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■ Târgoviºte - Cetatea romanþei a fost onoratã de mari personalitãþi
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Ecouri la ediþia jubiliarã a
Festivalului „Crizantema de Aur”

Cristian Stan, primarul municipiului
Târgoviºte
”Ediþia din acest an, ediþia jubiliarã, este
un omagiu adus zecilor ºi zecilor de interpreþi, de compozitori, de regizori, tuturor
celor care de-a lungul celor 50 de ediþii ale
Crizantemei de Aur ne-au adus o adevãratã
comoarã muzicalã la Târgoviºte. Nu aº vrea
sã închei fãrã a menþiona ºi faptul cã, iatã, la
Târgoviºte avem de acum ºi un muzeu al
romanþei, o casã a romanþei. Nu pot sã nu
salut prezenþa la acest festival a marelui
compozitor basarabean, Eugen Doga, care
ºi anul trecut ne-a oferit un recital extraordinar. Sunt convins cã va fi o ediþie de excepþie
a Festivalului naþional de creaþie ºi interpretare „Crizantema de Aur”.
George Christophides, preºedinte de onoare
al Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor, Centrelor ºi
Cluburilor UNESCO
„Sunt foarte încântat sã fiu alãturi de
Crizantema de Aur ºi de romanþã, sã mã
bucur de acest gen muzical. Sunt impresionat de tot ceea ce am ascultat ºi mã bucur fiu
la Târgoviºte. Trebuie sã luptaþi pentru a pãstra adevãratele valori nu numai pe cele
româneºti, ci ºi pe cele internaþionale. Promit
sã fiu alãturi de romanþã, de acest festival
care iatã cã anul acesta a ajuns la cea de-a
50-a ediþie”.
Eugen Doga - academician, preºedinte
de onoare al Juriului de Interpretare, Artist
al Poporului din Republica Moldova
„Ceea ce am vãzut este formidabil.
Gândirea artisticã, fantezia artisticã în spaþiile acestea destul de limitate i-au dat o altã
dimensiune, le-au lãrgit extraordinar. De la
intrare cu acest glob desigur cã te gândeºti
cã romanþa a depãºit toate meridianele ºi

Teodor Vasiliu - premiat de George Christophides ,
Preºedintele
Federatiei Mondiale UNESCO pentru
realizarea CASEI ROMANÞEI la Târgoviste

paralelele pãmântului. Toate imaginile materiale sunã. Aici în teatru acesta pe care îl
cunosc de altãdatã este frumos, este încântãtor. Mã simt foarte bine. Deja am intrat în
aula romanþelor. Vom vedea ce vor face concurenþii. Îi privim, o sã îi apreciem. Pânã
acolo însã, nu pot sã nu spun un bravo Alinei
Mavrodin care desigur este inima acestui
Festival, bravo pentru aceastã sãrbãtoare
foarte de datã rotundã ºi sper sã se rotunjeascã de mai multe ori. Aº striga la aceastã
datã bis, bis, de mai multe ori”.
Daniela Vlãdescu – artist liric, membru în
Juriul secþiunii Interpretare, directorul Teatrului
de Operã ºi Balet „Oleg Danovski” din Constanþa
„Oraºul Târgoviºte îmi dã senzaþia cã
este ocrotit de niºte strãmoºi, este ocrotit de
istorie, are un aer tihnit, de blândeþe, are o
atmosferã pe care nu o gãsim nici în marile
metropole ºi nici în orãºelele de provincie.
Este un oraº special pe care eu îl iubesc de

La repetiþii cu câteva dintre Trofeele Crizantemei de aur

Faimosul compozitor român Eugen Doga, Artist al Poporului în
Republica Moldova, omagiat pe scena "Crizantema de aur" la dublu
jubileu: 50 de ediþii ale Festivalului ºi 80 de ani ai compozitorului

când eram tânãrã, am venit la Crizantema de
aur când aveam 22 de ani... Mi se pare cã
este locul meu sã cânt romanþã, sã ascult
romanþã ºi sã mã bucur de atmosfera aceasta de sãrbãtoare. Crizantema de aur trãieºte
prin cei care o ocrotesc pentru cã dacã nu ar
exista o înþelegere la nivelul celor ce conduc
oraºul, judeþul, dacã nu ar exista promotorii
acestei minunate activitãþi, cum este familia
Vasiliu, nu s-ar fi reuºit aceastã performanþã.
Au scos acest festival din amatorism, în
ultimii ani Crizantema a ajuns un festival al
vocilor cultivate, al vocilor frumoase”.
Matilda Pascal Cojocãriþa - interpretã de
romanþe, membru al Juriului de Interpretare,
directorul Ansamblului „Dor românesc”
„Sunt aici, la aceastã ediþie jubiliarã cu
gândul de a ura Crizantemei încã 50 de ediþii
de acum înainte, cu gândul cã aici este locul
ºi spaþiul în care Crizantema nu se va ofili
niciodatã. Aici este spiritul ºi tot ceea ce

La Casa Romanþei, cu o parte dintre participanþii la Masa
Rotundã cu tema "Romanþa pentru Patrimoniul UNESCO"

Acorduri de harpã în Casa Romanþei la
dezbaterile despre evoluþia Romanþei, ca
gen muzical de patrimoniu al culturii
naþionale

înseamnã frumosul toamnei, tot ce înseamnã muzicã ºi poezie, tot ce înseamnã
romanþa”.
Marius Þeicu - compozitor, membru al
Juriului secþiunii Creaþie
„Este a treia oarã când vin ca jurat la
acest minunat festival al cântecului românesc, pentru cã asta înseamnã romanþa.
Este un festival organizat extraordinar de
bine din toate punctele de vedere. Sunt convins cã pânã la urmã romanþa va ajunge
acolo unde îi este locul, alãturi ºansonetã ºi
fado. Îmi place ce se întâmplã aici ºi îmi
doresc sã trãiascã festivalul alþi 50 de ani,
pentru cã romanþa nu o sã moarã niciodatã”.

■ Editorial

Crizantema de Aur 2017 întruchiparea sensibilitãþii

urmare din pagina 1

Patronajul acordat festivalului de cãtre
Comisia Naþionalã a României pentru
UNESCO, precum ºi patronajul acordat
Casei Romanþei de cãtre Federaþia
Europeanã a Asociaþiilor ºi Centrelor
UNESCO reprezintã o recunoaºtere
excepþionalã la cel mai înalt nivel de vizibilitate pentru romanþã ºi pentru festival.
Deloc întâmplãtor, aceastã ediþie jubiliarã
a fost onoratã de participarea domnului
George Christophides, preºedinte al
Federaþiei Mondiale UNESCO ºi de o delegaþie impresionantã a Federaþiei
Europene ºi Române UNESCO, alãturi de
delegaþia International Women’s Peace
Group (IWPG), condusã de o personalitate
mondialã, doamna preºedinte Nam Hee
Kim, a cãrei aniversare a fost sãrbãtoritã
la Târgoviºte între crizantemele de aur ale
romanþei româneºti pe care le va promova
în spaþiile asiatice. Acest lucru îl vor face ºi
Ambasadorii Romanþei din cele12 þãri care
au cântat cântat în concertul extraordinar
din finalul ediþiei jubiliare.
Galele Crizantemelor de Aur au adus

în acest festival toate trofeele ºi premiile I
din 1968 pânã în prezent într-un regal de
romanþã fãrã egal care a adus lacrimi de
emoþie atât pe scenã, cât ºi în sala de
spectacol.
Cele douã echipe de prezentatori au
fãcut spectacol în spectacol în fiecare
searã contribuind substanþial la atmosfera
de galã a acestui mare festival naþional.
Mulþumesc juriilor de specialitate, formate din personalitãþi remarcabile ale vieþii
artistice ºi culturale din þarã ºi din strãinãtate, mulþumesc celor trei orchestre
excepþionale ºi dirijorilor ªtefan Cigu,
Lucian Vlãdescu ºi Petre Neamþu.
Mulþumesc echipei neobosite a Teatrului
Tony Bulandra din Târgoviºte care a
muncit zi ºi noapte ºi directorului Mihai
Constantin
Ranin
pentru
regia,
scenografia ºi decorurile rafinate foarte
apreciate ºi de spectatori, dar ºi de milioanele de telespectatori care au putut
viziona festivalul în transmisiune directã pe
TVR 3 timp de trei zile. Este o performanþã
pentru care Televiziunea Românã meritã
recunoºtinþa noastrã, iar producãtorul TVR
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Maria Tãnase Marin meritã toate felicitãrile.
Personal,
mulþumesc
Bunului
Dumnezeu ºi ajutorului Maicii Domnului
pentru cã, fãrã ocrotire divinã, vã mãrturisesc, cu mâna pe inimã, nu am fi putut
realiza obiectivele artistice ale acestei
ediþii jubiliare între care strãluceºte Casa
Romanþei - un spaþiu muzeal unic în
România ºi în lume pe care cu toþii va trebui sã îl preþuim ºi sã îl îmbogãþim pe
mãsura istoriei fabuloase a Romanþei ºi a
Festivalului „Crizantema de Aur”, slujite cu
multã dãruire de Teodor Vasiliu, iniþiatorul
Casei Romanþei ºi autorul monografiei
„Istoria Crizantemei de Aur”.
Mulþumesc cu adâncã recunoºtinþã
IPS Nifon, Arhiepiscop ºi Mitropolit al
Târgoviºtei, dlui Antonel Jîjîie, prefect al
judeþului Dâmboviþa, dlui Cristian Stan, primar al municipiului Târgoviºte, dlui
Alexandru Oprea, preºedinte al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi tuturor celor care
ne-au sprijinit în realizarea acestui mare
eveniment muzical naþional din Cetatea
Romanþei Târgoviºte.
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Program de vizitare

Luni - Vineri, între orele 10.00-1
16.00.
Intrarea liberã
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