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ANUNȚ
Rezultatele Preselecției Naționale pentru Concursul de Creație
al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, ed. a 52-a, 2019
Luni, 24 iunie 2019, ora 12:00, la sediul UCMR din București, s-a desfășurat Preselecţia Naţională
pentru Concursul de Creaţie din cadrul Festivalului Naţional de Interpretare și Creaţie a Romanţei
CRIZANTEMA DE AUR – ediţia a 52-a, 2018.
La preselecţie au fost înscrise 25 romanţe în primă audiţie, dintre care juriul de specialitate desemnat
de UCMR a admis 13 romanţe pentru a intra în etapa finală a Concursului de Creaţie. Le prezentăm în
ordinea alfabetică a numelor compozitorilor admiși în etapa finală:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTANTIN ARVINTE - București, „Dragostea mea” - versuri: Eugen Mocanu.
PAUL BABICI - Iași, „Aud și astăzi glasul tău” , versuri: Erica Moldovan.
GHEORGHIȚA BURCEA – București, „Prin amintiri” - versuri: Gheorghiţa Burcea.
ADRIAN BURHALĂ – Târgoviște, „Romanţa cu grai străbun” – versuri: Maria Eftimie Kabbout.
MIRCEA CIUGUDEAN – Timișoara, „Pe aceeași ulicioară” - versuri: Mihai Eminescu.
GEORGE-MARCEL COJOCĂRESCU - Bacău, „Străini în ţara noastră”, versuri: George Cojocărescu.
VIOREL COVACI - București, „Poate” - versuri: Viorel Covaci.
HORIA FĂGĂRĂȘANU - Timișoara, „Lăutarul” - versuri: Octavian Goga.
MARCEL IORGA - Vaslui, „O rugăciune” – versuri: Marian Stere.
MARICEL MAXIM - Holboca (Iași), „Mi-am dorit iubirea ta” - versuri: Viorel Vașuta.
MARCEL MORĂRESCU - Târgoviște, „Să nu fii supărată, doamnă”, versuri: Angelica Grosu.
AUREL MUSTĂȚEA - București, „Chipul tău” - versuri: Liana Podlovschi.
PETRE-MARCEL VÂRLAN - Brașov , „De când te-aștept”, versuri: Vârlan Petre Marcel.

Notă: Lista urmează să fie completată cu încă 2 romanțe în primă audiție selectate în
cadrul preselecției organizate la Chișinău, Republica Moldova, conform Regulamentului
oficial.
Compozitorii ale căror romanţe în primă audiţie au fost admise pentru etapa finală a Concursului de
Creaţie sunt rugaţi să pregătească orchestraţiile și să le transmită până la data de 31 iulie a.c. la Centrul
Cultural
pentru
UNESCO
„Cetatea
Romanţei”
Târgoviște
pe
adresa
de
e-mail
centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com și pe adresa poștei: Centrul Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanței” Târgoviște, Str. Tudor Vladimirescu nr. 46A, etaj 3, Târgoviște, jud.
Dâmbovița, cu precizarea „Orchestraţie pentru romanţa […]”.
Având în vedere că organizatorii acestui mare eveniment muzical naţional doresc ca Festivalul să aibă
o calitate artistică deosebită, concurenţii secţiunii Creaţie sunt rugaţi să respecte Regulamentul Oficial al
Festivalului și să apeleze la artiști profesioniști, la laureaţi ai Festivalului „CRIZANTEMA DE AUR” –
pentru interpretarea romanţelor în primă audiţie.
Acompaniamentul profesionist pentru Concursul de Creație este asigurat de Orchestra
„Romanța”, dirijor Lucian Vlădescu.
Director artistic
Alina Mavrodin Vasiliu

