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GEORGE COANDÃ, 

FOTO CORVIN DUMITRICÃ

Asearã, sub auspiciile caldei
toamne dâmboviþene, a debutat
ediþia jubileului de aur al celui mai
longeviv festival muzical românesc
„Crizantema de Aur”, închinat
romanþei. Evenimentul istoric, prin
semnificaþia aniversarã a acestei
ediþii, desfãºurat în organizarea
Primãriei ºi Consiliului Local
Târgoviºte, Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Centrului Judeþean de
Culturã Dâmboviþa, Teatrului „Tony
Bulandra” Târgoviºte, sub patrona-
jul Comisiei Naþionale a României
pentru UNESCO, ºi-a consemnat
pe fila zilei de 19 octombrie
momentul deschiderii concursurilor

de interpretare ºi creaþie. Alãturi de
organizatorii tradiþionali ai festivalu-
lui, au venit în acest an Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale,
Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, precum
ºi Uniunea Muzicienilor din
Moldova, în coproducþie cu TVR ºi
în parteneriat cu Radio România. În
ambientul poetic creat de
scenografia semnatã de reputatul
regizor Mc Ranin, director al
Teatrului „Tony Bulandra”, au rostit
mesajele de bun augur dl. Daniel
Cristian Stan, primarul municipiului
Târgoviºte ºi dl. George
Christophides – preºedintele de
onoare al Federaþiei Mondiale a
Asociaþiilor Centrelor ºi Cluburilor
UNESCO. Evenimentul a fost trans-
mit integral în direct pe TVR 3.

Prezentãri lludice 
la CConcursurile dde

Interpretare ººi CCreaþie
● În prima parte a serii,

îndrãgiþii actori Miruna Ionescu ºi
Silviu Biriº i-au invitat cu eleganþã
în scenã pe primii 7 dintre con-

curenþii care, admiºi în urma prese-
lecþiilor fãcute în toate zonele
istorice din þarã, au încântat
numerosul public prezent în sala de
spectacol a Teatrului „Tony
Bulandra”, surprinzând prin
tinereþe ºi talent deosebit: Flaviu
Pop, Anuþa Mãdãlina Arghiroi,
Andrei Cocîrlea, Bogdan Florian
Mihuþi, Iulia Daiana Berbec,
Cristina Neacºu, Ioan Bugnar.

● În cea de-a doua parte a
serii, actriþa Alexandra Velniciuc ºi
cronicarul-prezentator Octavian
Ursulescu au deschis Concursul de
Creaþie, care va îmbogãþi patrimo-
niul romanþei cu 12 compoziþii în
primã audiþie, primele 6 fiind
prezentate asearã, semnate de:
Francisc Reiter, Rodica Voicu,
Stelian Apostol, Constantin
Bardan, Ionel Bratu Voicescu,
Nicolae Caragia. Cum este vorba
de concursuri, ºi în prima ºi în cea
de-a doua parte ar fi impardonabil
sã încercãm a ne da cu pãrerea
care, subiectivã fiind, ar putea sã
influenþeze deciziile juriilor. ● O
surprizã a fost secþiunea „Bobocilor
de crizantemã” în care o emoþio-

nantã impresie a lãsat interpreta de
15 ani Paula Coteþ din Baia Mare.

Galele CCrizantemelor CClasice
ºi PPopulare - ppartea II

● Întâia searã a festivalului,
ediþia 2017, a continuat cu „Gala
Crizantemelor Clasice” în care au
evoluat Grupul „Romanþa” condus
de Constanþa Ionescu-Câmpeanu,
Dan Bottner (Gãvãginã), Cristian
Lorand Fieraru, Mariana Colpoº,
Mioara Manea ºi Cristina Mihaela
Dan, cu toþii laureaþi ai marilor pre-
mii ale Festivalului „Crizantema de
aur”. În microrecitalul „Stele ale
Romanþei”, spectatorii l-au aplau-
dat pe tenorul Florin Georgescu.

● Seara a fost magistral
încheiatã de „Gala Crizantemelor
Populare” susþinutã de Trofeele
romanþei populare de la
„Crizantema de aur”: Elena Pascu,

Constantin Florescu, Domnica
Sorescu, Valer Banciu, Pavel
Pãuºan, Elena ªtefan, Marian
Spînoche, Carmen Antal Cujbã,
Corina Dragomir, Vasile
Topârceanu, Doina Borda Eremia
ºi Domnica Dologa.

● Orchestrele „Dor românesc” -
dirijor ªtefan Cigu, „Romanþa” - diri-
jor Lucian Vãldescu ºi „Folclor” a
Filarmonicii din Chiºinãu - dirijor

Petre Neamþu au asigurat acompa-
niamentele de realã virtuozitate
atât în concursuri, cât ºi în con-
certe.

● În cele douã pauze ale serii
au reþinut atenþia: lansarea cãrþii „O
viaþã închinatã cântecului” a
maestrului compozitor Jolt
Kerestely, a CD-ului de romanþe al
Dianei Vãluþã - Trofeu al
„Crizantemei de aur” de peste Prut.

Omagiul „Ioana Radu – 100 de ani
de la naºterea Reginei Romanþei”,
ilustrat cu un documentar mono-
grafic al îndrãgitei realizatoare TV
Florentina Satmari, ale cãrei
amintiri memorabile despre Ioana
Radu au emoþionat publicul prezent
în foaierul Teatrului „Tony
Bulandra”. Nu în ultimul rând,
omagierea corifeilor romanþei s-a
desãvârºit în atmosfera creatã de
sponsorul oficial Cotnari, prin
selecþia finã de vinuri oferite spre
degustare tuturor spectatorilor
prezenþi asearã la regalul romanþei
româneºti de la Târgoviºte.

Mari ppersonalitãþi 
în JJuriile FFestivalului
● Juriul Concursului de

Interpretare: Eugen Doga

(preºedinte de onoare), Alexandru
Pugna, Codruþ Bârsan, Margareta
Ivãnuº, Mariana Colpoº, Daniela
Vlãdescu, Florentina Satmari,
Matilda Pascal-Cojocãriþa, Antoniu
Zamfir, Silvia Goncear, Alina
Mavrodin Vasiliu. ● Juriul Con-
cursului de Creaþie: Jolt Kerestely
(preºedintele juriului), Marius
Þeicu, Viorel Gavrilã, Mircea
Drãgan - din partea UCMR ºi
Aurelian Dãnilã - reprezentând
Uniunea Muzicienilor din Moldova.
● Juriul presei: Gabriela Scraba,
Nina Bolboceanu, Ivan Vârbanov,
Horia Deliu, George Coandã,
Bogdan Pavlicã, Oana Georgescu,
Bogdan Dragomir, George
Corneanu, Ileana Vieru, Teodor
Vasiliu.

● Sã mai spunem cã direcþia
artisticã, aºa cum se va întâmpla ºi
în urmãtoarele seri, este semnatã
de reputatul om de culturã Alina
Mavrodin Vasiliu, director al centru-
lui Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanþei”. A fost sã fie
prima zi a ediþiei 2017 fastã!

■ Ieri, în Cetatea Romanþei - Târgoviºte, a înflorit…

„„CCrriizzaanntteemmaa ddee aauurr””,, eeddiiþþiiaa aa 5500-aa,, jjuubbiilliiaarrãã

EEmmooþþiiii mmaarrii ppee sscceennãã,, aappllaauuzzee ccããlldduurrooaassee îînn ssaallaa TTeeaattrruulluuii „„TToonnyy BBuullaannddrraa””

Festivalul aa ffost ddeschis dde pprimarul TTârgoviºtei - CCristian SStan ººi
preºedintele dde oonoare aal FFederaþiei MMondiale UUNESCO - GGeorge
Christophides ppe sscenã

LLaannssããrrii eeddiittoorriiaallee ººii ddiissccooggrraaffiiccee îînn ffooaaiieerr

OOmmaaggiiuu ccoorriiffeeiilloorr rroommaannþþeeii - 110000 ddee aannii ddee llaa nnaaººtteerreeaa IIooaanneeii
RRaadduu - pprreezzeennttaatt ddee rreeaalliizzaattoorruull TTVV FFlloorreennttiinnaa SSaattmmaarrii

OOrrcchheessttrraa „„RRoommaannþþaa””,, ddiirriijjaattãã ddee LLuucciiaann VVllããddeessccuu,, aa aaccoommppaanniiaatt CCoonnccuurrssuull
ddee CCrreeaaþþiiee ººii GGaallaa CCrriizzaanntteemmeelloorr CCllaassiiccee

OOrrcchheessttrraa „„FFoollcclloorr”” ddiinn CChhiiººiinnããuu - ddiirriijjoorr PPeettrree NNeeaammþþuu,, aa aaccoommppaanniiaatt GGaallaa
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