INFORMARE
privind participarea reprezentanţilor judeţului Suceava la
FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK “TOAMNA BALADELOR” –
BUCUREŞTI, ediţia a XV-a, 2-3 noiembrie 2013
Festivalul de muzică folk “Toamna Baladelor” s-a desfăşurat în perioada 2-3 noiembrie 2013 la
Palatul Naţional al Copiilor, cu participarea a numeroase judeţe din ţară şi din Bucureşti.
Organizatorii acestui Festival au fost: Inspectoratul Şcolar Bucureşti, în parteneriat cu Palatul
Naţional al Copiilor şi Cluburile Copiilor din Bucureşti, susţinute de Centrul “Proedus”.
•

Inspector general adjunct: D-na Liliana Maria Teoderiuc

•

Florin Diaconescu – director adjunct al Centrului de Proiecte şi Programe Educative şi Sportive

•

Inspector de specialitate şi organizator al Festivalului: D-na Elena Ştefan
şi Palatul Naţional al Copiilor, reprezentat de d-l director: Radu Vasilescu
Juriul a avut următoarea componenţă:

•

Presedinte; D-na Maria Gheorghiu, realizator la „Radio România”;

•

Membrii: Mircea Vintila – cantautor;

•

Ovidiu Mihăilescu – redactor şi realizator la radio „Trinet”- cantautor;

•

Eugen Cristea – actor şi cantautor;

•

Manuella Popescu – organizator şi realizator la „Radio România”;

•

Loreta Popa - redactor la „Jurnalul Naţional”;

•

Mihai Rebenciuc – director adj. La Colegiul National de Muzica „George Enescu”.
În deschidere, Doamna Elena Ştefan a felicitat concurenţii şi a mulţumit partenerilor şi domnului
Radu Vasilescu pentru sprijinul acordat.
Numărul total de concurenţi din ţară şi din Bucureşti care s-au luptat pentru premii este 72, (solişti
şi grupuri).
La concurs au participat ca reprezentanţi ai judeţului Suceava grupul vocal-instrumental de

muzică folk „Simbol”, grup format din 5 membrii de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
la secţiunea creaţie şi la secţiunea interpretare şi grupul de muzică folk „Clasic”, grup format din cinci
membrii, profesor îndrumător Ianoş Valentin la secţiunea creaţie şi interpretare, iar din partea Colegiului
Tehnic „Petru Muşat” Siret, grupul folk „Floare de colţ”, profesor îndrumător Zirca Ianoş, care a
participat la secţiunea interpretare.
În urma evoluţiei tinerilor folkişti juriul a acordat următoarele premii, în diplome şi bani:
•

TROFEUL FESTIVALULUI „TOAMNA BALADELOR” 2013– grup folk „SIMBOL”

•

Premiul al II-lea – grup folk „CLASIC”, la secţiunea creaţie

•

Premiul al III-lea – grup folk „CLASIC”, la secţiunea interpretare.
Deplasarea concurenţilor şi desfăşurarea concursului s-au realizat în bune condiţii, cazarea a fost

foarte bună, la fel şi masa copiilor.

În încheierea festivalului au luat cuvântul doamna Inspector General Şcolar Adjunct al
municipiului Bucureşti, doamna Liliana Maria Toderiuc, care a felicitat concurenţii, apoi domnul director
adjunct Florin Diaconescu, care a informat că un număr de 20 de copii talentaţi din Bucureşti vor fi
premiaţi cu o tabără gratuită, cazare şi trei mese pe zi la mare în anul 2014, în „TABĂRA ELEVILOR
ACTIVI ŞI MERITUOŞI”, exprimându-şi totodată regretul că la această tabără nu pot participa decât
elevi din Bucureşti, apoi a luat cuvântul doamna Inspector de Specialitate Cătălina Chendea, care, din
nou, a felicitat întreaga echipă care s-a ocupat de organizarea acestui concurs, aflat la a XV-a ediţie şi pe
concurenţi.
Pe toată perioada deplasării şi desfăşurării concursului nu sunt de semnalat incidente deosebite.
Profesor: Ianoş Valentin
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