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COMUNICAT DE PRESĂ
*Organizarea, la Târgoviște, a „Academiei Tinerețea Romanței”,
parte a Programului Național „Tinerețea Romanței”, are drept scop
pregătirea interpreților care abordează Romanța și doresc să participe
la Concursul de Interpretare al Festivalului Național de Romanțe
„Crizantema de aur” și la evenimentele asociate acestuia.
*Programul include organizarea la Târgoviște, în perioada 3-7
septembrie 2019, a unor ateliere de romanțe, a concertului „Tinerețea
Romanței”, precum și a altor activități dedicate promovării acestui gen
muzical de patrimoniu al culturii naționale, a Festivalului Național de
Romanțe „Crizantema de aur” și a municipiului Târgoviște ca Cetate a
Romanței.
*„Academia Tinerețea Romanței” vizează stimularea interesului
pentru Romanță în rândul tinerilor interpreți români cu scopul
revitalizării acestui gen muzical pe care organizatorii Festivalului
Național de Romanțe „Crizantema de aur” doresc să îl includă în Lista
Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al
Umanității.
În cadrul celei de-a 52-a ediţii a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema
de aur”, organizatorii acestui mare eveniment muzical asigură, la Târgoviște, în
perioada 3-7 septembrie 2019, desfășurarea primei ediţii a „Academiei Tinereţea
Romanţei”. Proiectul oferă, în premieră pentru istoria festivalului, pregătire
specializată unui grup de 20 tineri interpreţi selecţionaţi în urma Preselecţiilor
Regionale pentru Concursul de Interpretare al Festivalului „Crizantema de aur”,
precum și unor tineri interpreţi din judeţul Dâmboviţa, interesaţi de pregătirea în acest
domeniu. Atelierele, parte a Programului Naţional „Tinereţea Romanţei”, sunt
susţinute de artiști de renume, cu experienţă în interpretarea romanţei, și de alte
personalităţi culturale și academice din acest domeniu, și anume:
*Daniela Vlădescu – artist profesionist liric, interpretă de romanţe, manager al
Teatrului Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski “ din Constanţa;
*dr. Lucian Vlădescu – doctor în Muzicologie, pianist, compozitor, orchestrator și
dirijor al orchestrei „Romanţa”;
*dr. Teodor Vasiliu – Preşedinte al Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea
Romanţei” Târgovişte, jurnalist, doctor în Istorie, autor al monografiei „Istoria
Crizantemei de aur”, prezentator şi organizator timp de 20 de ani al Festivalului
Naţional de Romanţe „Crizantema de aur” din Târgovişte, iniţiator, fondator și
realizator al „Casei Romanţei” din Târgoviște – spaţiu muzeal unic în România sub
patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO;
*Alina Mavrodin Vasiliu – artist profesionist, interpretă de romanţe, director artistic
al Festivalului Crizantema de Aur - începând cu 2016, jurnalist, Director al Centrului
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte, fondator al Casei Romanţei;
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*as.univ.dr. Mihail Vlădăreanu – cadru didactic universitar la Universitatea „Valahia”
din Târgoviște, dirijorul Corului Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, interpret de
romanţe;
*George Corneanu – actor, fost director artistic al Festivalului „Crizantema de aur” și
primul prezentator al festivalului, actualmente vicepreședinte al Centrului Cultural
pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgoviște;
*prof.honor.univ.dr. George Coandă – membru al Uniunii Scriitorilor din România,
poet multiplu premiat al Concursurilor de Creaţie, primul cronicar al Festivalului
Naţional „Crizantema de aur”, vicepreședinte al Centrului Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanţei” Târgoviște.
Activităţile din programul propus vor prilejui o pregătire complexă a
participanţilor sub aspectul perfecţionării calităţilor vocal-interpretative, a prezenţei
scenice, precum și vizionări ale unor înregistrări cu mari interpreţi de romanţă,
schimburi de experienţă între soliști și lectori, care să contribuie la creșterea calităţii
artistice a festivalului și la promovarea cu succes a Romanţei în alte evenimente
asociate ale festivalului.
Vineri, 6 septembrie 2019, ora 18.00, la „Casa Romanţei” din Târgoviște, va avea
loc concertul „Tinereţea Romanţei”, ca eveniment artistic de închidere a primei ediţii
a „Academiei Tinereţea Romanţei”. „Casa Romanţei” din Târgoviște, locaţie de
patrimoniu cu adevărat reprezentativă pentru istoria Romanţei și a Festivalului
Naţional de Romanţe „Crizantema de aur” din Târgoviște, este un spaţiu muzeal unic
în România, recunoscut pe plan naţional și internaţional, devenit o veritabilă
ambasadă a culturii la Târgoviște, datorită evenimentelor organizate în colaborare cu
Federaţia Europeană a Asociaţiilor și Centrelor pentru UNESCO. Concertul „Tinereţea
Romanţei” va constitui o premieră pentru Târgoviște și ar fi de dorit să devină o tradiţie
în programul artistic al Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de aur” și să se
concretizeze într-o suită de concerte „Tinereţea Romanţei” în cadrul evenimentelor
asociate ediţiilor viitoare ale festivalului.
Programul Naţional „Tinereţea Romanţei” va realiza nu doar o pregătire
specializată a tinerilor interpreţi, ci le va oferi acestora și posibilitatea să-și
îmbogăţească semnificativ cultura muzicală în cadrul evenimentelor desfășurate la
„Casa Romanţei” din Târgoviște, spaţiu muzeal unde sunt prezentate documente unice
din istoria Romanţei, afișe și partituri vechi, costume, portrete ale participanţilor la
festival de-a lungul a peste 50 de ediţii, compozitorilor, laureaţilor, actorilor,
prezentatorilor care au dat viaţă, din 1968 până în prezent, Festivalului Naţional de
Romanţe „Crizantema de Aur” din Târgoviște, emblemă muzicală a culturii naţionale
care a oferit municipiului Târgoviște binemeritatul statut de Cetate a Romanţei.
sfârșitul comunicatului de presă

Cu stimă,
Director,
Alina Mavrodin Vasiliu
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