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■ Asearã, la Târgoviºte, premierã
europeanã muzealã, în ajunul Festivalului
Naþional „Crizantema de aur”

Casa Romanþei

Ieri, 18 octombrie a.c., la Târgoviºte, cu
prilejul jubileului de o jumãtate de secol de
existenþã a Festivalului Naþional „Crizantema
de Aur”, a avut loc un eveniment cultural în
premierã absolutã: inaugurarea Casei
Romanþei. De fapt, este vorba de un inedit
muzeu al acestui cântec de suflet românesc,
cãci, atât romanþa cât ºi festivalul sãu îºi
meritau de multã vreme un locaº-sipet cu
amintiri, mãrturisitor al unei doiniri izvorâte
din lãuntrul profund al etosului nostru naþional. ªi cum romanþa este parte specificã a
patrimoniului imaterial cultural al neamului
românesc, nici cã se putea o mai inspiratã
alegere pentru organizarea muzeului, decât
o casã de patrimoniu, monument istoric de
arhitecturã, de pe bulevardul strãjuit atât de
pitoresc de coroanele unor castani bãtrâni
atribuitã de Consiliul Judeþean Dâmboviþa. ªi
sperãm sã rãmânã aici. Însã ar fi impardonabil sã nu amintim cã muzeul s-a ivit la
iniþiativa unor neobosiþi oameni de culturã, de
asemenea, iniþiatori ai Centrului Cultural
pentru UNESCO „Cetatea Romanþei”, Alina
Mavrodin Vasiliu ºi Teodor Vasiliu. La ora
deschiderii muzeului, pentru a cãrui „dereticare” iniþiatorii nu au prididit o clipã, prezenþa
asistenþei a fost una numeroasã ºi de înaltã
þinutã, cu reprezentanþi de vârf de la:
Federaþia Mondialã, cea Europeanã ºi cea
Românã a Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor
UNESCO, Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale, Institutul Naþional al Patrimoniului,
Comisia Naþionalã a României pentru
UNESCO, Prefectura ºi Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, Primãria municipiului Târgoviºte,
Arhiepiscopia Târgoviºte, Televiziunea
Românã ºi Societatea Românã de
Radiodifuziune, presa centralã ºi localã

jumãtãþi de secol, ai Festivalului „Crizantema
de Aur”. Mai pot fi vãzute afiºe, partituri originale ale unor romanþe încununate de lauri
la diferite ediþii ale festivalului, mostre de
diplome, programe, publicaþii cuprinzând în
paginile lor cronici de eveniment, discuri
„Electrecord”, manechine înveºmântate în
costume de scenã, unele dãruite de mari
artiºti ai romanþei din þarã ºi de peste hotare.
Cu alte cuvinte, aºa cum spuneam, un locaº
sipet cu amintiri, dar unul vivant, învãluind
vizitatorul cu parfum de crizantemã ºi murmur de romanþã.

Inaugurare cu binecuvântare
divinã

Micro-rrecital în premierã: mari romanþe
pe acorduri sublime de harpã

Un sobor de preoþi a oficiat o slujbã
emoþionantã ºi înãlþãtoare de binecuvântare
a noului spaþiu muzeal târgoviºtean „Casa
Romanþei”. Oficiul de gazde l-au fãcut iniþiatorii Alina Mavrodin Vasiliu ºi Teodor Vasiliu.
Aceºtia împreunã cu preºedintele Consiliul
Judeþean Dâmboviþa - Alexandru Oprea, primarul municipiului Târgoviºte - Cristian Stan

Reprezentanþii de vârf ai Federaþiei Mondiale ºi ai celei Europene a
Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor UNESCO, precum ºi ai IPWG, din Coreea
de Sud, printre cei premiaþi cu Diplome jubiliare, înmânate de primarul
Târgoviºtei - Cristian Stan

O surprizã a oferit-o cu binecunoscutu-i
har interpretativ Cristina Munteanu, care a
impresionat cu un recital de romanþe la
„instrumentul zeilor”, harpa. În final, grupul
bãrbãtesc „Doruleþ” condus de Mihail
Vlãdãjeanu - dirijorul corului Catedralei
Mitropolitane din Târgoviºte, a interpretat ce-

Recital înãlþãtor de romanþe, la harpã, al Cristinei Munteanu, aplaudat
cãlduros de delegaþia UNESCO ºi IPWG, precum ºi de Corina Mihãescu Institutul Naþional al Patrimoniului
ºi prefectul judeþului - Antonel Jîjîie au oferit
Diplome jubiliare celor care au promovat (ºi
continuã sã o facã) romanþa ºi Festivalul
Naþional „Crizantema de aur”. A urmat vizitarea sãlilor expoziþionale ale Casei
Romanþei.
Bine gânditã, într-o viziune de o evidentã
modernitate captatoare de atenþie, trama
expozitivã pune sugestiv în evidenþã panotaje tematice în cele trei sãli ale spaþiului
muzeal destinate vocilor de neuitat ale
romanþei populare ºi celei clasice, vocilor de
aur ale romanþei de pe scenele muzicii clasice, uºoare ºi populare, celor peste 150 de
compozitori români, marilor dirijori, laureaþilor „Crizantemei de aur” ºi ai Premiului I
din perioada 1968-2016, reputaþilor artiºti
care au susþinut recitaluri, celor peste 75 de
actori ºi prezentatori care au urcat pe scena
romanþei de la Târgoviºte cu prezentãri ºi
recitaluri memorabile de romanþã, muzicologilor, regizorilor, scenografilor ºi
jurnaliºtilor – cronicari ai marelui eveniment
muzical autumnal târgoviºtean, precum ºi ale
organizatorilor oficiali, de-a lungul a unei

lebra romanþã „Ciobãnaº cu trei sute de oi”,
împreunã cu întreaga asistenþã, producând o
vie emoþie tuturor participanþilor. Aºadar,
inaugurarea Casei Romanþei a fost sã fie nu
numai un prolog la ediþia jubiliarã a
„Crizantemei de Aur”, ci ºi un remarcabil
eveniment cultural muzeal naþional.

Cristian Stan – edilul municipiului
Târgoviºte
„Este o onoare ºi o bucurie pentru mine
sã fiu astãzi la acest eveniment. Iatã cã în
municipiul Târgoviºte avem o Casã a
Romanþei. Romanþa înseamnã sensibilitate,
înseamnã poezie pe muzicã, însemnã
dragoste ºi îi felicit pe iniþiatorii acestui eveniment nu numai pentru faptul cã au organizat
foarte frumos acest eveniment, dar în primul
rând pentru faptul cã Târgoviºtea se
îmbogãþeºte, în momentul de faþã, artistic, se
îmbogãþeºte cultural ºi în calitate de primar
al municipiului Târgoviºte sunt mândru sã fiu
prezent la un asemenea eveniment de o
înaltã þinutã. Mã bucur, de asemenea, cã
administraþia localã târgoviºteanã poate sã
contribuie la evenimente de acest tip, mã
bucur cã în acest an avem ºi vom fi împreunã
cu toþii la Festivalul „Crizantema de Aur”
ediþia jubiliarã, ediþia cu numãrul 50 ºi cred
cã acest eveniment este ºi un omagiu adus
zecilor, sutelor de interpreþi, de compozitori
care de-a lungul celor 50 de ani ne-au adus
tuturor bucurie ºi ne-au încântat”.
Alexandru
Oprea
–
preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa
„Mulþumesc pentru cã sunteþi prezenþi
într-o locaþie a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. Sigur cã au fost foarte multe dis-

cuþii suscitate de acest proiect. Cred cã era
datoria noastrã, a celor care vremelnic
îndeplinim funcþii de demnitate publicã, sã ne
aplecãm asupra cerinþelor comunitãþii ºi spun
cã, dacã noi din Consiliul Judeþean am fãcut
acest lucru, am fãcut-o cu gândul cã
Târgoviºtea meritã acest lucru, judeþul
Dâmboviþa meritã acest lucru ºi eu nu o sã
ezit niciodatã sã sprijin, atât cât este în
putinþa instituþiei pe care o reprezint, acþiunile
culturale la Târgoviºte. Sigur cã este important cã de 50 de ani, cred, este singurul festival care a mai rãmas ºi care are o continuitate. Era normal ca romanþa sã se întoarcã ºi
sã vinã de fiecare datã la Târgoviºte în prag
de toamnã odatã cu crizantemele ºi sã reaminteascã tuturor cã Târgoviºtea a fost, este
ºi cu siguranþã va fi capitala culturalã a Þãrii
Româneºti. Pot sã se supere vecinii noºtri de
la Piteºti, de la Ploieºti. Nu avem ce le face.
Suntem înaintea lor, cu mult înaintea lor ºi
cred cã ºi prin ceea ce facem în aceastã
searã demonstrãm încã o datã cã avem
foarte multe lucruri, foarte multe valori la care

trebuie sã þinem ºi avem lucruri pe care trebuie sã le continuãm indiferent de costurile
acestora. Mulþumesc celor doi oameni de
excepþie care s-au ocupat ºi care au fost aºa
într-un fel vizionari, au avut ideea acestui
proiect. Le mulþumesc colegilor mei din consiliu împreunã cu care am dat votul pentru
acest proiect ºi fãrã sã-mi iau un angajament, eu cel puþin sunt stãpân pe votul meu.
Nu ºtiu ce vor face ceilalþi 34 de consilieri
judeþeni. Dar, cu siguranþã, cu înþelepciune ºi
cu multã aplecare vom continua. Felicitãri ºi
cred cã prin astfel de acþiuni numele
Târgoviºtei se va duce, nu numai la nivel
naþional, ci cred cã se va duce ºi dincolo de
graniþele acestei þãri. ªi vã spun sincer cã
municipiul Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
meritã acest lucru”.
Antonel Jîjîie - prefectul Judeþului
Dâmboviþa
„Transmit salutul Instituþiei Prefectului
tuturor invitaþilor prezenþi la acest frumos
eveniment cultural. Dincolo de oficialitãþi
judeþene, centrale, municipale apreciez efortul pe care l-au depus Tedi Vasiliu ºi Alina
Mavrodin de a face, din aceastã Casã de
Oaspeþi, Casa Romanþei. Închei cu speranþa:
Casa de Oaspeþi sã devinã un Muzeu al
Romanþei cu activitate permanentã pentru ca
toþi cei care iubesc acest gen sã poatã fi
prezenþi aici în fiecare zi”.

Casa Romanþei, aprecieri
la superlativ

Mesajul IPS dr. Nifon, Arhiepiscopul ºi
Mitropolitul Târgoviºtei
Pãrintele pc.pr. Victor Drãghicescu, a dat
citire mesajului Înalt Preasfinþiei Sale: „Am
vizitat cu multã bucurie Casa Romanþei din
Târgoviºte, constatând cu admiraþie contribuþia esenþialã a familiei Vasiliu, doamna
Alina, domnul Tedi ºi domnul Andrei, toþi
oameni de mare sensibilitate ºi iubitori de
culturã. Binecuvântãm începutul acestei
instituþii specifice spiritualitãþii neamului nostru românesc creºtin. Binecuvântãm de
asemenea ºi credinþa, dãruirea ºi jertfelnicia
acestor ctitori dedicaþi geniului înãlþãtor al
romanþei româneºti”.
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Prof.univ.dr. Ioan Opriº, profesor de muzeologie: „Recomand Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþionale sã autorizeze Casa Romanþei ca muzeu, aici
avem un patrimoniu excepþional”
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ºi-a
a deschis porþile

Toþi cei prezenþi au cântat, împreunã cu grupul vocal „Doruleþ”, celebra romanþã „Ciobãnaº cu 300 de oi”, producând o vie emoþie
George Christophides - preºedintele de
onoare al Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor,
Centrelor ºi Cluburilor UNESCO
„Doresc sã exprim mulþumiri doamnei
Daniela Popescu pentru întreg efortul depus
în organizarea ºi aducerea la realitate a
acestui superb proiect Casa Romanþei. De
asemenea îmi exprim mulþumiri pentru toate
oficialitãþile care au înlesnit organizarea
acestei seri a romanþei. Salut prezenþa
doamnei din Corea care este cunoscutã oriunde în lume, preºedintã a unei organizaþii în
Geneva, de asemenea în Chile are privilegiul
de a fi preºedinta unei organizaþii care apãrã
drepturile femeilor ºi a copiilor. De asemenea
domnia sa tocmai s-a întors din Grecia unde
a primit titlul de Ambasador al Bunãvoinþei
pentru întreaga sa activitate. Îmi exprim
întreaga admiraþie pentru ceea ce s-a organizat aici ºi felicit pe toatã lumea pentru acest
minunat edificiu”.
Alexandru Pugna, ministru secretar de
stat în Ministerul Culturii
„Este un moment istoric, ºi nu cred cã
exagerez cu nimic, acest moment pe care îl
petrecem cu toþii aici în Cetatea Romanþei
Româneºti, aici la Târgoviºte, unde în premierã a fost inaugurat un muzeu dedicat unui
gen muzical cu totul aparte, un muzeu dedicat romanþei româneºti. Niciun alt gen muzical în România nu beneficiazã de o astfel de
casã cum beneficiazã romanþa ºi eu cred cã
este pe deplin meritat ca aceastã Casã sã fie
aºezatã aici în Cetatea Târgoviºtei pentru cã
ºtim de ani buni, de 50 de ani Târgoviºtea
ºi-a asumat acest rol de Cetate a romanþei.
Mai sunt festivaluri mai mititele, dar dacã ar fi
sã facem un clasament al festivalurilor acestui gen muzical, pe primul loc ar fi
„Crizantema de Aur”, pe locul doi ar fi
„Crizantema de Aur”, pe locul trei ar fi
„Crizantema de Aur” ºi apoi poate ar mai fi ºi
alte festivaluri care au început sã rãsarã timid
în câteva din localitãþile þãrii noastre. ªtim cã
mai avem o sorã a Crizantemei de Aur,
„Crizantema de Argint”, la fraþii noºtri de
peste Prut, iatã, un pod realizat prin spirit
românesc de acest gen muzical extraordinar
care este romanþa. Într-adevãr, Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale în ultimii ani de
zile nu a mai fost implicat în realizarea acestui festival ºi mã bucur cã am reuºit sã
conving conducerea Ministerului, pe domnul
ministru, dar trebuie sã vã mãrturisesc cã nu
mi-a fost foarte greu pentru cã ministrul de
atunci era un târgoviºtean, domnul senator
Ionuþ Vulpescu, care imediat a fost de acord
ºi vã asigur cã ºi actualul ministru, care a trebuit sã definitiveze partea financiarã cu care
Ministerul sã vinã în sprijinul realizãrii acestei
ediþii jubiliare, a fost de acord ºi s-a bucurat
cã Ministerul a revenit printre organizatori,
printre cei care sprijinã acest important festival al romanþei româneºti. Încã o datã mi se
dovedeºte cã proverbul românesc „omul
sfinþeºte locul” este foarte adevãrat. Aceastã
familie minunatã, familia Vasiliu, oameni care
sunt numai suflet au reuºit sã realizeze
lucruri extraordinare pe care noi le vedem ºi
pentru ca noi sã ne bucurãm de o ediþie jubiliarã extraordinarã. Fãrã îndoialã este cea
mai valoroasã ediþie a acestui festival, sunt
momente cu totul ºi cu totul speciale aici la
Târgoviºte. Îl felicit pe domnul preºedinte al
Consiliului Judeþean care a înþeles foarte
bine sã ofere aceastã locaþie extraordinarã
pentru a se face Casa Romanþei. De obicei
când este vorba de culturã, trebuie sã
recunosc cã am fost ºi vicepreºedinte de
Consiliu Judeþean vreo 5 ani ºi ºtiu cã colegii

consilieri judeþeni ºi în general administraþia
este un pic mai reticentã, spune cã poate sã
aºtepte cultura, sunt alte prioritãþi, drumuri,
infrastructurã, dar nu este deloc aºa ºi mã
bucur în Dâmboviþa s-a înþeles foarte bine
acest lucru. Acest lucru va vorbi în timp ºi
peste timp despre ceea ce înseamnã
Târgoviºte pentru romanþã, pentru cultura
acestui popor, pentru muzica poeziei
româneºti. Felicitãri tuturor organelor din
administraþia localã care au înþeles sã sprijine acest act, dar în mod deosebit vreau sã
felicit pe doamna Alina Mavrodin ºi pe soþul
dumneaei, Teodor Vasiliu, fãrã de care vã
asigur cã nu s-ar fi întâmplat ceea ce petrecem cu toþii astãzi”.
Prof. univ. dr. Ioan Opriº
„Este o expoziþie pe care în mod firesc, ca
un profesor de muzeologie ce mã gãsesc la
Universitatea „Valahia”, o recomand
Ministerului Culturii ºi al Identitãþii Naþionale
sã o autorizeze ca muzeu. Aici avem un patrimoniu excepþional, deopotrivã material ºi
imaterial. Zâmbesc o mie de portrete ale
celor care au fãcut muzicã în România, ale
celor cunoscuþi în aceºti 50 de ani. Este un
patrimoniu care nu este nici de stânga ºi nici
de dreapta, este al tuturor, este al românilor,
ne identificã pe toþi. ªi dacã la Târgoviºte
acest patrimoniu se transformã într-o instituþie, ceea ce este de dorit într-o þarã sãracã
în muzee, pentru muzicã nu avem decât
patru, atunci este foarte bine. Iar pentru
Târgoviºte va fi un mare brand, unul care
poate fi ºi universal. ªi UNESCO, care
patroneazã aceastã reuniune jubiliarã,
garanteazã cã el poate sã intre alãturi de
cele 6 poziþii pe care deja România le deþine
în lista patrimoniului mondial. Familia Vasiliu
are merite, are merite pentru cã a adunat, în
primul rând a adunat fãrã sã ºtie cã va veni
un moment al desfãtãrii publice ºi a fãcut
acest lucru cu sacrificii ºi încredere ºi astãzi
avem rezultatul acestei colecþionãri, o
colecþionare subtilã care deopotrivã priveºte
pe textier, pe interpreþi, pe laureaþi, pe cei
care au sprijinit în media, pe critici, pe istorici
muzicali ºi pe marele public. Pe câþi au desfãtat la Târgoviºte romanþele?! Este greu de
spus... Câþi sunt cei care iubesc romanþa?!
Iarãºi este greu de spus... Dar sigur este un
brand de þarã ºi lucrul acesta este foarte
important. Sunt la aceastã expoziþie figuri
care ne-au luminat multora dintre noi
momente grele, clipe de viaþã ºi ne-au dat un
zâmbet. Toate aceste lucruri sunt fãcute pentru târgoviºteni ºi trebuie primite ca atare ºi
transformate într-un muzeu”.
Daniela Popescu, expert al Comisiei
Naþionale a României pentru UNESCO ºi
Federaþiei
Asociaþiilor,
preºedintele
Centrelor ºi Cluburilor UNESCO din Europa
ºi America de Nord
„Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã a fost, este ºi va fi
întotdeauna o idee în mers. De aceea în
momentul în care ne-aþi oferit prilejul ºi
onoarea de a fi partenerii dumneavoastrã în
acest proiect am rãspuns imediat da. De ce?
Pentru cã, alãturi de dumneavoastrã,
Comisia Naþionalã a României pentru
UNESCO ºi Federaþia Europeanã slujesc,
luptã pentru ca numele romanþei sã pãtrundã
în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Cu
aceastã ocazie, când vii într-o casã nouã,
trebuie sã aduci ceva. Federaþia Europeanã
a Cluburilor pentru UNESCO v-a dãruit o
operã ºi aº dori sã vã citesc mesajul acestei
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opere. Lucrarea care se aflã la intrare, în
partea dreaptã, în sala Trofeelor, este intitulatã – Romanþã – ºi este o pledoarie vizualã
a ceea ce înseamnã poezia romanþatã, un
eros subtil ca un imn închinat muzicii ºi iubirii
inocente. Viorile subdimensionate fac trimitere directã la simbolistica muzicologicã ºi
la gentileþea genului romanþei care propagã
în eter o armonie strãlucitoare. Vocea fin
acordatã a instrumentului reprezentat, acompaniat pe versurile de dragoste ce sunt aidoma unor chei magice care deschid încãperile
sufletului nostru. Interpretãrile cromatice ºi
materialitãþile diferite ale lumii instrumentelor
din lemn plastifiat, transparent ºi mat poziþioneazã lucrarea în sfera contextului artistic contemporan... Carmen Manuela Popa
este cea care a fãcut aceastã operã ºi care
ne surprinde de fiecare datã prin imagini
puternice cu impact emoþional. Vã mulþumim
ºi aºteptãm sã sãrbãtorim aceastã Casã a
Romanþei, casa speranþei, romanþa în patrimoniul mondial”.
Virginia Meheº, preºedintele Federaþiei
Române a Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor
UNESCO
„Sunt convinsã cã în scurt timp acest sensibil ºi delicat tezaur, romanþa, îºi va ocupa
locul meritat în panoplia valorilor universale”.
Maria Tãnase Marin, producãtor TVR3
„Nu-mi vine sã cred cã ceea a avut d-na
Alina Mavrodin în cap este la un asemenea
nivel ºi amploare ºi aºa cum zice ardeleanul
- acolo unde Dumnezeu vrea, omul poate Felicitãri!”.
Jolt Kerestely, compozitor
„Am emoþii foarte mari. Eu am participat
la primele emisiuni de romanþe din
Târgoviºte, mai întâi ca ºi compozitor, iar
acum, la vârsta mea, ca preºedinte al juriului.
Felicitãri!”.
Florentina Satmari, realizator TV
„Ioana Radu spunea cã a reuºit sã scoatã
romanþa din cârciumã ºi s-o urce pe scenã ºi
iatã cã astãzi, când aniversãm 100 de ani de
la naºterea ei, o omagiem la Târgoviºte. Ea
s-ar bucura sã-ºi vadã astãzi visul împlinit
pentru cã astãzi a luat fiinþã ºi o Casã a
Romanþei în Târgoviºtea pe care ea a iubit-o
atât de mult ºi unde a fost atâþia ani prezentã, iar Târgoviºte a devenit o Cetate a
romanþei româneºti. În toate trebuie sã se
investeascã, dar dacã nu investim în culturã
sunt lucruri care se pierd. Cultura nu are timp
sã aºtepte, ne pierdem identitatea”.
Amelia Loredana Etegan, preºedintele
Festivalului „Ioana Radu”, Craiova
„Nu am vãzut niciodatã atâta lume bunã
strânsã la un loc în omagierea romanþei. Noi,
ºi la Craiova ºi la Târgoviºte, facem ceva bun
pentru ceea ce ne reprezintã, pentru pãstrarea identitãþii naþionale ºi eu zic cã nimic
nu ne reprezintã mai frumos decât romanþa,
romanþa pe care eu o pun pe picior de egalitate cu doina, romanþa care ne reprezintã ºi
vorbeºte despre noi ca români”.
Silviu Ponoran, primar Zlatna, preºedintele festivalului de romanþe „Te-aºtept
pe-acelaºi drum”
„Romanþa face parte din culturã, iar
România prin culturã ºi tradiþii are cel mai
mare succes pentru cã aceste douã lucruri
îmbinate duc înainte aceastã naþiune.
Seneca spunea când a scris Fedra cã nu-i

nimeni mai iubit ºi mai ferit de patimi decât
acela care rãmâne statornic lângã datini...
Romanþa este pentru poporul român datinã”.
George Coandã, primul cronicar
al festivalului „Crizantema de Aur”
„Acum 50 de ani când eram un june nu
speram absolut deloc cã voi fi cronicar ºi la a
50-a ediþie, mai ales cã acum câteva zile am
împlinit o vârstã matusalemicã. ªtiu acest
festival ca pe buzunarele mele, îi ºtiu toate
tainele ºi toate tainiþele. În toamna lui 1968,
oficialitãþile vremii au semnat chiar în acest
imobil actul de naºtere al romanþei, am fost
martor la acest eveniment ca gazetar ºi ca
istoric. Dacã în 1508 ºi în 1521 prin prima
carte tipãritã la Târgoviºte a rãsãrit
renaºterea româneascã, în 1968 tot
Târgoviºtea a fãcut sã renascã romanþa
româneascã. Suntem prezenþi într-o cetate
eternã a românilor, Târgoviºte”.
Ivan Vîrbanov (Bulgaria)
„Crizantema simbolizeazã începutul
divin, credinþã ºi longevitate în China,
bucurie, succes ºi noroc în Japonia, puritate
mentalã ºi o minte limpede. În Bulgaria,
crizantema este o expresie a victoriei, luminii
ºi binelui. Festivalul „Crizantema de aur” este
un amalgam de sunete, muzicã, forme,
genuri ºi stiluri, este o misiune ºi o cauzã,
este un spirit unic ºi un buchet de experienþe
unice”.
Mireille Rivat (Franþa)
„Popoarele se exprimã prin cântec ºi
muzica este un dar preþios. S-a pus în evidenþã caracteristicile popoarelor ºi în ultimii
20 de ani cântecul popular francez nu mai
circulã în Franþa aºa cum se întâmplã aici.
Ceea ce este important este cã România
pãstreazã istoria gen muzical, acest cântec
este melodie, dar este ºi emoþie”.
Marcel Roºca (Germania)
„Am colindat lumea ºi ºtiu ce înseamnã
sã ridici la rang de culturã un brand al unui
popor ºi romanþa este un brand al acestui
popor. Romanþã înseamnã sensibilitate, frumuseþe, tragedia unui suflet care îºi gãseºte
pânã la urmã o reuºitã în viaþã, este tot ce
exprimã mai frumos, mai curat sufletul unui
popor”.
Codruþ Bârsan (SUA)
„Mã bucur foarte mult sã vãd cum
romanþa învie din ce în ce mai mult ºi sper sã
deschidem un festival de romanþe ºi la
Chicago, sperãm cã vom putea sã facem
acest lucru cu ajutorul tuturor”.
Margareta Ivãnuº (Republica Moldova)
„Am fost în mai multe oraºe, dar aici la
Târgoviºte... este extraordinar. Mulþumim
organizatorilor, d-nei Alina Mavrodin,
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Primãriei
Târgoviºte, Prefectului... aþi pregãtit o salã
extraordinarã, toatã lumea este emoþionatã,
pentru cã pe petalele crizantemelor sunt
înscrise nume celebre ale interpreþilor, compozitorilor, poeþilor... din România ºi din þãrile
în care se cântã romanþa. Eu vã doresc succese... ºi urez drum bun «Crizantema de
Aur» ºi mulþi ani...”.
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