut in anul trecut. Lor li se adauga cele 18 raspunsuri
la liturghii crestino-ortodoxe, nenumarate repetitii, doua auditii pentru recrutarea de noi membrii (prima in luna ianuarie si
cea de a doua in luna septembrie) si doua sesiuni de inregistrari
audio cu “Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur”, acestea din
urma lansate in concertul sustinut la Manastirea Cozia in data
de 8 august, intrun dublu C.D.
Fireste ca nu vom intra in amanuntele fiecarui numar artistic, deoarece nu acesta este scopul nostru acum, ci mai cu seama
acela de a gasi particularitatile si nuantele care au facut din
activitatea anului 2012 una fructuoasa si binenteles, unica. Cu
toate acestea, va vom prezenta scenele si locatiile importante
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care ne-au fost gazda: Bucuresti - Ateneul Roman (03.04),
Muzeul Sutu (concert pascal – 09.04), Universitatea Nationala de Muzica (concert pascal - 23.04), Sala Dalles (Festivalul International Europa Fest – 16.05), Centrul National de
Arta “Tinerimea Romana” (13.10), Colegiul National “Dinu
Lipatti” (14.10), Banca Nationala a Romaniei (17.12), Patriarhia Romana (17.12); Valcea – Manastirea Cozia (08.09). Pe
langa aceste locatii, majoritatea din Bucuresti, corul a mai sustinut concerte si la opt locasuri sfinte, tot din capitala. Nu putem
uita nici de raspunsurile care au infrumusetat slujbele de duminica in numeroase parohii. Cele mai multe apartin de municipiul Bucuresti, insa in anul 2012, inimosii cortisti au adus ravna
lui Dumnezeu si la manastirea Sinaia (29.07) sau biserica din
Olanesti (09.09).
Am lasat pentru final cele doua manifestari la care formatia a participat si care au adus in plus valoare si recunostinta
acestui an artistic. Inscris intrun numeros palmares, amintim
premiul III dobandit la Concursul Coral International “Gheorghe Dimitrov”, categoria “Coruri de copii”. Competitia s-a
desfasurat pe parcursul a trei zile in luna mai (10 – 13) in
localitatea Varna din Bulgaria. Apoi, luna decembrie a marcat
unica perioada din anul 2012 cand corul a sustinut concerte in
afara Romaniei. Astfel, impreuna cu dirijorul secund, Luminita
Gutanu, o parte din coristele formatiei au efectuat un turneu in
Italia, cu binecuvantarea Preasfintitului Siluan. Colinde si cantari religioase, dar si indragite raspunsuri la liturghia ortodoxa
au rasunat in parohiile romane din localitatile Prima Ponta,
Tivoli, Rotondo, Biserica Catolica din Monte Rotondo si bisericile “Sf Ambrozie” si “Sf Ilie” din Rigano Flaminio.
Activitatea artistica a Corului de copii si tineret Symbol
s-a incheiat in anul 2012 prin cantari religioase, lucrari care,
asa cum bine se stie, reprezinta procentajul cel mai mare din
intreg repertoriul. Asadar, in a doua zi de Craciun enoriasii
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Bisericii “Razoare” si-au bucurat spiritele la auzul vocilor curate
ale coristilor, ca ziua urmatoare, 27.12, sa marcheze ultima strigare ingereasca a acestor minunati tineri si copii. S-au savarsit
raspunsurile la litrughie in Catedrala Patriarhala, loc ce ramane
punctul major de imbold al acestei frumoase activitati corale,
care cu fiecare an persevereaza si isi sporeste calitatea interpretativa.
Janina Badici
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Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia
Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia este invitată
să concerteze în ziua de 18 mai 2012 la festivitatea de încheiere a prestigiosului Concurs Național de interpretare a Liedului Ionel Perlea organizat de Centrul Cultural UNESCO Ionel
Perlea din Slobozia
În perioada 20 – 25 iulie 2012 Corala „Sf. Mina” susține
mai multe concerte în Arhiepiscopia Râmnicului la invitația
Înaltpreasfințitului Gherasim al Râmnicului.
În data de 4 octombrie 2012 Corala reprezintă Episcopia Sloboziei și Călărașilor la Concursul Național „Lăudați pe
Domnul” organizat de Patriarhia Română, ce s-a desfășurat
la biserica „Sf. Spiridon Nou din București, obținând locul
al III-lea.
La 15 decembrie 2012 Corala „Sf. Mina” a Protopopiatului Slobozia, a avut onoarea să deschidă spectacolul oferit de
Corul Național de cameră „Madrigal” slobozenilor, într-un turneu național, de Crăciun.
În data de 07 martie 2013 Corala concertează în cadrul
Spectacolului aniversar „Din Inimă pentru Mama” organizat de
Protopopiatul Slobozia.
De asemenea în data de 19 mai 2013 Corala participă, alături de Corul Național de cameră „Madrigal”, la Recitalul de
Muzică Liturgică din cadrul Festivalului și Concursului National de Interpretare a Liedului “Ionel Perlea” ediţia a XXII-a
organizat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.
Dirijor: Pr. Cătălin Stanciu
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Corul Mixt „Trison“ Brăila
Activitatea Corului Mixt TRISON în intervalul vara
2012 – mai 2013 a fost pe măsura eforturilor depuse de cei
doi dirijori, soţii prof. Marcica și Ștefan Lupu. Astfel, în perioada 16-20 august 2012 corul TRISON a cântat, se pare, pentru ultima oară sub denumirea „Corul de Tineret” la Festivalul
Coral Internaţional dela Satu Mare organizat de mereu inimoșii soţi profesori Ioan și Ileana Petrovici. Președintele Asociaţiei
Naţionale de Cânt Coral, prof. Ioan Oarcea, a apreciat calitatea
partidei de sopran din TRISON, dar și prestaţia interpretativă
a întregului cor în repertoriul alcătuit din creaţii și prelucrări de
folclor semnate de maeștri ai genului.
La întrunirea ANCR dela Baia Mare (septembrie 2012)
am primit din partea dlui prof. Petre Dan o invitaţie de participare a Corului TRISON la Festivalul Coral „Ioan D. Chirescu”
dela Cernavodă. Dacă nu ne înșeală memoria, doamna prof.
Mariana Popescu a scris un frumos articol în revista Actualitatea Muzicală. Aici istoria s-a repetat: Corul Mixt TRISON1, în
urma prestaţiei deosebite din Festival, a primit o invitaţie din
partea coralei Cernomorski Zvutsi din Balcic (Bulgaria) la Festivalul-concurs Internaţional Coral.
În intervalul scurs dela festivalul Ioan D. Chirescu, Corul
TRISON a susţinut spectacole ocazionate de sărbătorile de
iarnă (la Catedrala Naşterea Domnului în seara de Ajun şi în
noaptea Anului Nou – în faţa Primăriei Brăila) şi cele pascale
1

La începutul anului școlar 2012-2013, dl. George Romeo Bunea director
al Școlii Populare de Arte „Vespasian Lungu” din Brăila a aprobat recrearea
unui curs de dirijat ansamblu coral (recreat pentru că accest curs fusese iniţiat
de – pe atunci – dra Marcica Goșman, director al acestei Școli), unde s-au înscris persoane de diferite vârste: studenţi, elevi de liceu, cadre didactice, coriști
din celelalte două coruri ale Brăilei – Armonia și Camerata...
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(Concert religios la A Doua Înviere, momente preluate de Trinitas TV) şi a participat la Festivalul de Muzică Religioasă
dela Fundu Moldovei-Suceava, organizat în preajma Sărbătorii
de Bunavestire (24 martie 2013), eveniment prezentat de posturile TVPlus Suceava şi REALITATEA de Brăila-Galaţi.
În prezent, Corul Mixt TRISON se pregăteşte pentru o participare deosebită la Festivalul Concurs Coral dela Balcic; ştim
că acolo nu cântăm numai în faţa bulgarilor ci şi în faţa corurilor participante, intre ele aﬂându-se şi formaţii din România!
Nu în ultimul rând apreciem efortul coriştilor de a face
muzică la cel mai înalt nivel artistic, mai ales că unii din ei
vin la repetiţii direct de la şcoală sau serviciu, iar repetiţiile de
sâmbătă şi duminică sunt ceva liber acceptat!
prof. Ştefan Lupu
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Concerte ale Corului “Ion Vidu”, Lugoj
Joi, 20 decembrie 2012, de la ora 18,00, corul “Ion Vidu” al
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa,
va prezenta, în Holul Universităţii Europene Drăgan Lugoj,
cu prilejul Zilei Lugojului şi al apropiatei Sărbători a naşterii
Mântuitorului, tradiţionalul Concert de Crăciun. Repertoriul
amplu, cuprinzând compoziţii corale din muzica românească şi
universală, va crea, ca şi în anii anteriori, o atmosferă caldă, de
adevărată sărbătoare.
Soliştii concertului vor fi soprana Maria Oniţa şi Daniel
Zah.
Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj,
dirijat de Lucian Oniţa, va prezenta duminică, 12 mai 2013, de
la ora 18.00, tradiţionalul Concert de Paşti, eveniment găzduit
de Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj.
Înscris sub semnul ciclului Pascal, concertul, intitulat “Ziua
învierii”, va avea un repertoriu amplu şi va cuprinde lucrări religioase din literatura muzicală românească şi universală, clasică
şi contemporană, celebrând astfel, graţie acordurilor sacre,
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Soliștii concertului vor fi soprana Ioana Mia Iuga, tenorul
Daniel Zah și basul Alexandru Șuca.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj

Din activitatea unor forma ii
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Corul „Sargeţia“, Deva
Joi, 23 mai 2013, ora 19,00, va avea loc, pe scena Teatrului
de Artă Deva, concertul Coralei “Sargeţia” din localitate. Evenimentul este oferit publicului din municipiu în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva.
În program, sunt incluse piese din muzica românească și
universală de gen, dar și momente susţinute de soliștii Maria
Hândorean, Mariana Pleșea și Gheorghe Pop. Actriţa Isabela
Hașa va susţine un recital de poezie și va asigura prezentarea programului. Acompaniament pian: Cristina Popa Morait.
Instruire canto cor: Maria Hândorean. Conducerea muzicală:
Nicolae Icobescu. Intrarea este liberă.
Curriculum vitae - Corala “Sargeţia” - Deva
Corala “Sargeţia” din Deva s-a infiinţat în ianuarie 1998,
la iniţiativa dirijorului formaţiei, profesorul Nicolae Icobescu,
continuator al unei bogate tradiţii în arta corală, și a solistului
Gheorghe Pop. Denumirea coralei are rezonanţă istorică locală,
preluată din versurile „Pe-ale Sargeţiei maluri/ Se-nalţă Sarmizegetusa” (din lucrarea corală „Sarmizegetusa” de Gheorghe
Dumitrescu).
După mai bine de un deceniu, “Sargeţia” este cunoscută
publicului devean - și nu numai - ca o formaţie aflată la vârsta maturităţii artistice, purtătoare a unui timbru vocal expresiv
și rafinat, transparent, bun conducător al emoţiei și mesajului
muzical.
Repertoriul formaţiei cuprinde lucrări din creaţia compozitorilor români (I.Vidu, Gh. Dima, T. Popovici, Gh. Cucu,
N. Ursu, D.G. Kiriac, P. Constantinescu, C. Porumbescu, G.
Enescu etc.), dar promovează deopotrivă valori ale muzicii
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universale din toate epocile de creaţie (Palestrina, Orlando di
Lasso, W.A.Mozart, L.v. Beethoven, G. Verdi, P.I.Ceaikovski,
A. Bruckner etc.).
Formaţia are în repertoriu Liturghia ortodoxă după Ioan
Gură de Aur, cântată în cadrul serviciilor religioase din diferite
lăcașuri de cult din ţară și din străinătate.
În ţară, corala a susţinut:
• Spectacole și concerte organizate pe plan local și în deplasare, prilejuite de diferite evenimente sau incluse în programul
anual propriu de manifestări muzicale și culturale. A colaborat
cu interpreţi și formaţii muzicale între care: cvartetele “Magiore” și “Allegro” Deva, corurile “Madrigal” (dirijat de maestrul
Marin Constantin), “Cedonia” - Sibiu, “Passionis” -București,
“Lyra” - Deva.
• Participări la festivaluri și concursuri naţionale: „Ion
Vidu” - Lugoj, „Cu noi este Dumnezeu” - Orăștie, „Antonio
Sequens” - Caransebeș, „Timotei Popovici” - Sibiu, „Doru Șerban” - Arad.
• În 2012, Corala „Sargeţia” a obţinut Premiul I și Trofeul
Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan” de la Baia Mare.
• Înregistrări CD cu colinde românești realizate și difuzate
pe plan local și în străinătate (Belgia, Austria).
În străinătate:
Corala a efectuat turnee la: Szigetvár, Ungaria (2002, 2004),
Belgia (2004 - Beernem, Gent, Brugges), Viena (2004, 2005,
2007, 2008 - evenimente organizate în comun cu Ambasada
României la Viena, Centrul Cultural Român din Viena și firma
Tarus & Partner Keg, Biserica ortodoxă a comunităţii românești din Viena), Torino, 2010. În toate turneele au fost prezentate cu precădere lucrări din creaţia muzicală românească laică
și religioasă, colinde.

Din activitatea unor forma ii
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Mărturii ale unui început de drum
Diminuată semnificativ în timpul celui de-al doilea război
mondial și ulterior în primii ani ai instaurării regimului comunist, activitatea corală începe treptat-treptat să-și revină, iar
tezaurul adunat în decursul vremurilor să fie valorificat de formaţiile profesioniste înfiinţate de diferite departamente, dar și
în rândul celor din ce în ce mai multe formaţii de amatori.
O prezenţă deosebită în acest peisaj l-a constituit corul de
amatori al Ansamblului UTM.
În anul 1949, autorităţile de atunci au hotărât unificarea
tuturor organizaţiilor de tineret, iar la spectacolul de gală organizat cu ocazia Congresului de Unificare, au participat corurile reunite ale elevilor, studenţilor și tinerilor muncitori, dirijor
fiind profesorul Ilie Buzatu.
După o scurtă perioadă de organizare, ia fiinţă o instituţie
unică reprezentativă pentru tineretul din București, cu colective
de cor, dansuri populare, orchestră populară, orchestră simfonică și colectiv de teatru sub denumirea de Ansamblul Artistic
al Uniunii Tineretului Muncitor.
O privire retrospectivă asupra evoluţiei corului UTM în
primele două decenii de activitate, ne permite să distingem trei
perioade cu structuri diferite.
1. Perioada „Hei-rup!” - de la înfiinţare până la prima participare internaţională de la Festivalul Mondial al Tineretului
de la Berlin.
În această perioadă, sub conducerea dirijorului Ilie Buzatu,
repetiţiile au vizat preponderent însușirea de piese cu caracter
patriotic mobilizator, care nu puneau probleme deosebite de
tehnică vocală sau subtilităţi interpretative. Prezenţa scenică era
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determinată de mulţimea solicitărilor pentru spectacole cu cântece și dansuri, pe scene improvizate sau în săli de mici dimensiuni în București și împrejurimi, dar și la Ploiești, Timișoara,
Brașov, Buzău, Giurgiu, Craiova, Călărași, Baia Mare etc., precum și pe diferite șantiere ale tineretului.
2. Perioada acumulării și profesionalizării „amatorilor” devenirea artistică.
În primăvara anului 1951, în urma unui concurs naţional,
toate colectivele Ansamblului UTM s-au calificat pentru participarea la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenţilor de
la Berlin. Au avut loc concursuri de selecţie în urma cărora au
apărut coriști noi, printre ei și Marin Constantin. La pupitru
a venit tânăra dirijoare Florica Avramescu, sub bagheta căreia,
la Berlin, corul a primit titlul de laureat al festivalului. în același an are loc un turneu de trei săptămâni în mai multe orașe
din Polonia, iar la unele spectacole corul a fost dirijat de Marin
Constantin. Din acea toamnă, Marin Constantin preia conducerea corului și începe o intensă muncă de profesionalizare, care
treaptă cu treaptă a făcut posibilă introducerea în repertoriu a
unor piese corale a căror abordare cerea atât perfecţionarea tehnicii vocale individuale, cât și cunoașterea mai profundă a tehnicilor de unificare sonoră și sincronizare între compartimentele
corului. Au apărut profesorii de canto și dezbaterile cu privire
la regulile de armonizare a vocilor în cadrul fiecărui compartiment. Vocalize, postarea vocii, dinamica respiratorie, eliminarea supărătoarelor decalaje în sincronizarea atacării sunetelor
și încheierilor de frază, au devenit și pentru acești „amatori”,
cerinţe de prestaţie artistică. Lucrarea unui teoretician rus referitoare la problemele tehnicii corale a declanșat „Cesnokoviada”
(după numele autorului Cesnokov).
Printre sutele de compoziţii corale prezentate în spectacolele și concertele susţinute, nu puţine au fost cele considerate
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piese de rezistenţă, accesibile doar formaţiilor corale de înaltă
ţinută interpretativă, cum ar fi: „Preste deal”, de Ion Vidu;
„Foicica bobului”, de Gheorghe Dumitrescu; Suită de cântece
bănăţene, de Nicolae Ursu; „Haz de necaz” și „Om fără noroc”,
de Gheorghe Cucu; „Doina oltenească”, de Paul Constantinescu; „Periniţa”, de Gh. Bazavan; Suită din Oaș, de Dariu Pop;
„Madona mia cară”, de Orlando di Lassus; Cântecul strângerii
recoltei din Opera „Cavaleria rusticană”; „Dunărea albastră”, de
Johann Strauss... și multe, multe altele.
Nivelul atins de această formaţie corală de amatori a făcut
posibilă prezenţa ei pe scenele Operei Române sau a Ateneului Român, dar și la Friederich Staadt Palace din Berlin, Balșoi
Teatr din Moscova sau Musikverein și Opera din Viena, ca să
pomenim doar câteva din lăcașurile muzicale de mare renume.
Confirmarea valorii artistice a fost atestată explicit prin
premiile și titlurile de laureat câștigate la concursurile internaţionale de la Berlin, București, Moscova sau Viena.
Trebuie menţionate contribuţiile deosebite ale unor oameni
care au înţeles necesităţile momentului și au venit cu competenţa lor în sprijinul corului UTM. Pe lângă munca de artizan
a maestrului Marin Constantin, nume de dirijori ca Petre Crăciun, Constantin Rădulescu, Ștefan Pruteanu, Nicolae Vicleanu,
profesorii de canto Jean Bănescu, Claudia Saghin, dirijorii de
orchestră Emanoil Elenescu, Jean Bobescu, Iosif Conta, Florin
Comișel, merită să rămână ca exemple de dăruire și profesionalism.
3. Un moment deosebit l-a constituit înfiinţarea în 1958 a
Capellei
Corale „Gh. Cucu”, ca urmare a iniţiativei comune a lui
Marin Constantin și a „bătrânilor” coriști. Capella și-a desfășurat activitatea continuă până în 1963, în cadrul spectacolelor UTM susţinând și concerte separate. După 1963, anul în
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care Marin Constantin a înfiinţat Corul Madrigal, activitatea
Capellei a încetat practic, prezenţa ei în spectacole fiind sporadică până în 1966, când participă la spectacolul aniversar al
Ansamblului UTM cu ocazia celor 20 de ani de existenţă.
Apariţia Capelei Corale „Gh. Cucu”, a constituit o certificare a unei maturităţi artistice și premiza unui pas premergător la producerea unor adevărate giuvaieruri ale genului, Corul
„Madrigal” și Corul de Cameră „Preludiu”.
Pe drumul deschis în acea perioadă, noi și noi generaţii
de coriști aparţinând acestei formaţii au întreţinut flacăra vie a
dragostei și respectului pentru activitatea corală, continuând să
încânte sufletul a mii și mii de ascultători.
Prof. Ilie Stupineanu

Vă prezentăm
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Vă prezentăm

Corul „Flori de Mai”

Corala „Brâncovenilor“

A luat fiinţă în octombrie 2011 la iniţiativa profesoarei
Cristina Florea – dirijor și a profesoarei Elena Beșliu – acompaniament pian în cadrul școlii gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba
Iulia.
Corul „Flori de Mai” este format din 48 de elevi cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani iar prima lui apariţie a avut loc la
Alba Iulia pe scena Casei de Cultură a Studenţilor cu ocazia
„Concertului de Craciun” (decembrie 2011).
Entuziasmul profesoarelor dublat de dăruirea și abnegaţia
copiilor s-au concretizat în premiile I obţinute la faza judeţeană
și zonală a Olimpiadei Naţionale de Muzică Corală pentru
Copii ( clasele III – VIII, aprilie 2012).
Repertoriul corului este divers cuprinzând atât cântece
pentru copii și cântece din repertoriul clasic și religios.
În anul 2013 corul a participat la festivalul „Timotei Popovici” – Caransebeș.
Corul „Flori de Mai” a fost foarte bine apreciat

Numele corului / grupului coral : ”Corala Brâncovenilor”
Numărul coriștilor: 20
Numele dirijorului: Veronica Vizi
Localitatea în care activează: București
Data înfiinţării: Mai 2007, Iniţiatorul: părintele Dumitru
Spoială
Scurt istoric: Corala Brâncovenilor este corul bisericii „Sf.
Ilie – Titan”, „Parohia Înălţarea Sfintei Cruci”. Toţi membrii

Profesor,
Cristina Florea
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coralei sunt amatori, credinciosii aparţinând parohiei, ce asigură suportul muzical al slujbelor de duminică, sărbători.
Corala este membră A.N.C.R. din anul 2010.
Palmares: Corala Brâncovenilor își desfășoară activitatea
în cadrul Bisericii „Sf. Ilie – Titan”, participând la liturghiile
din fiecare duminică, hramuri, sărbători calendaristice. Cu
ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun corala susţine un concert tematic în fiecare an.
De asemenea are o bogată activitate artistică constând în
concerte de muzica religioasa desfasurate în biserici, mănăstiri, azile de bătrâni, case de copii.
Pe data de 23.03.2013, Corala a participat la Festivalul de
muzică religioasă „Buna Vestire” ediţia I.

Festivalul naţional de muzică corală religioasă
interconfesională cu participare internaţională
“Lumină din lumină” ediţia a IV-a, Giurgiu, 14 aprilie 2013
Solist/ (soliști) Preot Diacon Ionuţ Miciu, Tania Ionescu,
Elena Grigoruţă.
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Vă prezentăm

Grupul Coral “Corlăţenii”
Grupul coral s-a constituit in luna aprilie a acestui an
si cuprinde enoriasi ai bisericii
“Sfantul Gheorghe “ din Campulung Moldovenesc .
In grupul nostru - 17
membrii deocamdata - ne
bucuram pe langa adulti si de
prezenta a 10 elevi credinciosi
si iubitori de muzica corala.
Primele concerte au avut
loc in biserica “Sfantul Gheorghe” cu ocazia Sfintelor sarbatori de Florii (28 Aprilie) si de
Sfintele Pasti (5 Mai).
La concertul din 5 Mai enoriasii parohiei bisericii “Sfantul
Gheorghe” din Campulung Moldovenesc dar si membrii grupului coral au respectat traditia bucovinenilor de a se imbraca
in zi de sarbatoare in costume populare cantand emotionati
Hristos a inviat!
Grupul coral “CORLATENII” s-a infiintat cu binecuvantarea parintelui paroh Mihai Costineanu sub obladuirea caruia
fiintam.
Presedinte grup coral,
Adriana Bogus

Dirijor,
profesor Gabriela Botan

Prezenţe româneşti peste hotare
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Arta corală românească la nivel olimpic
Pentru actualele generaţii de tineri sunt tot mai frecvente eforturile duse până la sacrificiu pentru a-și demonstra
capacităţile lor și împlinirea viselor. De o asemenea strădanie
(și investiţie totodată) au dat dovadă patru formaţii corale de
tineri, selectate de Fundaţia Interkultur, organizatoarea Olimpiadei Corale Mondiale – ce a avut loc în orașul Cincinnati, statul Ohio, S.U.A., competiţie internaţională, cu caracter complex,
organizată pe numeroase specializări. În acest an 2012, la cea
de a șaptea ediţie, au participat 15.000 de coriști, 362 de coruri
din 64 de state.
După etapa selecţiei riguroase, formaţiile românești au
alcătuit liste de repertorii din galeria de compozitori de la clasici la contemporani, angajându-se într-o furibundă goană după
sponsori pentru a-și asigura înscrierea la concurs, transportul,

costumaţia și alte cheltuieli. Biruitoare au fost doar două: din
București – corul „Cantate Domino” a Seminarului Teologic
Ortodox „Nifon Mitropolitul” dirijat de Pr. Ștefan Constantin
Răzvan și din Constanţa, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei
Tomisului dirijată de Pr. Ion Iulian Dumitru. Cele două formaţii au concurat la câte două categorii de premii din cele 23
ofertate de gazde.
Evoluţia corurilor românești a fost atât de impresionantă
și de copleșitoare pentru participanţi și pentru gazde – total
surprinse de existenţa unui pământ românesc – încât palmaresul fiecărei formaţii s-a îmbogăţit cu câte două premii la fiecare secţiune: două Medalii de Aur pentru Corala „Armonia” a
Arhiepiscopiei Tomisului dirijată de Pr. Ion Iulian Dumitru
și două Medalii de Argint pentru corala „Cantate Domino” a
Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” – condusă
de Pr. Ștefan Constantin Răzvan, doi mesageri ai artei corale
românești, speranţe ale împlinirilor în plan interpretativ și în
muzica cu tematică ecleziastică dar și cea laică.
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Ca martor ocular la actuala ediţie a Olimpiadei Corale Mondiale din Cincinnati, am trăit momente revelatoare create de
evoluţia corurilor românești, generatoare de surpriză absolută
în peisajul atât de divers al confruntării mondiale. La fel ca la
orice Olimpiadă, ce presupune prezenţa concurenţilor cu cele
mai notabile performanţe, românii au produs uimire și respect,
iar din punct de vedere al aprecierii profesionale și al ovaţiilor,
evoluţia corurilor noastre nu a fost sub interesul și prestigiul
Olimpiadei Sportive de la Londra, 2012.
Amploarea și nivelul artistic al participanţilor la Olimpiada Corală Mondială din Cincinnati ne-au convins că peste
ocean, în America - tehnologiei, există nu numai un interes real
pentru cântarea corală – a gospelului și a grupurilor vocale de
divertisment – ci și o demonstraţie a nivelului excelent al școlii
și gândirii interpretative americane, proiectate pe direcţia stimulării talentelor – care trebuie să dovedească, în continuare,
consecvenţă și creștere valorică.
În acest context ne exprimăm speranţa că premiile deja
obţinute de tinerii mesageri ai artei corale românești vor stimula interesul oficialităţilor artistice românești și a potenţialilor
sponsori, prin care arta corală se poate menţine ca simbol al
culturii, al civilizaţiei si al energiilor creatoare a acestor meleaguri
milenare.
Marian Cristi Stroe
Profesor – dirijor,
Reprezentant Interkultur în România
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Trei „vlastare” selectionate in Ansamblul
Coral Mondial al Pacii
In urma prestatiilor de exceptie pe care corul de copii
„Vlastarele Orastiei” le-au avut recent, la Viena, in cadrul Festivalului Mondial al Pacii, trei dintre copiii pregatiti de prof.
Petru Androne Eli au fost selectionati in Ansamblul Coral
Mondial pentru Pace. Este o onoare cu atat mai mare cu cat
in acest ansamblu au fost selectionati cei mai buni componenti
ai unor vestite coruri de copii si tineret din Europa si Asia iar
pregatirea ansamblului s-a desfasurat sub bagheta lui Gerald
Wirth, unul dintre numele sonore ale miscarii coristice din
capitala mondiala a muzicii clasice, Viena.
Merituoasele noastre „vlastare” sunt Ana Maria Ciurdarescu, Larisa Tomescu si Raluca Popa. Mai precizam si faptul
ca prof. Petru Androne Eli, dirijorul „vlastarelor” a fost numit
ca membru in comitetul de organizare a Festivalului Mondial
al Pacii.
„Vlastarele Orastiei”, ambasadori ai pacii mondiale
Despre corul de copii „Vlastarele Orastiei” s-au scris, mai
ales in ultimii ani, nenumarate articole de presa. Tinerii coristi
instruiti de prof. Petru Androne Eli, desi nu apartin unor scoli
de muzica, au devenit un nume sonor in aproape toata Europa.
Astfel se explica faptul ca pe adresa „vlastarelor” sosesc, anual, o
serie de invitatii la unele dintre cele mai importante festivaluri
corale care se desfasoara pe „batranul continent”.
Ultima invitatie onorata de catre „vlastare” a fost cea de la
Viena unde, in perioada 30 iulie – 2 august 2012, s-a desfasurat cea de-a III-a editie a Festivalului Mondial al Pacii, cu
participarea unor formatii corale de copii si tineret din Macao,
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Istanbul, Beijing, Hefei, Shanghai, Rusia, Estonia, Armenia si
din tara organizatoare, Austria. Romania a fost reprezentata
atat de catre „Vlastarele Orastiei”, cat si de catre corul „Unison”
din Brasov.
Tinerii coristi au pornit catre Viena in dimineata zilei de
duminica, 29 iulie, din fata Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, locul unde, cu mai bine de 16 ani in urma, s-a
nascut corul de copii „Vlastarele Orastiei”. Plecarea a fost precedata de o rugaciune oficiata de preotul Mihai Todoca. Copiii
au fost petrecuti la plecare si de catre primarul Ovidiu Balan,
care le-a urat succes „vlastarelor”, amintindu-le, in acelasi timp,
ca Orastia reprezinta un blazon cultural care trebuie aparat.
Deschiderea festivalului a avut loc in ziua de 30 iulie, la
sediul Primariei din Viena, intr-o atmosfera de mare sarbatoare, plina de culoare si de armonie.
A doua zi, pe 31 iulie, „Vlastarele” au concertat in fata Palatului Schonbrunn, unul dintre simbolurile perioadei de apogeu
a Imperiului Austriac. Copiii au facut senzatie mai ales datorita superbelor costume populare din tinuturile Orastiei, dar si
a repertoriului abordat, in care a stralucit din nou „Cununa graului”, obicei popular prelucrat cu maiestrie de catre prof. Petru
Androne Eli.
Unul dintre punctele „forte” ale Festivalului Mondial al
Pacii s-a consumat marti 1 august, la sediul Natiunilor Unite
din Viena. Recitalurile sustinute de corurile participante, precum si prezenta unor inalti oficiali ai Organizatiei Natiunilor
Unite si ai celor mai importante foruri culturale mondiale, au
fost de natura sa sublinieze, in cel mai elocvent mod posibil,
importanta acestui festival al carui scop primordial este acela de
a vorbi despre pace si armonie mondiala.
Ultima parte a Festivalului Mondial al Pacii s-a desfasurat la Golden Hall Musikverein din Viena (Sala de Aur), acolo
unde, printre alte mari evenimente culturale, are loc si celebrul
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concert vienez de Anul Nou. La finalul spectacolului, gustat din
plin de un public cald si sensibil, toti membri corurilor participante au urcat pe scena, cantand la unison cateva piese pregatite special de catre organizatorii evenimentului.
Palmaresul cu care „Vlastarele Orastiei” s-au intors acasa,
este unul cu adevarat de exceptie: trei coriste (Ana Maria Ciurdarescu, Larisa Tomescu si Raluca Popa), selectionate in Ansamblul Mondial pentru Pace; prof. Petru Androne Eli, numit ca
membru in comitetul de organizare al Festivalului Mondial al
Pacii, Placheta de Excelenta a festivalului, diplome individuale
pentru fiecare membru al corului.
Dincolo de toate, ramane un nume cladit pe o fundatie
solida, la care s-a muncit enorm, cu sacrificii, uneori cu privatiuni. „Vlastarele Orastiei”, ambasadori ai culturii din orasul Paliei au devenit, iata, dupa acest turneu, mesageri ai pacii
mondiale.
Sincere felicitari dragi „vlastare” pentru mesajul pe care voi,
impreuna cu profesorul vostru ni-l transmiteti; acela ca Romania are, intr-adevar, si o alta fata, mai curata, mai frumoasa, mai
apropiata de Europa.
Dan Burza
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“Vlăstarele Orăștiei” în China
După ce au cucerit laurii recunoașterii internationale
pe mari scene ale Europei, superbul cor de copii “Vlăstarele
Orăștiei” începe să-și facă simțită prezența și pe alte continente.
Primul pas a fost făcut în preajma Crăciunului, când prof.
Petru Androne Eli, însoțit de cinci tinere vlăstare (Larisa
Tomescu, Raluca Popa, Ana Maria Ciurdărescu, Georgiana Simedroiu și Adelina Georgescu), s-a alăturat, în China,
Ansamblului Mondial al Păcii.
Prezența orăștienlor în China nu este întâmplătoare. În
vara anului trecut, binecunoscutul muzician vienez Gerald
Wirth reușea să alcătuiască un Ansamblu Mondial compus din
tineri coriști prezenți la startul celei de-a treia ediții a Festivalului Mondial al Păcii, organizat în capitala europeană a muzicii, Viena.
“Ansamblul Mondial al Păcii a fost compus din 21 de copii
din Estonia, Spania, Austria, SUA și România. Acest ansamblu
s-a reunit în China pentru a înregistra câteva piese la Televiziunea Națională Chineză (CCTV), întregul concert urmând să
fie difuzat cu ocazia Anului Nou chinezesc și care, după spusele
organizatorilor, va fi urmărit de aproximativ două miliarde de
telespectatori” – povestește prof. Eli.
Vlăstarele au pornit spre China cu avionul, pe traseul
București – Moscova – Ulan Bator – Beijing în ziua de 16
decembrie și s-au întors cu același mijloc de transport în Ajunul Crăciunului, pe data de 24 decembrie. Costurile de transport și celelalte cheltuieli auxiliare au fost suportate exclusive
de către organizatori.
Faptul că Orăștia a fost prezentă la un eveniment desfășurat
în îndepărtata Chină cu un număr de 5 coriști, nu face altceva
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decât să demonstreze (pentru a câta oară…) că “Vlăstarele Orăștiei” rămân celmai bun produs cultural autohton,
recunoașterea internatională a acestui valoros cor nemaiputând
fi pusă în discuție.
“Organizatorii evenimentului ne-au lansat invitația de a
reveni în China și în anul 2013. Doresc să adresez mulțumiri
tuturor celor care ne-au susținut în realizarea acestui proiect:
organizației World Choir Peace, conducerii școlilor din Orăștie,
Inspectoratului Școlar Județean și, nu în ultimul rând, părinților
copiilor, cei care, la rândul lor, fac destule sacrificii și dau dovadă
de înțelegere” – a mai adăugat merituosul dirijor al “văstarelor”.
În cursul anului 2013, pe agenda de activități a “Vlăstarelor
Orăștiei” mai figurează participarea la cea de-a XXVI-a ediție
a Festivalului Național “Timotei Popovici” de la Caransebeș,
precum și participarea la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului
Internațional “Johannes Brahms” de la Wernigerode, Germania.
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Recunoaștere națională pentru prof. Petru Androne Eli
Recent, a ieșit de sub tipar “Enciclopedia personalităților
din România – enciclopedia biografică a femeilor și bărbaților
contemporani cu carieră de succes din România”. Este vorba
despre o ediție națională, parte a unei întreprinderi mult mai
largi, grupată sub genericul “Who is who” și care conține biografiile unor ilustre personalități internaționale.
Ajunsă în România la ediția cu numărul VII, voluminoasa
lucrare cuprinde, în cele peste 2200 de pagini ale sale, numele
unor mari personalități contemporane din lumea artei, științei,
sportului. Printre personalitățile creionate în enciclopedie am
descoperit și biografia profesorului orăștian Petru Androne Eli,
dirijorul corului de copii “VlăstareleOrăștiei”.
Iată, așadar, încă o dovadă a faptului că minunatul cor de
copii format și șlefuit în timp, asemeni unui diamant de preț,
de către prof. Eli, își găsește un binemeritat loc în rândurile
celor mai prestigioase “branduri” culturale naționale.
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Festivalul Internaţional de Muzică
Universitară Belfort (Franţa) - 2013
În perioada 18.05-22.05 2013 în localitatea Belfort
(Franţa) s-a desfășurat ,,27 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE BELFORTFRANCE”(FIMU), manifestare cultural artistică de prestigiu
la care au luat parte peste 2000 de artiști din intreaga lume reuniţi sub cele mai bune auspicii ale unui oraș încarcat de istorie și tradiţii izvorâte din setea de cunoaștere a locuitorilor săi
receptivi la tot ceea ce este nou și frumos în materie de muzică,
pictură, arhitectură, coregrafie, teatru și poezie.
Acest turneu a fost aşteptat cu nerăbdare de toţi membrii
corului academic ,,Divina armonie” deoarece participarea singurei formaţii corale din Romania a fost rezultanta unei selectii riguroase a organizatorilor francezi, a unei munci asidue a
ansamblului reflectată în numeroasele ore de repetiţii, şi a unui
ajutor moral dar mai ales material consistent din partea firmei
,,SUPERCOM S.A” reprezentata de domnul Presedintele Ionel
Ilie Ciuclea şi de fundaţia ,,Cavalerii Daciei club UNESCO”
reprezentată de doamna Director prof. Paula Ciuclea, instituţii
care au sponsorizat deplasarea corului in Franţa.
Corul a susţinut în cadrul festivalului două concerte memorabile la catedrala ,,Saint Cristophe”, (19-20.05.2013) cu un
repertoriu bogat şi variat din punct de vedere stilistic (acoperind
cinci secole din punct de vedere al istoriei muzicii), nelipsind
creaţii ale compozitorilor români precum : Gavriil Musicescu,
Gheorghe Danga, Nicolae Lungu, Alexandru Paşcanu şi
capodopere ale literaturii muzicale universale purtând antetul
unor compozitori celebrii: Jacobus Gallus, Pierre Passereau,
Bedrich Smetana, Giuseppe Verdi, William Henry Smith,
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William Dawson, Freddie Mercury, Robert Ray.
Succesul de care s-a bucurat ansamblul a fost rasunator.
Aplauzele si ovaţiile la scena deschisă minute în șir, entuziasmul publicului francez și emulaţia creată în jurul drapelului tricolor, a acestor slujitori ai artei corale romanesti au încununat și
rasplatit din plin eforturile conjugate ale tuturor participanţilor.
Doresc să amintesc și cateva nume ale solistilor care au
avut o prestaţie meritorie în cadrul spectacolelor: sopranele
Angela Stratulat si Alexandra Tarniceru, mezzosopranele Claudia Caia și Natalia Godovaniuc, tenorii Narcis Brebeanu si
George Matei, baritonii Pop Daniel și Munteanu Cristian,
basul Tanase Aurel
Emoţionante au fost și momentele în care ne-am întalnit cu
o inimoasa comunitate de români la Pulversheim (19.05.2013)
, unde la biserica ortodoxă alaturi de preotul paroh Tanca Emil
corul academic ,,Divina Armonie” a susţinut Sfânta Liturghie
și un recital de muzică religioasă și laică într-o atmosfera de
sărbatoare specifică marilor familii unde credinţa și ospitalitatea
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specific românească au intregit un episod de referintă în activitatea concertistică religioasă a ansamblului.
Trebuie să menţionez că prezenţa corului academic ,,Divina
Armonie” la acest festival francez a contribuit la afirnarea scolii muzicale interpretative românești într-un context socio-politic european caracterizat prin framantări deosebite, iar prestaţia
artistică ne-a făcut să fim mândri că suntem români și totodată
am realizat că suntem o mare familie: ,, DIVINA ARMONIE,
în care armonia și buna dispoziţie au fost la mare înălţime.
Repertoriul corului academic ,,Divina Armonie”
1.“ Elisabethae vero impletum et tempus est” – Iacobus
Gallus;
3. “ Il est bel et bon” – Pierre Passereau;
4. “ Concert nr. 1” (partea I și a II-a) – Gavriil Musicescu;
5. “ Toată suflarea să laude pre Domnul” – Alexandru
Racu;
6. “ Ziua Învierii” – Nicolae Lungu;
7. “ Ride the chariot” – arr. Wm.Henry Smith;
8. “ Ev’ry time I feel the spirit” – arr. William Dawson;
9. “ Gospel magnificat” (“My soul doth magnify the Lord”)
– Robert Ray;
10. “ Chindia” – Alexandru Pașcanu;
11. “ În poieniţă” – Gheorghe Danga;
12. “ Sârba pe loc” – Gheorghe Danga;
13. “ Iac-așa” – Simeon Niculescu;
14. “ Sârba pe scaun” - Alexandru Pașcanu;
15. “ Corul ţăranilor” (opera “Mireasa vândută) - Bedrih
Smetana;
16. “Bohemian Rhapsody” – (Freddie Mercury) – arr.
Mark Brymer;
17. “ Brindisi” – (opera ,,La Traviata”) – Giuseppe Verdi
Dirijor: Cristian Marius Firca
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Festivalul Naţional de Interpretare Corală
„Gavriil Musicescu”
Festivalul Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, se va desfășura vineri și sâmbătă la Chișinău.
Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova.
Un concert al formaţiilor corale de copii și tineret va avea
loc sâmbătă, la ora 11.00, la Sala Mică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, iar la ora 15 va avea loc o lecţie de
măiestrie susținută de dirijorul Coralei „Preludiu”, Voicu Enăchescu, Președintele Asociaţiei Naţionale Corale din România.
Concertul de gală a Festivalului va avea loc sâmbătă,
20 aprilie, la ora 15.00, la Sala cu Orgă.
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Dumitru Jompan – 75 de ani
Nu numai muzica e cânt
Acum 45 de ani, când
s-au reînfiinţat judeţele, m-am
mirat de ce profesorul Dumitru Jompan, din Marga, a refuzat postul de director al Casei
Creaţiei Populare a judeţului nostru. Era deja cunoscut
în toată fosta Regiune Banat
ca dirijor al renumitului cor al
ţăranilor din Marga. Poate că
așa i-a fost destinul și nu cred
că regretă acea șansă de a se
lăsa prins în mrejele funcţiei și onorurilor administrative. Înţelepciunea tânărului profesor de atunci l-a făcut să meargă pe un
drum încet dar sigur și să ajungă astăzi omul de cultură, universitarul, muzicologul și autorul care se bucură de binemeritat
prestigiu.
Este greu de definit clipa în care s-a născut chemarea copilului spre cânt și frumos, admiraţia faţă de tradiţiile locului și
înţelepciunea bătrânilor. Asta, desigur, e o genă de suflet, din
ce în ce mai rară, care nu-i contaminează decât pe unii dintre
împătimiţi, de a pune în valoare bogăţia spirituală a pământului nostru. La început tânărul învăţător l-a secondat pe dirijorul corului din Marga, regretatul Gheorghe Beg. Cu anii, a
crescut prestigiul corului dar și al dirijorului, deja absolvent al
Conservatorului, care a început să publice (1972 prima carte),
lucrări legate de valorificarea folclorului, precum și monografii
ale unor prestigioși înaintași muzicieni, legaţi și ei de pământul
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Banatului. De parcă nu i-a fost de ajuns să-i ocupe timpul cele
de mai sus, apoi familia, cu cei doi copii, catedra ca profesor și
director de școală, dirijor de coruri, uneori și mai multe în aceeași perioadă, a comis și mărturisiri în versuri, dovadă în plus a
înţelegerii că nu numai muzica poate fi cânt. În afară de faptul că lui Dumitru Jompan (Micu, cum îi spun apropiaţii), i
s-au recunoscut meritele cu mulţi ani în urmă fiind primit în
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, iar pe plan profesional este profesor universitar, nu știu ce distincţii și de către
cine i-au fost acordate, dar pentru noi rămâne unul dintre cei
care lasă urme adânci în planul valorificării tezaurului muzical
al Banatului Montan.
Dedicat căutărilor cu scopul de a restitui publicului larg
valori reale și prea puţin cunoscute, a purtat o intensă corespondenţă cu oameni de cultură, îndeosebi muzicieni, din care
nu a ezitat să publice primele volume. Continuă să trudească
spre a pune în lumină tot ce poate da strălucire spiritului românesc și azi, când din păcate este atât de evidentă tendinţa de
răsturnare a adevăratelor valori. Face asta cu aceeași vigoare ca
în anii tinereţii, în acest cireșar de veac 21 la a cărui jumătate
împlinește frumoasa vârstă de 75 de ani (n. 13 mai 1938). În
loc de stufoasă urare precedată de titulatura academică, așa cum
se cuvine, îi dorim să aibă în continuare puterea să înmulţească
succesele de până acum, spre bucuria noastră și mândria celor
care ne vor urma. Truda-i de fiecare zi, la această vârstă, nu este
altceva decât expresia cântului de copil, a cărui vigoare a rămas
tânără cu toţi anii care au trecut.
Titus Crișciu
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Seniorul Voicu Enăchescu – 70 de ani
70 de primăveri, înseamnă, în
actualul limbaj al lumii civilizate,
atentă să nu rănească sensibilităţi
crescute ale celor ajunși la vârsta a
treia, senioratul: sună frumos, un
termen care te trimite nu atât la
vârstă, cât la condiţia superioară
a celui care, trecut temeinic prin
această vremelnică lume, atinge
o cotă superioară a experienţei de
viaţă și a înţelepciunii (sigur, fiecare după... posibilităţi!)
Cu certitudine acest cuvânt, senior, mai are și conotaţie
nobiliară, la care însă destul de puţini dintre cei ce-l poartă (pe
motive de vârstă) pot aspira, prin valoarea profesională, comportamental sau alte raţiuni superioare. În cazul dirijorului
Voicu Enăchescu, ajuns pe o înaltă treaptă artistică – împreună cu Corul lui „Preludiu”, deja cunoscut și recunoscut aici
sau peste hotare – sigur că titlul acesta de aristocrat al muzicii
românești se potrivește perfect.
Intrat în sfera distinctă a frumoasei arte a muzicii de cca
șase decenii (pe poarta numită Corul de copii Radio), Voicu
Enăchescu a parcurs, firesc, treptele devenirii artistice urmând
traseele normale ale studiului, profesionalizării și apoi al experinţelor artistice, mereu superioare, atingând acum piscuri
inaccesibile multor altor muzicieni. Darurilor sale muzicale se
adaugă cele ale comunicării și relaţionării cu proprii săi coriști
(sau cu cei ai unor renumite ansambluri corale cu care a colaborat – vezi Corul Radiodifuziune poloneze din Kracovia sau a
unor importante Filarmonici din România, precum București,
Iași, Craiova). Stabilind o temeinică conexiune cu cei pe care
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i-a dirijat, Voicu Enăchescu și-a afirmat treptat personalitatea
unui interpret deosebit, capabil de performanţe artistice absolut
remarcabile; ceea ce este important de menţionat este faptul că
a abordat, cu egal succes, repertorii aparţinând unor stiluri și
epoci muzicale foarte diferite: Renaștere, Baroc, muzică bizantină (sau de sorginte bizantină), prelucrări folclorice românești
sau din alte zone ale lumii, muzică autohtonă tradiţională sau
modernă, laică sau religioasă, participând cu succes și în cadrul
unor concerte vocal-simfonice.
Un exemplu important, demonstrând dinamismul acestui
venerabil și permanent deschis către nou maestru al muzicii
noastre corale, l-a constituit recentul concert al Corului „Preludiu” din 28 mai a.c. desfășurat în cadrul prestigiosului Festival „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (25 – 31 mai
a.c.). Nu numai repertoriul (care a propus o serie de noi lucrări,
excelent finisate și interpretate la un înalt nivel) dar și prezenţa unor mai tineri dirijori (membri ai formaţiei) alături de
Maestrul lor. Conducând formaţia în redarea anumitor lucrări,
aceștia au demostrat preocuparea lui Voicu Enăchescu de a
promova muzica nouă, dar și noi interpreţi ai acesteia, care-și
așteaptă momentul lansării pe scenă, și în ambele direcţii au
fost surprize extrem de plăcute.
Ce înseamnă Voicu Enăchescu la cei 70 de ani ai săi?
Un muzician realizat plenar, un interpret de prim rang în
muzica românească și europeană, cu o carieră care a strălucit
și în afara graniţelor Bătrânului Continent (vezi succesele deosebite din China!), un manager de succes al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română” dar și Președinte al Asociaţiei
Naţionale Corale din România din 1998) și, nu în ultimul
rând, un tipic causeur, dâmboviţean plecat, apropos de râul ce
străbate actuala capitală a României, de lângă vechea capitală
a Ţării Românești, Târgoviște, actualmente capitala judeţului
Dâmboviţa (Brănești).
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Intrat deja în galeria muzicienilor de elită ai României,
Voicu Enăchescu continuă să uimească și să încânte, deopotrivă
pe profesioniști și pe simpli melomani, prin performanţele sale
muzicale, prin desele surprize pe care le produce la concertele
sale, adevărate evenimente culturale. Îi dorim să ne surprindă în
continuare cu cât mai multe asemenea evenimente, să ne delecteze cu o muzică de bună calitate pe care, numai el știe cum,
ne-o transmite străbătură de un autentic fior artistic care subjugă auditoriul condus astfel în acele zone de trăire ce nu pot fi
accesate decât sub bagheta marilor artiști.
Prof. univ. dr. Dan Buciu
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Prof. dr. Al. I. Bădulescu
– 65 de ani de activitate în domeniul muzicii
M-am născut la 20
februarie 1929 în comuna Pietroasele - satul Dara din judeţul Buzău.
Am absolvit Conservatorul de Muzică din București
(în prezent Universitea Naţională de Muzică din București)
- Secţia Pedagogie, Dirijat,
Profesor de Muzică (1964),
Secţia de Compoziţie-Muzicologie (1972), Învăţamântul
postuniversitar – muzicologie (1972-1973).
În anul 2004, am obţinut titlul știinţific de Doctor în
Muzică la Universitatea Naţională de Muzică București, cu
teza Creaţia muzicală în secolele XIX-XXdin judeţul Prahova.
Am promovat, cu brio, toate gradele didactice din învăţământul preuniversitar: gradul definitivat (1967), gradul II
(1973), gradul I (1979). În anul 1994, am absolvit Cursurile
Internaţionale pentru Educarea Adulţilor și Management Cultural, organizate de Uniunea Europeană (în Danemarca), prin
Ministerul Culturii din România, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca.
Activitatea profesională.
Învăţător și profesor suplinitor de muzică la Școlile Generale
din comunele: Șarânga, Pietroasele și Monteoru (1948-1950).
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În această calitate, am izbutit să înfiinţez ansambluri școlare,
printre care și cel de la Școala Generală de șapte ani din Pietroasele, care, în primăvara anului 1949, a obţinut Premiul I la
întrecerea cu formaţii similare din comuna Sărăţeanca din judeţul Buzău. În primele luni ale anului 1948, o data cu înfiinţarea
Căminului Cultural în Satul natal, am fost numit de Primăria Comunei, director al acestei instituţii. În urma unor enorme
eforturi, am izbutit să realizez aici formaţii artistice, printre care
un cor mixt cuprinzând aproape 30 de tineri din satele Dara și
Câlţești, cu care am realizat spectacole importante, cu deosebire
în ziua Hramului bisericii noastre – 15 august, Prasnicul Adormirii Maicii Domnului. Astfel de serbări au avut loc și perioada
vacanţelor școlare de vară, între anii 1945-1947. La concertulspectacol susţinut în ziua de 25 septembrie 1949 – cu ocazia
sărbătoririi Zilei Presei Românești, am fost onoraţi de Secretrul
Comitetului Provizoriu al Pleșii Buzău și de Primarul comunei,
care au rămas impresionaţi de nivelul artistic al corului și formaţiei de dansuri.
În anul școlar următor (1949-1950), Inspectoratul școlar Buzău, m-a numit în învăţământ la Școala Generală din
comuna Monteoru, o localitate cu un potenţial uman și economic mult superior satului meu natal. Folosind o seamă de
procedee pedagogice, am putut să primesc un excepţional sprijin din partea forurilor locale și tinerilor din comună, pentru
constituirea unui cor mixt de circa 60 persoane, astfel încât,
în ziua de 30 decembrie 1949, la primul Concurs al Căminelor Culturale din judeţul Buzău, am obţinut Premiul I pentru
Plasa Buzău, iar la 29 ianuarie 1950, premiul II. Repertoriul a
cuprins o parte din lucrările corale învăţate cu bunii mei coriști
din satul natal: Tricolorul, Pe-al nostru steag, Frunză verde de
sulfină, La Fântână, Pe cărare sub un brad, Strungul, plugul și
condeiul – o lucrare contemporană, Iac’așa - de Simeon Nicolescu ș.a., pe care, membrii corului le-au putut învăţa, pe patru
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voci, în repetiţiile de trei ori pe săptămână.
Apreciind reala valoare a ansamblului coral, dar și a formaţiei de dansuri mixte pregătită de instructorul Nicolae Udroiu,
în ziua de 4 februarie 1950, am fost solicitaţi de conducerea Secţiei Culturale a judeţului Buzău să prezentăm un nou
spectacol pe scena Teatrului orășenesc din Buzău, prilejuit de
o superbă șezătoare literară, organizată în acest oraș, de către
Uniunea Scriitorilor din România (la care au participat nume
sonore ale poeziei și prozei românești).
Pentru aceste frumoase merite, am fost ales – la Consfătuirea Judeţeană a tuturor directorilor de Cămine din judeţ, delegat la Primul Congres al Căminelor Culturale, ce a avut loc în
București, la Ateneul Român, în zilele de 22-24 februarie 1950.
La acel memorabil eveniment, ce a rămas totdeauna în
mintea și inima mea – prezidat de Președintele Consiliului de
Miniștrii, dr. Petru Groza, am avut prilejul să iau cuvântul, prezentând valoroasa mea experienţă în constituirea, într-un timp
record – de aproape trei luni – unui asamblu coral în comuna
Monteoru, capabil să obţină locul II pe judeţ. Am primit de
două ori binemeritate aplauze, iar pe coperta Revistei Îndrumătorul Cultural nr. 4 (aprilie 1950) a apărut fotografia mea
vorbind la acel congres, fapt pentru care, conducerea judeţului,
a decis să fiu promovat în calitate de șef al Secţiei de Cultură
și Artă la Comitetul Provizoriu al Plășii Mihăilești, judeţul
Buzău.
În luna iulie 1950, am urmat primul curs de perfecţionare
în domeniul culturii și artei ce a avut loc în clădirea în care
funcţionează în prezent Universitatea Naţională de Muzică
București. Și aici, în ultima decadă a lunii iulie, am reușit să
organizez, la propunerea șefului cursului, un cor mixt cu circa
50 de colegi de funcţie din cei 204 din întreaga ţară, care s-a
bucurat de succes din partea ministrului culturii din acea perioadă, Mihail Roșianu.
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Formaţii corale am constituit și dirijat și la nivelul Plășii
Mihăilești, apoi la începutul lunii noiembrie 1950, în comuna
reședinţă a Raionului Pogoanele și în perioada 17 noiembrie
1950 – 30 martie 1953, în cadrul serviciului militar, ca elev la
Școala Divizionară de ofiţeri în rezervă din Bacău, obţinănd
împreună cu corul ostășesc-bărbătesc al unităţii, Premiul I pe
Divizie și pe Regiunea militară (ce avea reședinţa în municipiul
Iași, concursul a avut loc în sala Teatrului Naţional).
După încheierea serviciului militar, începând cu 15 aprilie
1953, am ocupat funcţiile: inspector, inspector principal, inspector șef la Secţiunile Regionale de Artă, Învăţământ și Cultură
din cadrul Regiunii Ploiești (1953-1965), secretar al Comitetului Regional de Cultură și Artă Ploiești (1965-1968), vicepreședinte al Comitetului de Cultură și Artă Prahova (1968-1990),
consilier teritorial și apoi consilier șef al Inspectoratului Judeţean de Cultură Prahova până la pensionare, 1 iulie 1997. Din
acel an coordonez activitatea Muzeului Memorial Paul Constantinescu, instituiţie pe care am înfiinţat-o în 1993. Din
ianuarie 1977 sunt vicepreședinte al Cenaclului Muzical Paul
Constantinescu. Am întreprins studii și vizite documentare,
turnee artistice și participări la manifestări artistice internaţionale, trimis de către Ministerul Culturii în aproape douăzeci de
ţări europene.
Am scris peste 1500 de articole, eseuri, cronici muzicale,
studii, programe de sală, referate și comunicări știinţifice, care
au văzut lumina tiparului în diferite cotidiene și reviste de specialitate din ţară și de peste hotare. Am colaborat la realizarea
unor importante lucrări cu caracter monografic pentru judeţul Prahova, și pe parcurs, în colaborare cu profesorul Nicolae
Dumitrescu, volumele Ploiești-viată muzicală (2008), Paul
Constantinescu – corespondenţă și alte documente (2009),
iar în perioada 1977-1986, împreună cu profesorul și dirijorul
Leonida Brezeanu, am tipărit patru culegeri de lucrări corale
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sub genericul „Din creaţia muzicienilor Prahoveni”.
În cadrul activităţii de peste 60 de ani la nivelul Regiunii
Ploiești și judeţului Prahova, am coordonat activitatea instituţiilor de concerte și spectacole, precum și mișcarea muzicală, cu
deosebire cea corală, aflată la inima mea, pentru a obţine cât
mai multe premii la concursurile naţionale, în perioada 19541977 și apoi în cadrul Festivalui Naţional Cântarea României.
Am fost membru în diferite jurii judeţene, interjudeţene și
republicane. Recent, pe lângă o seamă de premii, diplome de
onoare și de excelenţă, în ziua de 5 aprilie a.c., pentru volumul
Cultura Muzicală în sec. XIX-XX în judeţul Prahova, am fost
distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România pentru anul 2012.
Din anul 2002 sunt Cetăţean de Onoare al municipiului
Ploiești.
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Aproape jumatate de secol în compania
Corului „Caedonia”
Corul de Cameră „Caedonia” al Casei de Cultură a Sindicatelor din Sibiu împlinește 45 de ani! Pe scenă, împreună
cu aceia cărora, de decenii, le dedică muzica, în toată splendoarea sa.
Înfiinţat în 1968, ca urmare a unei iniţiative a unor absolvenţi ai Conservatorului de Muzică „Gh. Dima” din ClujNapoca, corul a dus vestea și fascinaţia muzicii atât în ţară cât
și peste hotare, încununând prestaţia coriștilor cu aplauze și
momente de neuitat.
45 de ani - o viaţă de om, în care corul a existat, a cântat și a încântat - în ţară, în Europa, dar și peste ocean.
Cu virtuozitate și neosteneală, călcând pe urmele celebrului Madrigal. Cei 27 de coriști au avut succes, de-a lungul vremii în locaţii mult-râvnite, precum Capitoliul din
Washington, Falls Curch (SUA) Catedrala din Satu Mare,
Catedrala Mitopolitană din Cluj, scenele din Rennes, Bordeaux și Marsilia (Franţa) etc, cucerind lauri și aprecieri oriunde. De altfel, Corul Caedonia este membru de onoare al
Karnter Sangerbund din Austria și al Asociaţiei Naţionale
Corale din România.
La pupitrul dirijoral al corului devenit, practic, o „instituţie culturală” emblematică pentru Sibiu și nu numai, se află
de aproape 33 de ani, maestrul Florin Soare, cel care conduce
corul devenit, de atâtea decenii o mare familie muzicală.
La ceas aniversar, artiștii „Caedoniei” au adus în prim-plan
o serie efervescentă de concerte, ambasadoare ale unor voci de
excepţie ce au vibrat în cadrul numeroaselor manifestări culturale. Demn de remarcat, unele dintre aceste evenimente au
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beneficiat și de prezenţa unui invitat de onoare - Corul Școlii
de Muzică din Landshut, Germania (oraș înfrăţit cu Sibiul).
(www.sibiunews.net)
Corul de Cameră „Caedonia”, 45 de ani de artă muzicală
În anul 1968 se înfiinţează la Sibiu Corul de Cameră
„Caedonia”, la iniţiativa unor studenţi la Conservator. De
atunci au trecut 45 de ani, în care corul a scris pe portativ
povestea mai multor inimi ce bat la unison atunci când cântă.
De interpretările lor deosebite s-au bucurat sibienii, românii,
dar şi mulţi dintre străni. Corul a cântat pe scene din ţară, la
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diferite festivaluri sau competiţii, unde de multe ori s-au situat
pe primele poziţii ale podiumului, dar şi pe scene din Austria,
Germania, Franţa şi S.U.A. Astfel, au cucerit oraşe celebre de
peste ocean ca Washington, New York sau Las Vegas. Astăzi
corul „Caedonia” numără 33 de membri care, sub bagheta profesorului şi dirijorului Florin Soare, definesc pe orice scenă
magia muzicii.
Florin Soare este de mai bine de 33 de ani dirijorul corului de cameră „Caedonia”. Absolvent al Conservatorului
de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca şi vicepreşedinte al
Asociaţiei Corale din România, este cel datorită căruia corul
există şi astăzi. Când Doru Constantiniu, primul dirijor al corului, moare neașteptat, Florin Soare, care îi fusese coleg la Conservator, acceptă să dirijeze corul. Pasiunea pentru cântul coral
i-a fost insuflată de profesorul Dorin Pop, unul dintre cei mai
mari dirijori ai României. Pe de altă parte, prof. Florin Soare nu
putea abandona corul, care deja era foarte bine pregătit. „A fost
datoria mea faţă de fostul coleg şi de coriştii care erau atunci
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în cor. Din întreaga mea carieră de 42 de ani, corul şi preluarea
conducerii acestuia au fost încununarea pregătirii mele profesionale. Cred că este foarte greu pentru un absolvent al unui
Institut de Artă să nu facă artă din profesia asta”, spune dirijorul. Este însufleţit şi dedicat atât corului, cât şi profesiei de
cadru didactic, pe care a avut-o la Şcoala 20 din Sibiu, unde
a dirijat o formaţie corală de copii. Dirijorul spune că mereu
au existat doritori şi iubitori de muzică corală, fapt pentru
care „Caedonia” există şi astăzi, iar el este ţinut mereu în priză.
„Coriştii sunt dintotdeauna foarte buni prieteni. În cor s-au
format familii, s-au stimulat unii pe alţii şi au perpetuat spiritul
de echipă şi de colectivitate, bazate pe aceleaşi interese”. Profesorul şi dirijorul Florin Soare se simte împlinit. A dus corul
pe scene mari ale lumii, a încântat România de nenumărate ori
şi a demonstrat că, deşi nu sunt un cor de profesionişti, le pot
atinge nivelul. Cea mai frumoasă amintire o are în urma vizitei
în Sala Filarmonicii din Munchen. Deşi nu au cântat acolo, a
simţit puternic emoţia aflării pe scena pe care au dirijat Ionel
Perlea şi Sergiu Celibidache, doi dintre cei mai mari dirijori
români din perioada interbelică. Florin Soare nu-şi doreşte altceva decât ca acest cor să continue să existe, pentru că merită.
„Muzica este cel mai mare ambasador. Ea uneşte oamenii şi leagă prietenii. Toate emoţiile sunt trăite în grup. La
fel şi bucuriile şi tristeţile şi aste se vede în tot ceea ce facem.
Deşi suntem un grup de amatori, facem treaba ca adevăraţi
profesionişti. Adevărul este că atunci când eşti în cor trăieşti,
când pleci din cor, eşti singur”, Adrian Dumitru Munthiu,
membru al Corului de Cameră „Caedonia”.
(Sibiu 100%, 17 mai 2013)
Corul ”Caedonia” Sibiu – 45 ani. Un cor pentru comunitate. Zilele Corului de Cameră ”Caedonia”
“Muzica lucrează asupra acelor nebănuite, neștiute subterane
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ale spiritului nostru, aducând o stare de liniște pe care nici pictura, nici scrisul nu ţi-o pot aduce” (Mircea Braga).
Această stare de liniște de care vorbește scriitorul Mircea
Braga, a fost constant adusă în sufletele melomanilor timp de
45 de ani de către Corul de cameră „Caedonia”, al Casei de
Cultură a Sindicatelor din Sibiu, dirijat de prof. Florin Soare,
vicepreședinte al Asociaţiei Corale Naţionale.
„Particularitatea care singularizează acest cor este faptul că
aproape în fiecare toamnă se schimbă generaţiile – majoritatea
coriștilor fiind studenţi – iar repertoriul este luat de la început.
Astfel, profesorul Florin Soare este un Sisif ce ridică bolovanul muzicii, îl ţine cât poate la altitudini mari pentru a-l ridica
apoi din nou” – sunt cuvinte rostite cu ocazia unui concert aniversar al Corului de Cameră „Caedonia”, de către Ion Onuc
Nemeș, membru al Corului, într-o încercare de definire a activităţii Corului „Caedonia” pe altarul muzicii. Afirmaţii, valabile
și astăzi.
De-a lungul celor patru decenii și jumătate, generaţii de
coriști s-au perindat prin familia „Caedonia”, oferind colegilor și auditoriului bucuria muzicii, interpretării și a dăruirii ce
apropie fiinţa umană de perfecţiune.
Dovada că toată strădania coriștilor nu a fost și nu este
zadarnică a fost simţită prin căldura și măiestria cu care coriștii
și-au manifestat bucuria de a cânta și de a dărui auditoriului
prinosul sensibilităţii lor prin frumuseţea inegalabilă a sonului.
Prin fiecare piesă interpretată, parte a unui repertoriu greu,
pretenţios și foarte diferit stilistic, membrii corului au încununat o activitate de 45 de ani în slujba artei veritabile, omagiind
astfel, în cel mai frumos mod posibil, pe toţi cei care au pus o
cărămidă la existenţa cu succes a „Caedoniei”.
Aducând în faţa publicului creaţii din repertoriul clasic,
preclasic, romantic, contemporan, prelucrări folclorice, lucrări
religioase, promovând valorile muzicale universale și naţionale,

Aniversări

129

Corul „Caedonia” i-a încântat pe melomani la concursuri și
festivaluri naţionale și internaţionale, pe scene din Austria,
Germania, SUA și Franţa.
La capitolul festivaluri naţionale se pot menţiona:
D.G.Kiriac – Pitești, Gh. Dima – Brașov, Iacob Mureșanu – Blaj,
I.D.Chirescu – Constanţa, Ciprian Porumbescu – Suceava, Festivalul de muzică sacră „Pe Tine Te Lăudăm” – Orăștie, Armonii
Sacre – Cluj-Napoca, Ion Danielescu – Ploiești.
Concertul aniversar a prilejuit și va prilejui, ca de fiecare
dată, o întâlnire cu lucrări de excepţie într-un repertoriu bogat
și sugestiv, din care amintim: „Tatăl nostru” – Ciprian Porumbescu, „Lacrymosa” – W. A. Mozart, „Imortal Bach” – Knut
Hystedt, „Tropotita” – Gheorghe Șoima, „Odi et amo” – Carl
Orff, „Pase el agoa” de Florin Comișel, „Chi la gagliarda” – Baltassare Donati etc.
Trebuie să amintim faptul că bazele Corului „Caedonia” de
acum și „Universitaria Caedonica” de altă dată au fost puse
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cu multă ambiţie, voinţă și dăruire de către regretatul profesor
Doru Constantiniu în anul 1968.
În anul 1980, conducerea corului „Caedonia” a fost preluată
de către profesorul Florin Soare, un bun prieten al colegului
dispărut și o mare capacitate de intuiţie care și astăzi conduce
destinele corului pe culmile perfecţiunii muzicale.
Aniversarea a 25 de ani de activitate a corului sibian
a punctat o relaţie de prietenie cu formaţia corală „Althofen” din Austria, dirijat de profesorul Arno Artuer, cele două
coruri interpretând împreună o lucrare de mare complexitate
„Missa în Do Major pentru soliști, cor și orchestră” de L. van
Beethoven.
Ca urmare, în anul 1997, Corul de cameră „Caedonia” a
realizat un turneu în sud-estul Austriei, în landul Karintia,
rezumându-se într-un dublu succes: unul muzical și altul de
simpatie generală. Cel muzical a rezultat din concertele prezentate în faţa iubitorilor de muzică și a oficialităţilor din localităţile Klagenfurt (capitala Karintiei, oraș înfrăţit cu Sibiul),
St. Veint și Althofen, Corul „Caedonia” devenind membru de
onoare al Karnter Sangerbund și al Asociaţiei Naţionale Corale
din România.
Saloanele baroc din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal
s-au dovedit neîncăpătoare pentru numerosul public, în repetate
rânduri, venit să primească vestea Nașterii Domnului nostru
Iisus Hristos, prin colinde, veritabile tezaure ale spiritualităţii
românești. Colindele și cântecele religioase din repertoriul naţional și universal în interpretarea Corului de cameră „Caedonia”, dirijat de prof. Florin Soare, au făcut, de fiecare dată, să se
pogoare lumina și spiritul Sfintei Sărbători a Crăciunului peste
auditoriu. Cu măiestrie, membrii corului au interpretat „Tatăl
nostru” – Ciprian Porumpescu, „Ave Maria” – T.L. de Vittoria, „Măriţi pe Domnul” – L.v. Beethoven, „Irmosul Crăciului”
– Gh. Dima, „Doamne Iisuse Hristoase” – Gh. Cucu, „La tătă
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casa-i lumină” – popular și „Die heilige Nacht” – Franz Gruber
etc. Soliști: Adelina Diaconu, Adrian Munthiu, Adrian Olaru,
Adriana Mihai și Ion Onuc Nemeș.
În iarna anului 2007 și 2008, Corul de cameră „Caedonia”
a susţinut o serie de concerte pentru comunităţile de români, în
câteva orașe americane. „Ideea proiectului a fost de a readuce în
memoria românilor din SUA frumuseţea colindelor și a obiceiurilor românești de Crăciun” a spus Florin Soare.
De asemenea, Corul de cameră „Caedonia”, al Casei de
Cultură a Sindicatelor Sibiu, dirijat de prof. Florin Soare,
vicepreședinte al Asociaţiei Corale Naţionale a efectuat un
turneu în Germania, în octombrie 2009. Primul și poate cel
mai important scop al turneului l-a constituit interpretarea
Requiem-ului de W. A. Mozart, împreună cu un cor de cameră
Oratoriu, din Landshut, Germania. „A fost o experienţă minunată pentru corul Caedonia, un prilej de reîntâlnire cu prietenii
noștri, membrii corului Oratoriu din Landshut, cu care am cântat o parte a Requiem-ului” declara, la un moment dat, Florin
Soare, dirijorul corului. An în care împlinise 30 de ani de când
dirija Corul „Caedonia”.
Deși Requiem-ul de Mozart este o lucrare muzicală complexă, pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă, concertul a reprezentat un real succes. Acest lucru s-a datorat efortului uriaș
depus de către dirijorii ambelor coruri – Grete Csibi (dirijoare
a Corului „Oratoriu”, Landshut), Florin Soare (dirijor al Corului „Caedonia”), membrii corurilor, soliștii și orchestra. Soliștii
au fost, de asemenea, români, trei dintre cei patru fiind chiar
foști membri ai corului „Caedonia”, absolvenţi ai Conservatorului din Cluj-Napoca, respectiv Timișoara.
La Sibiu, anul 2011, au încântat publicul în aceeași formulă, susţinând un concert unic vocal-simfonic interpretând
două lucrări ce aparţin compozitorului W.A.Mozart: Requiemul și Missa în Do major. Soliști: Maria-Adriana Mihai, Cosmina
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Șerban, Ovidiu Cozma și Mircea Bucescu.
În vara anilor 2010-2011, Corul „Caedonia” a efectuat un
turneu de trei săptămâni în Franţa, promovând tradiţiile poporului român, prin intermediul compoziţiilor muzicale. „Am
făcut o suită reprezentând diferite momente din evoluţia spectacolului nunţii tradiţionale” a spus Florin Soare. Dar, melomanii francezi au făcut și o incursiune în universul colindelor
tradiţionale românești în cadrul turneului din iarna aceluiași
an 2011.
„Barocul muzical – o prezenţă vie în contemporaneitate”,
subiectul cultural al anului 2012, a fost pus în valoare de către
Corul de cameră „Caedonia” alături de invitaţii săi: Cvintetul
Alliance din Lion – Franţa și Corul Antifonia din Cluj-Napoca,
într-un concert vocal-simfonic de excepţie, unde s-a interpretat și lucrarea Si bona suscepimus de Georg Ostermeier la Biserica Romano-Catolică din Sibiu.
Cântatul începe firesc și azi pentru coriști, iar poznele colegilor de la trecutele spectacole sunt invocate cu tandreţe, duioșie
și mult, mult umor. Munca, seriozitatea, exigenţa, intrasigenţa
sunt trăsături pe care le-au „furat”de la mentorul lor, dirijorul
Florin Soare.
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„Preludiu’’ – 40
Un făt frumos, adult prin naştere
A fost întocmai ca la serbarea de sfarșit de an școlar, de
trecerea clasei. În Sala Ateneului Român, cât e de încăpătoare,
abia de mai găseai loc. Asistenţă cu ștaif. Doamne în ţinută de
gală, seniori prezentabili, în costume de gală, cu papion, tineri
arătoși, copii aduși de mână, în vestimentaţie vaporoasă. Nimic
surprinzător, clipa sărbătorească îi privea pe toţi și îsi doreau
s-o recepteze, s-o trăiască în starea de spirit cea mai potrivită.
Corul de cameră “Preludiu’’ mai adaugă un bobocel pe ecranul vârstei. Formaţia muzicală de gen a momentului și-a convocat aproape prietenii de suflet pentru a le șopti prin cântec
euforia evenimentului. Ne-am simţit ca și cum eram pe puntea
unui vas aflat pe valuri și ţinuţi de mânecă să nu pierdem nimic
din căldura întâmplării, din dogoarea, din bucuria sa.
A funcţionat în mai mulţi timpi această festivitate minunată, prezidată impecabil, cu autoritate, nu fără emoţii pe care
și le-a ascuns cu dibăcie dar cu evlavie și șarmul characteristic comandorul, căpitanul de cursă lungă, baciul de la primele
respirări ale acestui prunc miruit din naștere să poarte însemnele adolescentului cu har, prelungit de adultul norocos în toate.
Noroc făcut cu mâna lui.
Voicu Enăchescu s-a ivit în viaţa artistică a ţării asistat de
nimbul măestriei, de vocaţia construcţiei, de harul lucrului meșteșugit, bine făcut și neapărat durabil.
“Preludiu’’ a dobândit, graţie lui, proprietăţi de germene
artistic de indiscutabilă perenitate, cu dovedite aptitudini de
cristalizare de profunzimi și amplitudini pe coordonatele inovării. A reprezentat din start o promisiune inspirată și s-a dovedit, în timp. o remarcabilă cutie de rezonanţă. Graţie acestei
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coaliţii, de fericită coagulare de talente, de arboret artistic viguros, plesnind de sănătate și de strălucire, “Preludiu’’ a confirmat
începutul precoce, migrând, cu fiecare pas, către etaje superioare
ale performanţei
Cunosc această echipă de meseriași de la începuturi. Eram
student, locuiam la “303’’ iar drumul până în Calea Plevnei, la
clădirea gândită de maestrul Petre Antonescu să facă parte din
grandiosul proiect antebelic din, e adevărat, s-a mai născutdoar clădirea Facultăţii de Drept, dura cât o pauză dintre două
cursuri în Polizu. Aveam colegi de liceu în corul Universităţii,
condus pe atunci de binomul dirijoral Nicolae Ciobanu-Voicu
Enăchescu, pe care îi urmăream din sală.
Rechem cu plăcere acei zori de zi când “Preludiu’’ și-a dat
drumul, a pornit în lume. Era, din start, provocatoare această
idee de a ne ţine aproape cu acel tip de construcţie, ce părea
fragilă și ameninţată de intemperii de tot felul. Arta în rândul
amatorilor își are neîndoielnice virtuţi. Dar și deloc neglijabile
limitări. Ansamblul coral imaginat, antrenat, vătășit și impus de
Voicu Enăchescu a preferat să privească înainte, căutând din
mers instrumentarul în stare să-i conducă sus, sus la parapete,
cum zicea poetul. Gândul explicit nu se rezuma la supravieţuire.
Dimpotrivă, pasul apăsat a semănat cu un asalt la baionetă în
direcţia performanţei autentice, de care doar valoarea se poate
bucura.
La un moment dat am preluat conducerea Redacţiei emisiunilor de tineret de la Radioteleviziune. Începeam astfel un
nou anotimp în relaţia mea cu celebra formaţie de astăzi și cu
maestrul Voicu Enăchescu. Paginile caligrafiate împreună în
colaborarea acelor ani rămân irepetabile.
S-a întâmplat să ni se reintersecteze pașii cu diverse ocazii.
Evoc una de tot agreabilă. În 1992, la Sevilla, “Preludiu’’ făcea
corp comun cu alte formaţiuni de la noi care să dea conţinut
artistic Zilei României, la care participa și o delegaţie oficială
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condusă de Șeful statului, din care făceam și eu parte. Ministrul
Culturii, Ludovic Spies, îmi vorbise de la București de investiţia de încredere care funcţionase în conceperea și prgătirea
acestui capitol al prezenţei românești pe malul Guadalquivirului, fir de apă pe care cu cinci veacuri mai devreme plecase la
drum în căutarea Lumii Noi Cristofor Columb. Un loc distinct
în așteptările sale era rezervat trimiterilor la “Preludiu’’. Quot
errat demonstrandum… În corola de lumini aduse din Carpaţi
pe scena de la Expo’92, prestaţia formaţiei corale “Preludiu’’
a rămas transcrisă cu fir de borangic în ţesătura manifestărilor. Efectul a fost fabulos! Și ca să vă conving asupra întâplării
de a vedea cu ochii mei cele produse atunci, pe acel, pe-acele
lunci, vă invit la un exerciţiu documentar. Dacă aveţi la îndemână catalogul “Corul
de cameră ‘Preludiu’
-40’’, la pagina 27 este
reprodusă o imagine a
formatiei care a evoluat
la Sevilla, dominată
de albastrul scăpărator al ţinutei fetelor
din ansamblu, susţinut, spre echilibru, de
albul odihnitor al bluzelor bărbătești. Sunt
doar doi stranieri în
cadru:de tot în faţă,
ministrul
culturii;în
rândul al doilea, sobru
cât încape, în costum
închis, mă aflam chiar
eu. Și dacă fotografia
color nu v-a convins,
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vă rămâne posibilitatea de a cerceta aceeași poză în alb-negru,
afișată la pagina 141 a volumului evocator - Dialoguri despre
“Preludiu’’, în care stau de vorbă, pe portativul istoriei, maestrul
Grigore Constantinescu și maestrul Victor Enăchescu.
Particip în prezent de câte ori am ocazia la concertele susţinute de “Preludiul’’din zilele noastre. Ediţia la zi, spun eu cu
ecouri venite din relaţia mea cu Regatul Gutenberg. Am considerat necesară prezenţa la Ateneu la Aniversară. Voi ţine minte
la amănunt toate câte s-au întâmplat sub ochii nostri.
A fost mai întâi ceea ce aș numi Timpul Unu. Maestrul
Enăchescu nu a avut decât cu mâna semn a face și s-a văzut
înconjurat de persoane cam de vârsta sa, ladies and gentlemen, în superbe veșminte, coafuri, papioane și tunsori. Au fost
invitaţi să-și părăsească pro tempore calitatea de persoane din
public acele fete și acei băieţi care au activat în cor la varsta
genezei.
Emoţii de zile mari pe feţele lor, ca și în sufletele noastre.
Ne-au cântat, ne-au încântat. Am putut reasculta acele voci de
aur modelate pe inflexiuni de cântec românesc și universal, de
sonorităţi venind dinspre cântecul religios ori refrenul folclorului adevarat.
Timpul Doi. Reveniţi la locurile din sală, veteranii au lăsat
scena pe mâna promoţiei de azi. Fete și flăcăi în splendoarea
vârstei ne-au luat în primire pentru cea mai mare parte a serbării, încântându-ne privirea și sufletul, iradiind sonorităţi incredibile, desenând în spaţiul ce ne circumstanţializează în egală
măsură jerbe multicolore, discrete, cuceritoare, remanente în
durată.
Când și când a intervenit, cu egală graţie, poezia. Liceanul de-o viaţă Adrian Păduraru și clasicul de-o viaţă Eusebiu
Ștefănescu au provocat, la rându-le, aplauze nemăsurate. Legătura nemijlocită între cele două anotimpuri a provocat dirijorul
inventiv:de pe locurile ce le ocupau în sala de concert, “foștii’’au
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fost antrenaţi să se înscrie cu glasul lor pieselor interpretate de
“actuali’’. O combinaţie de efect deosebit.
A fost și un Timp Trei. Al reacţiilor din sală și din afara
ei. Și-a asumat rolul de a face istorie și sublinieri de exeget un
specialist de marcă, profesorul Dan Buciu. Au sosit sub diferite forme cuvintele de laudă meritate de la autorităţi centrale
și locale, remarcând partitura bogată pe care au ilustrat-o notabilităţile argeșene(Deși eu sunt tărgoviștean, remarca cu veselie
Maestrul). Au sosit, în valuri, florile.
Timpul Patru, deznodământul. A venit singur, pe picioarele
lui. Un tânăr al zilelor noastre a găsit cu cale să urce pe scenă,
cât să spună singur ce crede că trebuie spus, a traversat scena în
tropot nestăvilit și a sărit în braţele dirijorului, ca și cum l-ar
fi cunoscut de când lumea. Poate să aibă 3-4 ani și pe șoptite
s-a aflat și cine e, de unde este. Nepotul maestrului. Așa a arătat acordul final al spectacolului de gală cu calitatea de a ne
facă atenţi la un eveniment anunţat:dacă avem răbdare, Corul
“Preludiu’’va împlini curând, peste un deceniu doar, jumatate
de veac de existenţă. Drept care:La mulţi ani Preludiu!La mulţi
ani iubite Maestre!
Neagu Udroiu
Coralei Preludiu, maestrului Voicu Enăchescu
Așa se cade. Așa simțim.
Există clipe când ne aflăm parcă într-o stare de grație, ca
în fața unei taine prea copleșitoare, clipe în care legea biologică din noi ori de deasupra noastră nu mai are putere, clipe de
dulce răgaz asupra aducerii aminte.
De 40 de ani, Preludiu stă la taclale cu îngerii, pictându-ne
sufletul cu armonii de orgă umană.
De 40 de ani, Preludiu nu ne lasă să uităm că viața e miraculos de frumoasă.
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De 40 de ani, Preludiu împrăștie din patima de a-i locui cu
frumos pe cei din jur.
Vor mai fi trecând ani pe calea lungă a soarelui spre noapte,
dar voi, Preludiu și dumneavoastră, Maestre, veți fi roua de la
marginea cerului și din primăvara inimilor noastre.
Voi, Preludiu și dumneavoastră, Maestre, nu vă puteți
întâmpla.
Voi, Preludiu și dumneavoastră, Maestre, sunteți ce a rămas
din visul neîncheiat.
Poate de aceea, contăm pe nemurirea voastră (fie ea și
intermitentă).
Poate de aceea, vă admirăm nestăvilit.
Poate de aceea, va iubim cu toată puterea noastră.
Copiii Fantasiei, Vasile Negură și Sorin Popoiu
Vaslui, 3 Noiembrie, 2012
Important pentru Voicu
În vremurile de-acum, a vorbi despre muzică și, mai ales,
despre un cor, pare cu totul anacronic. Aniversarea corului „Preludiu” mă obligă, totuși, să înving astfel de prejudecăţi, întrucât
evenimentul respectiv are unele semnificaţii în afara scenei și a
partiturilor muzicale.
Faptul că un cor a rezistat 40 de ani este, în sine, o performanţă. Iar performanţa este cu atât mai mare cu cât această
formaţie artistică a traversat fără prea multe „pagube colaterale” ruptura revoluţionară din 1989 și perioada tranziţiei care
a urmat.
Continuitatea se datorează, fără îndoială, profesionalismului, dar acesta n-ar fi fost suficient să-i asigure corului și stabilitate. În vremuri în care se contesta orice, corul „Preludiu”
putea deveni ușor o ţintă a demolării... Întrebarea „Ce-ai făcut
în ultimii cinci ani?” a reprezentat multă vreme principiul unei
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justiţii de bulevard, de tip neobolșevic, dar cu semn schimbat,
care a făcut ravagii și în domeniul cultural. Au fost puse la zid
instituţii, cărţi, publicaţii, creaţii de tot felul, repertorii, scriitori,
jur¬naliști, personalităţi ale vieţii culturale și artistice.
„Preludiu” nu numai că a rezistat, dar a continuat să se
dezvolte și să se înnoiască, mereu și mereu, în jurul axului său,
care îi este fondator și dirijor, maestrul Voicu Enăchescu. Patru
decenii din viaţa acestui om sunt depozitate în corul căruia i-a
dat nume, glas și istorie, cum spunea cineva, la concertul aniversar de sâmbătă seara.
Voicu Enăchescu se confundă cu istoria acestui cor, dar mai
presus de toate se confundă cu o anume atitutine faţă de artă,
de oameni, de lume, de prieteni. El reprezintă un criteriu și un
reper, nu numai pe pupitrul dirijoral, ci și dincolo de el. Dirijorul fondator a devenit o siglă, transformându-și numele în
renume. Când, în lumea culturii, în general, spui Voicu, se știe
despre cine e vorba.
Acum, „Preludiu” este bijuteria Centrului Naţional de Artă
„Tinerimea Română”, instituţie complexă, redefinită managerial
de Voicu Enăchescu. Acesta a refondat, practic, tradiţia interbelică a asociaţiei cu același nume, apărută în peisajul spiritual
al ţării încă din anul 1888. Prin felul său de a fi și datorită prestigiului personalităţii sale artistice, Voicu a reușit să realizeze
reabilitarea clădirii actuale, veche de peste nouă decenii și care
era cunoscută sub denumirea de „Palatul Societăţii Tinerimea
Română”.
Voicu Enăchescu aparţine demult categoriei aerate și sensibile a maeștrilor, cei care dau sensurile de evoluţie ale oricărui
domeniu artistic (…).

142

Buletin Informativ A.N.C.R. nr. 19

Remus Taşcău – 45 de ani de activitate
Dirijorul Corului „Ion Vidu”
Lugoj
Maestrul Remus Tașcău s-a
născut la data de 7 noiembrie
1944, în localitatea Margina,
judeţul Timiș.
A absolvit Conservatorul de
Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, în anul 1967.
Din anul 1968, maestrul
Remus Tașcău preia bagheta
dirijorală a Corului „Ion Vidu”
Lugoj, anul acesta, 2013, împlinind 45 de ani de activitate neîntreruptă în fruntea renumitului cor lugojean.
De-a lungul prodigioasei sale cariere, dirijorul Remus Tașcău a susţinut nenumărate concerte în ţară și străinătate, având
un repertoriu extrem de vast, de la muzica universală preclasică, barocă, clasică, romantică și contemporană, până la muzica
românească bizantină, clasică și contemporană: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Carlo Gesualdo, Claudio
Monteverdi, Johann Sebastian Bach, George Frideric Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johannes
Brahms, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Sibelius, Zoltán Kodály, Filotei sin Agăi Jipei, Anton Pann, Ion Vidu, Sabin
Drăgoi, Gavriil Musicescu, Gheorghe Dima, Gheorghe Cucu,
Paul Constantinescu, Sigismund Toduţă, Tudor Jarda, Dan
Voiculescu, Doru Popovici, Remus Georgescu, Gheorghe Firca,
Irina Odăgescu, Adrian Pop ș.a.
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În ţară, sub bagheta maestrului Remus Tașcău, corul lugojean a prezentat concerte în toate marile orașe, în săli de concerte consacrate, iar în Europa, în capitale și orașe cu importante
centre muzicale precum Paris, Londra, Roma (Catedrala „Santa
Maria in Trastevere”), Viena, Budapesta, Berna, Geneva, Montreux („Auditorium Stravinski”), Vatican, München (Catedrala
„St. Pius”), Veneţia (Bazilica „San Leonardo”), Verona (Palazzo
del Vechio), Nancy (Sala „Poirel”), Orléans (Catedrala „Notre
Dame”), Laussane, Llangollen, Mainz (Catedrala „St. Martin”),
Preveza, Karditsa, Varna (Opera de Stat), Novi Sad (Studioul „M” al Radioteleviziunii), Niš, ș.a., din Anglia, Ţara Galilor, Germania, Italia, Franţa, Grecia, Elveţia, Austria, Ungaria,
Iugoslavia și Bulgaria.
Dirijorul Remus Tașcău a pregătit Corul „Ion Vidu” pentru interpretarea lucrărilor vocal-simfonice „Requiem”-ul, de
Giuseppe Verdi, „Simfonia a IX-a”, de Ludwig van Beethoven,
„Acis și Galatea”, de George Frideric Händel, „Fantezia pentru pian, cor și orchestră”, de Ludwig van Beethoven, „Orfeu
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și Euridice”, de Christoph Willibald Gluck și „Missa de încoronare”, de Wolfgang Amadeus Mozart în colaborare cu Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara și Filarmonica de Stat
„George Enescu” din București (Ateneul Român). Soliștii acestor concerte au fost importanţi cântăreţi ai României de la
Operele de Stat din București, Cluj și Timișoara și de la Conservatoarele de Muzică din București și Cluj.
În concertele a capella, pe lângă soliștii consacraţi ai corului, au evoluat, sub bagheta maestrului Remus Tașcău, renumiţi
cântăreţi ai Operelor de Stat din Viena, Timișoara și Cluj.
În decursul timpului, Corul „Ion Vidu”, alături de dirijorul
său Remus Tașcău, a obţinut nenumărate premii și distincţii la
diferite concursuri și festivaluri de gen din ţară și străinătate:
Premiul I, la toate concursurile și festivalurile din România,
Premiul I și III la Festivalul Coral Internaţional de la Karditsa
– Grecia, Premiul II și Medalia de argint la Festivalul Coral
Internaţional de la Preveza – Grecia, Premiul III la Concursul
Coral Internaţional de la Llangollen – Ţara Galilor, Laureat al
Festivalurilor Corale Internaţionale de la Montreux – Elveţia,
Schwartzwald – Germania, Nancy – Franţa, Varna – Bulgaria și
Bassano del Grappa – Italia.
Ca urmare a activităţii sale de excepţie, maestrul Remus
Tașcău a fost distins, în anul 1974, cu Ordinul „Meritul Cultural”, pentru realizări muzicale excepţionale în domeniul muzicii corale, iar în anul 2011 i se atribuie indemnizaţia de merit,
acordată de Parlamentul României, Academia Română și UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România) celor mai
importanţi interpreţi români, afirmaţi și recunoscuţi în ţară și
străinătate.
Fundaţia Corală „Madrigal – Marin Constantin”, sub
egida Ministerului Culturii și a Ministerului Educaţiei Naţionale conferă, în anul 2000, Corului „Ion Vidu” și dirijorului
său Remus Tașcău, Premiul Internaţional „Alexandru Pașcanu”,
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pentru merite excepţionale în activitatea corală. De asemenea, dirijorul Remus Tașcău a mai fost distins cu Premiul Pro
Cultura al Consiliului Judeţean Timiș și Marele Premiu Josif
Constantin Drăgan oferit în cadrul Galei Premiilor Lugojene
organizată de Fundaţia Europeană Drăgan Lugoj și Primăria
Municipiului Lugoj.
Din anul 1998, dirijorul Remus Tașcău este vicepreședintele Asociaţiei Naţionale Corale din România, iar în anul 2003
i-a fost acordată distincţia de Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj.
Despre măiestria dirijorală a lui Remus Tașcău au scris, de-a
lungul vremii, nenumărate articole, cronici, impresii și aprecieri
renumiţi muzicologi, compozitori și dirijori: Marin Constantin, Grigore Constantinescu, Stelian Olariu, Dan Voiculescu,
Carmen Petra Basacopol, Viorel Cosma, Gheorghe Firca,
György Kurtág, Walter Mihai Klepper, Constantin Râpă, Constantin Tufan Stan, Gyula Rosner, Zahari Mednicarov, Vassil
Arnaudov, ș.a., fiind considerat de către Marin Constantin,
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Viorel Cosma și Constantin Râpă și alţi importanţi compozitori, dirijori și muzicologi din ţară și străinătate unul dintre cei
mai importanţi dirijori de cor din România.
Discografie:
- Disc LP, cuprinzând creaţii corale semnate de Ion Vidu,
editat în 1985 de Casa de Discuri „Electrecord”.
- Disc single cu muzică romantică germană (Franz
Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy),
editat în 1985 de Casa de Discuri „Electrecord”.
- CD, cuprinzând motete și madrigale din literatura universală renascentistă și creaţii laice și religioase din literatura
corală românească, editat în 1996 de „CD’s Audio Production”
(Casa de discuri „Jean Daniel Brandt”), Bienne, Elveţia.
- CD cu colinde de Crăciun, editat în 1998 de CDs Audio
Production, Bienne, Elveţia.
- CD, cuprinzând colinde și cântece de Crăciun, editat în
1999 și 2001 de A. D. Recording, Timișoara.
- CD, cupinzând lucrări corale din literatura românească și
universală, editat în 2004 de Art Media Music Timișoara.
- CD, cuprinzând lucrări reprezentative din muzica românească religioasă de tradiţie bizantină și colinde, 10 decembrie
2007, editat de Radiodifuziunea Română.
- CD, cuprinzând muzică corală religioasă din literatura
românească și universală, clasică și contemporană, editat de
Radio România Cultural, septembrie 2011.
În data de 10 decembrie 2007, la propunerea Radiodifuziunii Române, Corul „Ion Vidu”, sub bagheta maestrului Remus
Tașcău, a susţinut un concert cu public în Biserica Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” Lugoj, reprezentând România
în cadrul proiectului Uniunii Europene de Radio – „Ziua Specială de Crăciun” – 2007, concert preluat și difuzat de 25 de
radiodifuziuni din Europa, Canada și Noua Zeelandă.
Unul dintre cele mai importante concerte din istoria de
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peste 200 de ani a Corului “Ion Vidu”, a fost cel prezentat, în
data de 10 septembrie 2011, în cadrul celei de a XX-a ediţii,
Jubiliare, a Festivalului Internaţional “George Enescu” București - România.
La invitaţia organizatorilor acestui eveniment cultural
de importanţă mondială, artiștii lugojeni, dirijaţi de maestrul
Remus Tașcău, au susţinut un concert de muzică religioasă
românească și universală. Concertul a fost înregistrat integral
și transmis la Radio România Cultural, Radio Trinitas și TVR
Cultural.
Tudor Trăilă,
Coordonatorul Corului „Ion Vidu” Lugoj
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Corul de copii Theotokos
– 25 de ani de activitate
În apropierea sărbătorilor de iarnă, corul de copii “Theotokos” din Alba Iulia a susţinut primul concert de colinde de
anul acesta. Duminică, 25 noiembrie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, copiii au adus primul mesaj
al Nașterii Domnului și au sărbătorit alături de cei prezenți în
sală 25 de ani de activitate a corului albaiulian.
Cu acest prilej, părintele Călin Bulac, cel care de 25 de
ani poartă pașii copiilor spre cele mai îndepărtate colțuri ale
lumii, a făcut o trecere în revistă a momentelor care au marcat
evoluția corului albaiulian și care au făcut ca vocile micuților să
se facă auzite peste hotare.
Cei prezenți în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, mulți
dintre aceștia la rândul lor odată membrii în corul Theotokos,
au vizionat imagini și fragmente video de la primele excursii în
lume ale corului iar la finalul evenimentului, părintele Bulac a
strigat încă o dată, pentru vechii coriști, prezența.
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Spectacolul aniversar a fost pigmentat cu minirecitaluri
oferite de vechi și noi interpreți, colinde din repertoriul românesc și străin și cântece de iarnă din folclorul românesc. Invitat
special al evenimentului a fost artistul Alin Ignat.
La 25 de ani de la primul cântec interpretat de corul de
copii Theotokos, fondat de Mitropolitul Transilvaniei Andrei
Andreicuț, glasurile copiilor, păstrează încă aceeași emoție și
sensibilitate care le-au făcut remarcate în decursul timpului.
Corul de copii „Theotokos” își desfășoară activitatea în
biserica parohiei „Maieri I” din Alba Iulia, păstorită de părintele Niculiţă Pascu.
În continuare, până la sfârșitul anului, îi vom mai putea
asculta pe copii încă în câteva concerte, după următorul program: în 2 decembrie va susţine un concert în Sala Unirii, în
cadrul Serbărilor Unirii. În perioada 14 – 16 decembrie corul
„Theotokos” se va afla în București, iar în 23 decembrie, seara,
la vecernie, va prezenta un concert în biserica „Maieri I” din
Alba Iulia.
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Omul de cultura Valentin Baintan,
comemorat in prezenta a numerosi oameni,
la Finteusu Mare
Locuitorii din Finteusu Mare, dar si numerosi oameni de
cultura, primari si politicieni s-au adunat astazi, 2 februarie in
centrul satului pentru a-l comemora pe omul de cultura, Valentin Baintan. In ciuda ploii, foarte multi maramureseni au tinut
sa fie prezenti in numar mare la inaugurarea unei statui care
infatiseaza bustul celui care a fost profesor si scriitorului, dirijor
si compozitor si care a adus renume localitatii.
In centrul satului Finteusu Mare poate fi admirata incepand de astazi, 2 februarie, o statuie infatisand bustul fostului dirijor al corului barbatesc din localitate. Evenimentul a fost

In memoriam

153

organizat la patru ani de la trecerea la cele vesnice a omului de
cultura Valentin Baintan. In semn de pretuire, localnicii s-au
adunat in numar mare la dezvelirea bustului, insa la eveniment
au venit si oameni din diferite colturi ale judetului Maramures,
in sufletele carora a ramas vie amintirea dirijorului.
„Vin cu mare placere, pentru ca o mica parte din copilarie
am petrecut-o aici. Inseamna foarte mult, daca va dati seama ca
vin pe aceasta ploaie sa stau la acest eveniment, inseamna mult.
Un om foarte bun, un om elegant din orice punct de vedere”, a
relatat unul dintre participantii la eveniment, Pompei Retegan.
Un alt maramuresean, Ghita Cotet, a mers la comemorarea
Finteus tocmai din Valenii Somcutei. “Nu puteam sa lipsesc la
acest eveniment, cand un colos al culturii romanesti si al localitatii Finteusu Mare unde a pus bazele unei formatii corale de
exceptie, e comemorat. Am venit sa fiu si eu parte integranta
din acest eveniment si sa-l comemoram cum se cuvine. Un om
de exceptie”.
Localnicii isi amintesc cu drag, dar si cu mare emotie de
Valentin Baintan, precizand ca a fost iubit de oameni, asa cum
si dirijorul i-a iubit pe cei din jurul sau. „Ne-o fost si rudenie,
sotia dansului si am avut doi coristi, fecioru’ si barbatu’. Foarte
deosebit, atat ne-o iubit, dar si noi pe dumnealui”, a marturisit
cu lacrimi in ochi, Emilia Serban.
La actiunea de astazi, au fost prezenti si reprezentantii
societatii Culturale Patriotice „Avram Iancu”. „ Aducem astazi,
aici, in Finteusu Mare, un omagiu celui care a adus atata stralucire acestor locuri, profesorul si scriitorul, dirijorul si compozitorul Valentin Baintan. Ne-am adunat aici pentru a reactiva
si a pastra proaspata, memoria acestui ilustru dascal si apostol
al neamului romanesc”, a relatat presedintele societatii, Victor
Bercea.
In primele randuri s-au aflat si membrii corului barbatesc
din Finteusu Maree, care a fost condus timp de 27 de ani de
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Valentin Baintan. Reprezentantii formatiei corale au aratat ca,
pentru fiecare dintre ei, fostul lor dirijor a fost un model de
daruire, dar si de talent si multa munca.
„Este primul monument al unui dirijor amplasat intr-o
comunitate sateasca. Noi il consideram ca fiind cel mai longeviv dirijor al corurilor din Maamures, al corului din Finteusu
Mare, el reprezinta un exemplu de talent, daruire, de trudire
intru promovarea artei corale din Romania”, a aratat dirijorul
corului barbatesc din Finteusu Mare, Andrei Dragos.
De altfel, anul 2013 va fi unul special si pentru corul din
Finteusu Mare, care aniverseaza la 1 decembrie, 95 de ani de
activitate.
Valentin Baintan a indeplinit de-a lungul timpului maimulte functii culturale. Printre altele a fost director adjunct al
Ansamblului Profesionist “Maramuresul” (1969-1970). Intre
anii 1971-1975 a indeplinit functia de bibliotecar la Biblioteca
Judeteana “Maramures”, iar din anul 1975 a devenit directorul
acestei institutii pana la pensionare (februarie 1990). Din ianuarie 1992 a activat timp de 5 ani ca secretar literar-muzical la
Ansamblul Folcloric National Transilvania.
De asemenea, Valentin Baintan a fost dirijor de cor in mai
multe localitati: Ardusat, Somcuta Mare, Valea Chioarului,
insa din cei 50 de ani in care a derulat aceasta activitate, 27
i-a petrecut alaturi de membrii corului barbatesc din Finteusu
Mare.
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Maestrului Petre Crăciun – pioasă amintire
În 25 iulie 2012, a plecat la cele veșnice, unul dintre reprezentanţii de seamă ai artei corale româneșt – Maestrul Petre
Crăciun, lăsând în urma sa un gol imens.
Generaţia noastră a avut șansa să aibă ca mentori, modele
dirijorale – pedagogi și dirijori de marcă: Ioan Vicol, Dumitru
D. Botez, Marin Constantin, Dorin Pop, Petre Crăciun, Ioan
Pavalache, Boris Cobasnian, care ne-au învăţat să iubim și să
respectăm muzica corală.
Maestrul Petre Crăciun a activat ca dirijor și profesor întro perioadă în care nu a fost deloc ușor să se menţină flacăra
muzicii corale: perioada comunistă în care muzica corală era
folosită ca mijloc de propagare a ideologiilor unui regim totalitar sau în perioada ce a urmat anului 1989, când muzica corală
a fost marginalizată, dar a supravieţuit numai datorită pasiunii
unor dirijori care au reușit să depășească momentele critice, asigurând continuitatea unui gen care are miraculoasa forţă de a
uni spiritele într-o vibraţie unică.
Privind reprospectiv cariera muzicală a Maestrului Petre
Crăciun, constatăm că a cunoscut mai multe coordonate, toate
la un loc contribuind la acumularea unei experienţe muzicale
remarcabile ce avea să fie împărtășită cu generozitate, discipolilor săi.
Începuturile sale muzicale se leagă de Filarmonica George
Enescu: mai întâi în calitate de corist, apoi - șef al Secretariatului Muzical, conducător artistic, Dirijor al Corului de cameră.
În anul 1962, se dedică unei activităţi universitare îndelungate și remarcabile, fiind un pedagog de vocaţie, conducător al catedrei de Dirijat coral de la Universitatea Naţională de
Muzică din București. Maestrul a format de-a lungul carierei
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didactice, un număr impresionant de dirijori și pedagogi care
activează cu pasiune, cultivând arta muzicii corale.
Ca dirijor, a condus Corul Ansamblului Tineretului, cu care
a efectuat numeroase turnee internaţionale, obţinând Premiul I
la Berlin (1973) și patru premii la festivaluri studenţești.
În calitate de pedagog, Maestrul Petre Crăciun a fost un
cercetător al artei corale, fiind preocupat în permanenţă, de studierea fenomenului interpretării, punând bazele unui Masterat
și a Disciplinei – Stilistică Muzicală, între anii 1991 – 2000.
Deși nu l-am avut profesor, l-am cunoscut încă din studenţie pe Maestrul Crăciun, prin intermediul colegelor mele
care cântau la Corul Tineretului. În ultimul an de Facultate, am
avut prilejul să-l cunosc și eu în calitate de dirijor, fiind solicitată împreună cu alţi colegi de an, să completăm Corul Tineretului, cu ocazia unui spectacol de la Sala Palatului. Mi-amintesc
cu multă plăcere de repetiţiile cu Maestrul care avea o ţinută de
„sacerdot”, dând impresia că „oficiază”, având o privire blândă,
o voce caldă și un calm care ne determina să ne însușim cu responsabilitate repertoriul ce trebuia învăţat într-un timp foarte
scurt.
Mult mai târziu, mi-am explicat de unde provine ţinuta
sa de o mare sobrietate, aflând faptul că pe lângă Conservator,
Maestrul urmase și Facultatea de Teologie.
Mi-au rămas în minte repetiţiile sale deosebit de eficiente
și modalitatea sa de a realiza frumoasa piesă a lui Radu Paladi
– Hai tineret. .
Aveam să-l întâlnesc apoi, în calitate de dirijoare a corurilor Campanella și Cantilena de la Liceul de Artă din Constanţa, la diferite competiţii corale, unde Maestrul era membru
în juriu, bucurându-mă de preţuirea Domniei sale. Una dintre
întâlnirile plăcute a fost cu ocazia Festivalului Coral Internaţional „Carmina Tenera” – București, din anul 1993, unde am participat cu corul „Campanella” al Liceului de Artă – Constanţa,
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având prilejul de a avea cu Maestrul, îndelungate discuţii legate
de muzica corală.
A fost în permanenţă preocupat de evoluţia muzicii corale
pe care a slujit-o nu numai în calitate de pedagog. Împreună cu
Irina Odăgescu Ţuţuianu și cu Dan Buciu, în anul 1990, Petre
Crăciun a iniţiat Asociaţia Naţională Corală din România, afiliată la Asociaţia Corală Internaţională Europa Cantat, fiind primul Președinte al acesteia.
Maestrul Petre Crăciun a fost sfătuitorul și îndrumătorul
celor împătimiţi de muzica corală. A iubit tinerii și s-a implicat
în stimularea creaţiei corale românești, iniţiind primele patru
ediţii ale Concursului Naţional de Compoziţie, la Craiova.
Maestrul avea o modestie caracteristică oamenilor de
valoare. În ultimii ani, a luat hotărârea de a se retrage cu demnitate „în turnul său de fildeș” , așa cum mi-a mărturisit întruna dintre ultimele convorbiri telefonice.
În cei 88 de ani de viaţă, se poate spune că Maestrul a avut
un destin muzical împlinit. Cu durere, am aflat de dispariţia
sa, dar am convingerea că a lăsat în urma sa o zestre inestimabilă: pe discipolii săi care nu-l vor dezamăgi, deoarece au nobila
misiune de a duce mai departe flacăra muzicii corale.
Evocându-l pe Maestrul Petre Crăciun, mi-au venit în
minte cuvintele istoricului și criticului de artă francez Élie
Faure:
„Un popor,
e ca un om.
Când a dispărut, nimic nu mai rămâne din el
dacă n-a avut grijă
să lase o urmă
pe pietrele drumului.”
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Maestrul Petre Cărciun – in memoriam
Maestrul
Petre Crăciun
(1924-2012) este personalitatea
care copleșește memoria multora dintre noi, despre care - în
mod sigur - generaţiile viitoare
vor afla că a fost unul dintre
ctitorii învăţământului muzical
superior printr-o viaţă dăruită și
pilduitoare în plan profesional și
uman.
Un prim document referitor la contribuţia Maestrului
în viaţa muzicală românească
și în cea academică va apărea
în curând, dar până atunci vom
sublinia numai câteva aspecte ale preocupărilor sale, în special
în domeniul dirijatului, al interpretării muzicale, a teoriei limbajelor, a comunicării, a modelelor de analiză, a importanţei și
semnificaţiei elementelor morfo-sintactice în alcătuirea imaginii interpretative etc.
Demersul intelectual și artistic al maestrului Crăciun s-a
constituit dintr-o informare multidisciplinară, asimilând și
înţelegând fluxul cercetării din secolul XX - atât de radical în
viziune -, sintetizând în cursurile sale nivelul preocupărilor în
domeniile amintite, dar și o bogată creativitate privind definirea
cântului în ansamblu, dirijatul performant și didactica superioară.
În opera sa orală din cursurile de măiestrie dirijorală maestrul Petre Crăciun a definit un sistem dirijoral coerent și actual,
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stabilind un vocabular propriu pentru limbajul non-verbal, pe
care l-a transmis atât studenţilor cât și membrilor Catedrei de
Dirijat, generând o nouă orientare în metodica predării la nivel
universitar în Conservatorul bucureștean. Pornind de la semiotica saussuriană, lingvistica lui L. Hjelmslev și R. Jakobson,
fenomenologia husserliană, adâncind mecanismul conștiinţei, al
intenţionalităţii, a noesei și noemei, maestrul Crăciun s-a angajat în cercetările sale de tip semiotic, semantic și hermeneutic
cu scopul definirii unor realităţi - cum sunt cele ale „limbajului verbo-muzical”, „limbajul dirijoral”, „gestul dirijoral cu funcţie
de semn”, „analiza morfo-sintactică a partiturii”, „impulsul gestual - generator de expresie”, „clase de bătăi dirijorale” , conceptul de
„figură gestuală”, „figuri de tact de bază, derivate și supraordonate”,
„curba tensională a unităţilor frastice”, „modelul mental dirijoral” și
multe altele.
Semnificativ este că maestrul Petre Crăciun nu a excelat numai ca profesor pasionat de știinţa domeniului dirijoral
și de mecanismele interpretării muzicale, ci a fost și o conștiinţă de înaltă moralitate, în care orizontul știinţific și cel artistic au evoluat pe fondul unui caracter riguros și a unui psihic
echilibrat, a unei modestii proverbiale din care s-a înfiripat un
prestigiu substanţial în viaţa personală, la catedră, în faţa studenţilor, în relaţiile cu dirijorii din ţară, pe care i-a coordonat
prin „întâlnirile profesionale” din Conservator timp de decenii,
anticipând calitatea sa de Președinte al A.N.C.R.
Relieful sufletesc rodnic al profesorului Crăciun și impresionanta sa fidelitate pentru Adevărul adus la Lumină în orice
situaţie, l-a proiectat în faţa studenţilor ca o personalitate și
un model de care și astăzi absolvenţii instituţiei noastre își
amintesc cu o bucurie și admiraţie nedisimulate. Această preţuire rezulta din numeroasele resurse lăuntrice ale Maestrului,
în principal fiind vorba de păstrarea lucidităţii, a sobrietăţii și
a „facerii de bine” în orice moment al tumultului vieţii și din
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puternica stăpânire și deplinul autocontrol pe care-l manifesta
în orice situaţie cotidiană sau artistică.
Îndeplinind funcţii importante în viaţa muzicală românească (Filarmonică, Ministerul Culturii, Conservator), maestrul Petre Crăciun a dăruit Universităţii Naţionale de Muzică
din București cei mai frumoși ani ai săi și cele mai importante
realizări în plan didactic. După câţiva ani de sinteză a modelelor de predare la Catedră, și-a alcătuit propriul sistem de organizare a informaţiei didactice și artistice asupra căruia a revenit
și l-a perfecţionat, desăvârșindu-l în cadrul cursurilor de Dirijat
și Stilistică dirijorală.
Calităţile umane și harisma personală l-au ajutat să depășească rigiditatea unei comunicări abstracte cu semenii și să
creeze în rândul discipolilor o emulaţie permanentă în privinţa
cercetării fenomenului vocal și dirijoral pe baza unei culturi
enciclopedice și a încrederii în propriile lor capacităţi creatoare.
În viziunea Sa asupra muzicii, maestrul Crăciun a stabilit puncte cardinale în privinţa conceptului interpretativ, fiind
adeptul unei permanente și fecunde argumentări a celor mai
mici detalii din partitura muzicală, în același timp orientând
conștiinţa muzicianului spre perspective interpretative bogate
în reverberaţii lăuntrice, afirmând - mereu - că „noţiunea - în
prima și ultima ei instanţă - are o intimă legătură cu afectivitatea”.
Contribuţia maestrului Petre Crăciun la statuarea unui
învăţământ universitar modern nu s-a rezumat numai la orizontul teoretic, ci și la abordarea unui repertoriu muzical de
largă suprafaţă, din toate genurile și stilurile reprezentative
pentru problematica tehnică și psihotehnică pe care universul
muzical ni-l oferă generos și cuprinzător, militând - cu fervoare
- pentru cunoașterea muzicii din toate timpurile, dar și a celei
contemporane, pe care a promovat-o, punând-o în valoare prin
prime audiţii.
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Privită în ansamblu, întreaga viaţă a maestrului Crăciun cea profesională și privată - a fost una pilduitoare, de dăruire
pentru cauza muzicii, în toate ipostazele în care aceasta reflectă
trăirea lăuntrică sau „ceea ce eu simt, ce am filtrat dincolo de ceea ce
gândesc”.
La comemorarea unui an de la plecare Sa dintre noi, să ne
reamintim câteva „ziceri” ale maestrului Petre Crăciun, consemnate - în mod fericit - de-a lungul formării colectivului didactic al specializării Ansamblu și Dirijat coral.
- La marea expresie a muzicii te ridici prin studiul pasiunilor umane și a limbajului naturii.
- Muzica este expresia vieţii noastre interioare.
- Muzica este trăire pentru că semnul se reflectă în mine,
iar eu simt ceea ce am filtrat dincolo de ceea ce gândesc.
- Compozitorul își transcrie mesajul în semne grafice, care
devin un obiect material; acestea nu sunt opera sau muzica ci
ipostaza de la care pleacă interpretul ce ia partitura, o analizează
și-și formează, EL însuși, o imagine mentală asupra acesteia.
MUZICA EXISTĂ ATUNCI CÂND ESTE CÂNTATĂ !
- Prin muzică ne apropiem de Dumnezeu, ca perfecţiune.
- În dirijat, totul se transformă în emoţie.
- Corpul este mijloc de semnificare, instrument de comunicare și limbaj nonverbal.
- Corpul transmite energii - energii gândite. Sunetele
interpreţilor izvorăsc din mâna dirijorului.
- A dirija expresiv înseamnă să exprimi corporeic tot ce
ai de spus în cuvinte, în explicaţii, la care se mai adaugă încă
„ceva”.
- Cursul de dirijat este pentru interpretare, nu pentru tactare.
- Dirijorul trebuie să perceapă tezele fundamentale ale filosofiei pentru că, în finalul muncii sale interpretative, el manevrează și concepte și idei filosofice și judecăţi.
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- Rolul dirijorului în actul interpretativ este de a trezi interes, de a converti semnele partiturii în sonorităţi, de a modela
sufletele interpreţilor după imaginile sale lăuntrice.
- Dirijorul îi face pe ceilalţi să făptuiască realul său sufletesc.
- Când totul este clar gândit, este ușor de spus formaţiei ce
intenţii ai.
- Să clarificăm noţiunile noastre și conţinutul spuselor
noastre.
- Pune la capăt tot ceea ce știi !
- Muzica nu se naște întâmplător ! La cor, întotdeauna
pornim de la text - o primă structurare a conţinutului lucrării apoi aprofundăm trăsăturile limbajului muzical.
- Orice partitură are o existenţă intenţională, la fel ca toate
operele de artă ale omenirii.
- O partitură corală trebuie analizată în așa fel ca fiecare
secţiune să facă trimitere la întregul acesteia.
- Toată analiza partiturii trebuie gândită ca o desfășurare a
sistemului semiotic în componente subordonate și supraordonate, gândite - la rândul lor - tot ca sisteme.
- La analiza partiturii nu folosi numai privirea ci și urechea.
- Important este modul de a gândi o partitură; gândirea
deschide perspectiva asupra modului de a proceda.
- O partitură trebuie să corespundă celor cinci simţuri, nu
numai să fie „frumoasă” auzului, ci să aibă și „gust” și „miros” și
„relief ”.
- Există mai multe feluri de a aborda o lucrare muzicală.
Eu propun să o împărţim așa, pe planuri - și aici înţeleg două
dintre cele mai importante raporturi, preluate din filosofie, dar
modificate puţin:
a) planul a ceea ce se spune, ceea ce se comunică, adică ceea
ce este în mintea celui care gândește despre ceea ce trebuie să
se spună și,

In memoriam

163

b) modalitatea de a se exprima sau planul expresiv.
- Interpretarea transformă semnele partiturii în „fapte” încărcate cu sens și semnificaţie, în splendori și în extaz.
- Ca să explici interpretarea muzicală trebuie să mergi la originile omului, la trebuinţele lui, la motivaţia lui. Omul poartă în
interiorul lui întreaga evoluţie a omenirii, în vremea trecută și viitoare.
- Interpretarea este problema problemelor ! Fiecare înţelege câte
ceva din realitate. Unii spun: „eu interpretez o partitură - ăsta-i
punctul meu” !
- Când am venit la Conservator am știut că nu voi fi un simplu funcţionar care se încadrează în orarul stabilit.
- Profesorul care a venit la Conservator numai pentru a lua un
salariu sau a profita de o poziţie socială, s-a înșelat pe el însuși.
- Aici avem o misiune: aceea de a duce după noi o bună parte
din popor, să nu-l lăsăm să cadă în ignoranţă și bestialitate.
- Profesorul este dator să ofere studenţilor tot ce a adunat pentru folosinţă; valoarea a ceea ce dă el este stabilită de urmași.
- Acum înţeleg de ce i se dă credit profesorului cu experienţă:
pentru că în faţa studenţilor ai o răspundere imensă !
- Să știţi voi că toată viaţa m-am condus după o vorbă a Tatălui meu: „Tată ! dacă te apuci să faci un lucru, atunci fă-l cât poţi tu
de bine sau nu-l mai face deloc !”.
Conf. univ. dr. Ioan Golcea
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Primăvara despărţirilor,
Constantin Catrina
Îmi este foarte greu să vorbesc
la timpul trecut despre Maestrul
Constantin Catrina care se pregătea pentru aniversarea vârstei
de 80 de ani. Din păcate, în urma
bolii necruţătoare, avea să treacă în
lumea celor drepţi, fără a-și duce
la capăt proiectele.
Constantin Catrina s-a afirmat în peisajul muzical românesc,
ca o personalitate plurivalentă:
muzicolog, compozitor, bizantinolog, folclorist.
Născut pe meleagurile Doljului, la 6 noiembrie 1933, în satul
Ţiu - comuna Cernătești, Constantin Catrina s-a îndreptat
înspre studii teologice, urmând cursurile Seminarului Teologic
din Craiova și ale Seminarului de pe lângă Mânăstirea Mofleni,
până în anul 1950, când a luat hotărârea de a studia muzica,
urmând Școala Medie de Muzică din Craiova și apoi Școala
Medie de Muzică din Brașov.
Studiile universitare le-a urmat la Conservatoarele din Cluj
și București, sub îndrumarea unor maeștri de seamă ai muzicii
românești, de la care, pe lângă cunoștinţele acumulate, a învăţat rigoarea și respectul pentru muzică, ce avea să-i călăuzească
întreaga carieră muzicală: Victor Giuleanu, Myriam Marbé,
Emilia Comișel, Tudor Jarda.
În perioada 1972-1973, a urmat cursuri de specializare la
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Seminarul de Muzicologie din Erlangen – Nürnberg, cu prof.
dr. Martin Runcke.
Anul 1956 a fost hotărâtor pentru tânărul absolvent de
Conservator care se va încadra ca profesor la Școala Medie din
Rupea, alegând ca loc de viaţă și activitate – Brașovul, devenind
un adevărat „om al ţinutului” pe care l-a îndrăgit, dedicându-se
cu toată fiinţa îmbogăţirii culturii unei zone cu totul speciale,
ca profesor, dirijor, conducător al unor importante foruri culturale, angajându-se apoi și în învăţământul muzical universitar ca profesor asociat al Facultăţii de Muzică – Brașov.
În anul 1977, devine membru al Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România, iar în anul 2005, este primit ca
membru al Asociaţiei de Știinţe Etnologice.
Numeroasele domenii ale muzicii abordate de Constantin
Catrina sunt greu de separat: folclorul, muzicologia, muzica
bizantină, creaţia corală.
În activitatea de cercetare, folclorul muzical a ocupat un
loc central, Constantin Catrina fiind într-o permanentă căutare
a unor noi izvoare – prin numărul mare de culegeri și ediţii
îngrijite.
Ca profesor la catedra de folclor a Facultăţii de Muzică din
Brașov, Constantin Catrina a încercat să apropie studenţii de
folclorul muzical, implicându-i în culegerea de folclor și în studiul folclorului pe baze știinţifice, prin organizarea unor simpozioane, având ca temă personalitatea lui Anton Pann, George
Ucenescu, etc.
Anii de studiu în Seminarul Teologic, sub îndrumarea unor
profesori de excepţie: Chiril Popescu şi Ioasaf Ganea, i-au prilejuit cunoaşterea şi apropierea de muzica bizantină, care după
mărturisirile sale, avea să-i rămână permanent în suflet. După
anul 1989, Constantin Catrina se va implica într-o laborioasă
cercetare a muzicii bizantine, care va culmina cu teza sa de doctorat, susţinută în anul 2000, sub îndrumarea arhidiaconului
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prof. univ. dr. Sebastian Barbu Bucur: Muzica românească de
tradiţie bizantină, în Şcheii Braşovului.
Muzicologia a constituit una din preocupările sale permanente, Constantin Catrina fiind un fervent cercetător al
evoluţiei muzicii româneşti.
Rodul cercetărilor sale au fost publicate în broşuri şi
volume: Semicentenarul corului din Crihalma (1971), Ciprian
Porumbescu. 125 de ani de la naşterea compozitorului (1978), Studii şi documentede muzică românească, vol I (1986), Fişe de jurnal. Bibliografie (1988), Studii şi documentede muzică românească
vol.2, 1994, Contribuţii documentare privind învăţământul muzical din Braşov, 1996, Muzica şi muzicienii cetăţii (2010, 2012.)
Muzicologul Constantin Catrina a adus o contribuţie
importantă la apariţia unor lucrări muzicologice de sinteză,
colaborând cu muzicologii Viorel Cosma şi Luminiţa Vartolomei la realizarea unei lucrări lexicografice monumentale: Enciclopedia muzicii româneşti de la origini şi până în prezent vol. 1 şi
2 (A-B).
A colaborat și la ampla lucrare a regretatului muzicolog
basarabean Serafim Buzilă - Enciclopedia interpreţilor din Moldova (ediţia a II-a revăzută și adăugită, apărută în anul 1999)
Un alt domeniu mult îndrăgit, l-a constituit muzica corală
de care s-a apropiat încă din anul 1956, compozitorul realizând
primele prelucrări corale din folclor. Pe măsura maturizării sale
muzicale, Constantin Catrina și-a creat un stil componistic
bine conturat, muzica sa corală însumând peste 121 de lucrări
pentru cor de copii, cor de voci egale, cor mixt.
Pe Maestrul Constantin Catrina l-am cunoscut prin muzica
corală, la Festivalul Corurilor de Cameră din Brașov.
Dirijorul și compozitorul Boris Cobasnian avea să-mi
schiţeze atât de bine portretul muzicianului brașovean, pentru
care avea o simpatie deosebită, încât atunci când l-am întâlnit
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pe Maestrul Constantin Catrina, am avut impresia că deja îl
cunoșteam.
Peste ani, aveam să fiu colegă cu Domnia sa, în Consiliul
Director al Uniunii și Compozitorilor și Muzicologilor din
România, fiecare întâlnire fiind un prilej de bucurie. Convorbirile telefonice cu Domnia sa reprezentau pentru mine un
adevărat schimb de idei cu o personalitate a cărei experienţă
și probitate profesională constituiau un adevărat model. Și câtă
eleganţă avea în modul său de exprimare, când mi se adresa:
Domniţă Mariana!
Constantin Catrina copleșea prin modestia sa, prin chipul
său blând și luminos, prin calmul și echilibrul parcă desprins
din munţii pe care i-a îndrăgit.
Numele de Constantin Catrina se adaugă la pleiada de cărturari brașoveni care au înscris pagini de nepreţuit în cultura
românească. Maestrul a fost permanent interesat de toate activităţile muzicale, consultând cu interes revistele de specialitate
sau noutăţile editoriale.
Este dureros că nu a ajuns să se bucure de împlinirea peste
câteva luni, a 80 de ani de viaţă. Nu ne rămâne decât să-i cinstim memoria, spunând obișnuitele cuvinte creștinești: Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Prof. univ. dr. Mariana Popescu
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Radu Paladi
La câteva zile după despărţirea de muzicologul Constantin Catrina, aveam să aflu cu mare tristeţe, vestea dispariţiei
compozitorului Radu Paladi care se înscrie în galeria marilor muzicieni ai culturii contemporane, remarcându-se printro activitate muzicală plurivalentă: compozitor, pianist, dirijor,
pedagog.
S-a născut în 16 ianuarie 1927, în oraşul Storojineţ, din
Bucovina de Nord, oraş cu vechi rezonanţe istorice, de pe vremea lui Alexandru cel Bun.
A urmat cursurile Conservatorului din Bucureşti, unde
a studiat pianul şi compoziţia cu profesori remarcabili: Leon
Klepper – compoziţie, Florica Musicescu – pian, George Breazul – teorie şi solfegii, Paul Constantinescu – armonie, Alfred
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Mendelssohn – contrapunct şi compoziţie, Theodor Rogalski –
orchestraţie, Zeno Vancea – istoria muzicii, Tiberiu Alexandru
şi Emilia Comişel – folclor.
În perioada 1954 şi 1969, a desfăşurat o activitate
pedagogică susţinută, ca lector şi apoi conferenţiar la catedra de Cunoştinţe muzicale de la Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Bucureşti.
În anul 1969, Radu Paladi se angajează într-o muncă de
pionierat în domeniul muzicii simfonice, retrăgându-se la
Botoşani, fiind al doilea Director şi în aceşlaşi timp dirijor permanent al Filarmonicii, între 1968-1972.
A adus o contribuţie capitală la ridicarea nivelului acestei
Filarmonici, atât prin măiestria sa de dirijor, cât şi ca organizator, atrăgând în proiecul său un nucleu de tineri absolvenţi,
care din respect pentru marele muzician şi din dorinţa de a
face muzică de calitate, au înţeles să-i fie alături, stabilindu-se
la Botoşani. Acest moment a constituit o ridicare substanţială
a nivelului interpretativ al concertelor. La Botoşani, s-a implicat în organizarea unor manifestări muzicale, în cadrul Zilelor
Enescu.
Pentru Radu Paladi, muzica corală a constituit în
permanenţă centrul activităţii sale componistice. Cele 12 Poeme
pentru cor a cappella, pe versuri de Mihail Eminescu, reprezintă
o chintesenţă a măiestriei sale componistice. Nu demult, s-au
stins ecourile lucrării sale corale – Flăcăruia, interpretată
în primă audiţie absolută de dirijorul Valentin Gruescu cu
corul Filarmonicii Oltenia şi corala Ioan Cristu Danielescu, din
Ploieşti.
Pe Maestru aveam să-l descopăr mai întâi, în calitatea sa
de dirijor şi-mi amintesc cu emoţie concertele memorabile
de la Filarmonica din Botoşani. Pe meleagurile moldovene,
Radu Paladi s-a implicat în mişcarea corală de amatori şi pentru că Filarmonica nu avea cor, a avut curajul de a include în
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program Fantezia pentru pian cor şi orchestră de L. van
Beethoven, colaborând cu corurile de amatori.
Ca studentă, aveam să intru în contact cu creaţia sa corală,
interpretând în cadrul Corului Conservatorului – Dar de nuntă,
şi apoi la Corul Tineretului, într-un spectacol festiv, sub conducerea lui Petre Crăciun - Hai, tineret. Am fost fascinată de
muzica sa care îşi trăgea seva din folclorul românesc, Maestrul
construindu-şi un stil original, prin melodica inspirată şi ritmica plină de vigoare.
Mult mai târziu, aveam să-i studiez şi să-i aprofundez
creaţia corală, în teza mea de Doctorat.
Radu Paladi a abordat de-a lungul anilor şi alte genuri de
creaţie: lucrări simfonice şi vocal-simfonice, lucrări concertistice, muzică de cameră, muzică de scenă, muzică de film.
Fiind un pianist virtuoz, Radu Paladi a compus Concertul
pentru pian şi orchestră (finalizat la vârsta de 60 de ani), care
ocupă un loc important în literatura genului, fiind interpretat
în ultimii ani, de pianistul Viniciu Moroianu (fost elev al soţiei
sale - Marta Paladi), cu Filarmonicile din Bucureşti (dirijor Jim
Wang), şi Botoşani (dirijor Mihail Secikin).
În domeniul muziciii de cameră a compus un cvartet de
coarde (1955), un cvintet de suflători, piese pentru pian.
Muzica de film ocupă un loc important în creaţia sa:
Fluieraşul fermecat , 1954, în regia lui Pascal Rădulescu şi
Constantin Popescu, Ciulinii Bărăganului 1957, în regia Luis
Daquin, La porţile pământului, 1965, regia Geo Saizescu, Pe
drumul Thaliei, în 1965.
În data de 11 ianuarie 2011, la Ateneul Român a avut loc
dubla aniversare a celor doi muzicieni: Marta si Radu Paladi, iar
în 6 martie 2012, în Aula Palatului Cantacuzino, a fost prezentat un Medalion Radu Paladi – Recital de lieduri, în interpretarea
unor solişti de marcă: Nicoleta Ardelean, Florin Diaconescu,
George Emil Crăsnaru, la pian – compozitorul.
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Radu Paladi a fost distins cu numeroase premii de creaţie:
Premiul I la Concursurile Internaţionale de la București, ediţia 1951, la Moscova în 1957, Premii ale Uniunii Compozitorilor din România, iar în 2007 - Marele Premiu pentru întreaga
activitate.
Lucrările sale au o arhitectură unitară, fiind accesibile, fără
a avea atributul facilităţii. Impresionează melodica deosebit de
inspirată și modalismul desprins din folclorul muzical românesc.
Radu Paladi a fost membru al Comisiei Corale din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, promovând
muzica corală românească. În această calitate, aveam să-l cunosc
personal și să-i întregesc profilul componistic pe care îl studiasem cu mulţi ani în urmă, descoperind noi calităţi caracteristice
oamenilor de valoare: modestia, capacitatea de comunicare.
S-a stins la vârsta de 86 de ani, lăsând un gol imens în
muzica românească.
Aduc un ultim omagiu muzicianului de elită care a predominat muzica contemporană cu lucrările sale ce intră în patrimoniul culturii românești și prin frumuseţea sa fizică și morală
care rămân adevărate exemple pentru generaţiile de compozitori care îi urmează.
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Revista „Banat“ – Lugoj, nr. 10., oct. 2012

Cronologie muzicală bănăţeană
Coborâtor dintr-un tărâm de
poveste, Valea Bistrei, unde a lăsat o
pilduitoare moștenire culturală generaţiilor prezente și viitoare (ctitorirea
unor instituţii corale cărășene, între
care se detașează vestitul festival din
comuna Marga, mărturie pentru veșnică și luminoasă aducere aminte, care
a dobândit, în decenii, o adevărată aură
legendară), Dumitru Jompan a devenit, el însuși, o personalitate provideni i di d
ţială a locului. L-am cunoscut relativ
târziu, în 2003, când, cu o curiozitate adolescentină, maestrul,
auzind că un mai tânăr confrate, trăitor la Lugoj, „îndrăznise” să
se aventureze în mirifica și încă nu îndeajuns desţelenită istorie
muzicală a Banatului, își manifestase dorinţa de a mă cunoaște.
Dăruindu-i volumul meu de debut, Rapsodia din Belinţ, între
noi s-a înfiripat, aproape instantaneu, o profundă și trainică
prietenie, bazată pe împărtășirea acelorași valori culturale.
Harnic și acrib cercetător al bibliotecilor și arhivelor regionale și naţionale, generos (mi-a oferit, cu un rar altruism,
numeroase fișe adunate cu sârg de-a lungul anilor, preţioase
surse biobibliografice), autor extrem de prolific, cu complexe și,
uneori, surprinzătoare teme propuse unui larg evantai de cititori (învăţăcei, specialiști, public larg cultivat), D. Jompan s-a
dedicat plenar restituirii trecutului cultural al localităţii care l-a
adoptat, Caransebeșul, vechi leagăn al culturii românești bănăţene, care l-a cinstit cu cuvenite onoruri.
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Răsplătind încrederea și onorurile acordate (la Caransebeș,
la Institutul Teologic, aflat sub oblăduirea Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reșiţa, venerabilul dascăl, unicul cărășean membru
al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor – selecta și prestigioasă breaslă a muzicienilor români – a promovat toate treptele universitare și a devenit cetăţean de onoare al urbei), D.
Jompan a zămislit, cu arta unui miniaturist japonez, adevărate
fresce ale genezei, rostuirii și devenirii cântului vocal românesc
în Banatul de munte.
După ce a restituit istoriei muzicii românești secvenţe
importante din biografia lui Timotei Popovici (vezi Timotei
Popovici, Corespondenţă, vol. 1 și 2, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1997, respectiv 2002), după un complex și
documentat portret închinat memoriei lui Antoniu Sequens
(Editura Intergraf, Reșiţa, 2003) și un excelent inedit studiu
monografic realizat pe baza materialelor cu caracter folcloristic
și etnografic prezente în paginile revistei „Vasiova”, patronate
de charismaticul Tata Oancea (Folclorul și etnografia în revista
„Vasiova”, Editura Tim, Reșiţa, 2011), muzicologul mărgan
ne propune, iată, o nouă temă incitantă: Caransebeș. Cronologie muzicală, vol. 1 (-1914), Editura Dalami, Caransebeș, 2012.
Rod al unei îndelungate și fructuoase experienţe editoriale,
noul tom ne oferă, în chintesenţă, caratele unui sistem exersat și perfecţionat de-a lungul timpului: amploare, varietate și
acurateţe a documentării (cu trimitere la surse primare, documente edite sau inedite, presă de epocă), un bogat apendice
bibliografic însoţit de explicarea numeroaselor abrevieri și sigle
bibliografice utilizate. Într-o viziune caleidoscopică, cu pretenţii
cvasiexhaustive și varii conotaţii cultural-is-torice, autorul secvenţează câteva epoci istorice distincte: epoca veche și străveche
(doar menţionată, fără a ni se oferi repere documentare), epoca
medie și epoca modernă. Extrasele, stufoase, care fac apel la un
complicat sistem de abrevieri (uneori neinteligibile, care obligă
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cititorul la o permanentă consultare a tabelelor din finalul volumului), impietează, într-o oarecare măsură, asupra fluenţei lecturii.
Informaţiile, preluate din presa de epocă, documente sau
surse secundare și ternare, acoperă, în multe cazuri, evenimente
minore, constituite însă în crâmpeie bine conturate ce reconstituie anumite faţete ale evoluţiei fenomenului sonor la Caransebeș, dar și fapte majore care descifrează înţelesul istoric al
unor instituţii laice și ecleziastice (Institutul Teologic, reuniunile corale ale diferitelor comunităţi etnice – română, maghiară,
germană sau evreiască) sau focalizează dimensiunea culturală
a unor personalităţi ale locului, a căror activitate a reverberat dincolo de fruntariile spaţiului cultural zonal: Constantin
Diaconovici-Loga, Timotei Popovici, Nicolae Popovici, Antoniu Sequens ș.a. Ar fi fost utilă, poate, prezenţa unui indice
de nume, care să se constituie într-un benefic ghid în noianul
de antroponime și toponime mai mult sau mai puţin cunoscute care ne asaltează, precum și a unor note de subsol (sau
finale) care să ne ofere câteva repere istorice și biografice ale
unor instituţii și personalităţi menţionate în corpusul tomului și
contextualizarea lor.
Salutăm cu satisfacţie lăudabila iniţiativă a muzicologului
bănăţean, care se impune a fi urmată și de alţi confraţi care activează în localităţi cu rezonanţă muzicală din Banatul timișean
sau cărășean (Lugoj, Oraviţa), sau de aiurea, într-o încercare
de configurare cât mai detaliată, riguroasă și obiectivă a unor
pagini din istoria muzicii românești, având suportul instrumentelor cercetării muzicologice contemporane.
Constantin-Tufan Stan
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48 INTERNATIONAL CHORAL MUSIC FESTIVAL
BARCELONA 8-14/07/2013
REGISTRATION FORM: Send before December 20th
2012 to
FCEC-Via Laietana, 54, 2n 213, E-08003-Barcelona
(Spain)
Tel. 34-932680668 / Fax. 34-933197436 / Email: festival@
fcec.cat
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tommasoconidi@libero.it
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We invite choirs, instrumental ensembles and orchestras to
festivals, to Vilnius (Lithuania) next summer.
“Laudate Dominum” – 4th International Sacred Music
Choir Festival & Competition, 3 – 8th of July, 2013, Vilnius,
Lithuania
1st of April, 2013 – last day to apply (sending choir’s information via e-mail: info.gratulationes@gmail.com)
“Musica Instrumentalis” – International Festival & Competition of Instrumental Ensembles and Orchestras, 12 – 17th
of July, 2013, Vilnius, Lithuania
1st of April, 2013 – last day to apply (sending choir’s information via e-mail: info.gratulationes@gmail.com)
e-mail: info.gratulationes@gmail.com
website: www.gratulationes.lt (after 1st of December)

The International Youth Choir Festival in Celje, Slovenia,
has been the most important international choral event since
its beginnings in 1946. It has a reputation of a popular event
for children’s, girls’ and youth choirs. In its long history, choirs
from more than twenty countries have successfully participated
– competing in three categories, taking part in workshops and
with their music contributed a lively cultural atmosphere to the
city of Celje and the broader region.
Our greatest wish is to mark the 30. jubilee festival with
the highest quality competition program and this is why we are
looking forward to hosting as many choirs as possible. Therefore, we are kindly inviting you to participate in our festival in
April 2013.
On our website http://www.celeia.info/MMPF2013_
IYCF2013 you can find all information about the event and
the application form.
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A special masterclass for choral conductors!
The European Academy is a professional masterclass open
to experienced conductors and takes places in a coastal city of
the centre of Italy.
Participants will have the chance to practice with a highlevel choir-in-residence, at their disposal for all the duration of
the course. The Academy ends with a concert conducted by the
participants.
The lecturer, the renowned conductor Nicole Corti from
France, will focus the masterclass on French, English and Italian repertoire of the ‘900.
The European Academy is organised by Feniarco (Italian
Federation of Regional Choral Associations) in collaboration
with ECA-EC (European Choral Association - Europa Cantat).
Download the brochure and the application form on www.
feniarco.it!
The course
You can apply to the course as active participant or as listener. On the first day of the workshop, the Academy conductor
will select, among the active participants, 16 conductors, who
will be divided into two levels: first course (8 participants) and
advanced course (8 participants). All the other participants will
attend the Academy as listeners.
The criteria for selection and subdivision will be the curriculum vitae (it has to be attached to the application form), the
age and one’s performance during the first conducting session.
Active participants will have the chance to practice every
day with a high-level choir-in-residence, at their disposal for
the whole duration of the course. At the end of the study activities, on Saturday night, a concert will be conducted by the
best course conductors.
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Singers interested in joining the choir-in-residence may
su bmit their applications by 31st May 2013 by sending an
e-mail to info@feniarco.it accompanied by a music curriculum vitae and a recording containing the performance, in their
vocal register, of a choral piece of their own choice. By the end
of June they will be informed of the results. The participation
fee will be paid after the communication of being part of the
choir-in-residence.
Music programme and artistic contents
The course will develop through different themes, focusing
mainly on the following contents:
- analysis and study of a cappella modern pieces, paying
particular attention to the music from the French, English and
Italian repertoire of the ‘900
- rehearsal method
- performance and choral conducting method
- vocal technique and vocal health
The programme will consist of choral pieces such as Stabat
mater by Francis Poulenc, Poèmes Franciscains (excerpts) by
Joseph-Ermend Bonnal, Requiem (excerpts) by Gabriel Fauré
and other pieces written by English and Italian composers of
that period.
Applications
Conductors or listeners willing to participate to the Academy can download the complete brochure and the application
form on www.feniarco.it!
Deadline for application is 31st Ma y 2013
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Choral conducting July 2013 Utrecht NLInbox
The Utrechts Conservatorium in the Netherlands will
organize the Kurt Thomas Cursus 2013 for choral conducting,
9 Days just conducting and singing, incl. chamber choir,
big choir and string orchestra
Friday July 5 - Saturday July 13 next, in Utrecht NL
Inge Joldersma
project leader
Utrechts Conservatorium
ktc@muziek.hku.nl

:RUOG3HDFH&KRLU&KLQD7RXU
18th August to 5th September 2013
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(The performance of the World Peace Choir at the New Year’s gala broadcasted b
CCTV 15 was a huge success and gained broad attention from the Chinese audien
Furthermore, this prelude concert sparked the interest of the Chinese media for the
Tour of the World Peace Choir)
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Europa Cantat
Events in 2013
Youth Choirs in Movement in Bonn, Germany – 10 –
14/7/2013
Mediterranean Voices Conference in Girona, Catalonia,
Spain – 29/7 - 2/8/2013
Master Class for conductors in Vaison‐la‐Romaine, France
‐ 23 – 28/7/2013
Eurochoir session 2013 in Pécs, Hungary ‐ 10‐17/8/2013
Urban Youth Choir Festival in Örebro, Sweden ‐
05-08/9/2013
Choral Crossroads – Singing Bridges II in Limassol,
Cyprus – 27‐30/9/2013
Master Class for conductors in Örebro, Sweden ‐ 25
-31/10/2013
Conference with first results of VOICE at ECA-EC
General Assembly in Pécs, Hungary 8-10/11/2013
Events in 2014
Symposium on Music Education in Budapest, Hungary ‐
23‐27/4/2014
Urban Youth Choir Festival in Örebro, Sweden ‐
13‐19/6/2013
Master Class for conductors in Vaison‐la‐Romaine, France
‐ 28/7 – 02/08/2014
Master Class for conductors in Örebro, Sweden ‐
18-24/10/2014
Polyfollia Festival, Saint-Lô, France – 29/10 – 2/11/2014
(including Choral Arts Management Programme)
Conference with results of VOICE at ECA-EC General
Assembly in Barcelona, Catalonia, Spain

Manifestări corale interna ionale

187

Ongoing activities and dissemination of results in 2015
Networking and round‐table discussions at festival
EUROPA CANTAT in Torino, Italy ‐ 2012
A voice for Vocal Training, Belgium – 2012 – 2014
Research programme on the singing voice of young people,
Belgium – 2012 ‐ 2015
Research programme for the vocal health of amateur singers, UK – 2014 ‐ 2015
Data‐collection on choral life in Europe, Germany – 2012
‐ 2015
Data‐collection on voice‐training and conductors’ training
in Europe, Germany – 2012 ‐ 2015
Communicating about the project and disseminating the
results, Germany, 2012 – 2015
International collection of lullabies made available on a
website, Germany

