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Participanți, cu 
sutele

„Folclor, fără fronti-
ere”, a fost deviza săr-
bătoririi de acum și din 
anii trecuți a „Zilei Cuci-
lor”, amplificată la fiecare 
ediție”, cum afirma prof. 
și scriitorul Ovidiu Sebe. 
Pe lângă cetele de „Cuci” 
din Brănești, au partici-
pat ca oaspeți grupurile 
de mascați din diverse re-
giuni ale țării – Vrancea, 
Dobrogea, Transilvania și 
sudul Munteniei. În total, 
au fost prezente 15 echi-
pe, adică șapte ale comu-
nei gazdă, cinci din țară și 
trei din străinătate. 

Brăneștenii i-au avut 
ca reprezentanți pe: „Cu-
culeții” Grădiniței „Rița 
Găr gărița” (dir. Mariana 
Grigore), „Cucii” Șc. gimn. 
nr. 1 (dir. Nicoleta Țone), 
ai Lic. teoretic „Traian La-
lescu” (dir. Dan Dumitru 
Nicolau), Colegiului Silvic 
„Theodor Pietraru” (dir. 
Mihai Cristescu), Lic. teh-
nologic „Cezar Nicolau” 
(dir. Marinela Culea), gru-
pul „Sedeanka” (coord. de 
Ștefan Arsene). 

Oaspeți au fost „Cucii” 
Ansamblului Folcloric „Ghi-
ocelul”, al Palatului Copii-
lor, din Călărași (dir. Lavil-
nia Vasile); cei din Lipnița, 
jud. Constanța (coord. ing. 

Florin Crăciun); „Fășangii” 
din Ce tea, jud. Alba (co-
ord. Ionel Sârbu); „Bre-
zoaiele” din Domnești, re-
prezentați de vicele Ște fan 
Costel și coord. Doina Scri-
pa; „Mascații” din Păunești 
(coord. Marin Chiriac).

Din străinătate, la 
această ediție au venit 
„Amazoanele”, din Sabac, 
Serbia (coord. Alexandar 
Kovacevik – „Civijanski 
carnival”). Din Bulga-
ria, au luat parte  grupul 
„Survakarilor Vitanovtzi” 
(coord. Pârvan Simov) și 
„Kukerii”, din Kalipetrovo.  

Prezentatorul festi-
vității, prof. Andrei Gal-
benu a ținut atenția pu-
blicului cu informații utile 
cunoașterii tuturor sem-
nificațiilor scenelor inter-
pretate de „Cucii” sosiți la 
Brănești.   

De sărbătoare, 
multe spectacole

Aniversarea străluci-
toare a mesagerilor no-
ului anotimp a prilejuit o 
mare festivitate, alcătuită 
din mai multe spectaco-
le. Unul a fost al drumu-
lui „Cucilor” prin comu-
nă, cu startul din curtea 
Lic. „Traian Lalescu”. Stră-
zile s-au umplut de zave-
ra clopotelor și talăngilor, 
iar defilarea până la scena 

prezentării lor a bucurat 
inimile a mii de oameni. 

După aceea, către ora 
18:00, a urmat un recital 
folcloric, care, pentru câ-
teva ore bune a năvălit 
peste asistență, cu mu-
zică, dansuri și soliști de 
renume ai genului. Orga-
nizatorul Silviu Lăpădat a 
izbutit să construiască un 
spectacol artistic, de zi-
le mari. El a adus pe sce-
na festivalului orchestra 
Ansamblului profesionist 
„Doina Oltului”, condus de 
maestrul Ion Crețeanu, cu 
instrumentiștii lui virtuozi, 
avându-l la pupitrul diri-
joral pe Cristian Dumitru. 
În plus, grupul  celor 24 
de dansatori a însuflețit 
asistența cu dinamica in-
terpretării. 

Au susținut recita-
luri vocale soliștii: Cătălin 
Mărculescu, Victorița Ci-
că, Maria Ghinea, Gabriel 
Zăvoianu. 

La final, și-au făcut 
apariția vedetele consa-
crate ale folclorului nostru 
muzical – Maria Cârneci și 
Irina Loghin. Ele au primit 
buchete de flori și au cu-
les ropote de apauze.    

„Tradiția e vie și cre-
atoare. E noul în vechi și 
vechiul în nou“, afirma un 
dramaturg contemporan.  
Brăneștiul știe asta și o fa-
ce cu destoinicie. An de an.

Marea sărbătoare a unei tradiţii mândre, seculare

Asociația Brănești

Mascații din Păunești - Vrancea Kukerii din Kalipetrovo

Brezoaiele - Domnești Amazoanele - Sabac - 
Serbia

Irina Loghin Maria Cârneci

Mii de spectatori la Festivalul Cucilor


