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am simțit nevoia să cân-
tăm și folclor, pentru că 
ne-am dorit să mulțumim 
pe absolut toată lumea. 
A fost un public minunat, 
foarte cald, foarte aproa-
pe de noi”, ne-a spus 
șeful formației.

Și trupa Provincialii a 
făcut un super-

s h o w , 
îm-

pre-
ună cu 

solista Aliona, 
pentru că așa cum se 
prezintă și ei, concer-
tele lor înseamnă mai 
mult decât muzică bună, 
cântată bune, înseam-
nă spectacol, energie, 
interacțiune cu publicul, 
dans și multă bucurie. 
Atenția domnișoarelor a 
sporit, când membrii tru-

pei au anunțat că sunt 
necăsătoriți și în căuta-
re de mirese. De fapt, noi 
am aflat că ei sunt foar-
te căsătoriți și cu mulți 
copii acasă, dar au fost 
momente simpatice. ”Noi 
nu vindem iluzii, mai ales 
muzical, niciodată, dar 
ne-am dat seama că dă 
bine o astfel de veste, mai 
ales de ziua femeii. Mă-
car așa, pentru fetele ca-

re sunt puțin mai prin-
se de spiritul acestei 

sărbători”, ne-au 
m ă r t u r i s i t , 

a m u z a ț i , 
Provinci-

alii.

”Femeia 
te ridică, 

femeia te 
coaboară...”

Îndrăgita interpre-
tă Emilia Ghinescu, una 
dintre cele mai cunoscu-
te cântărețe de muzică 
populară din România, a 
fost o altă surpriză fru-
moasă din partea organi-
zatorilor. Mai ales că oda-
tă cu intrarea sa pe sce-
nă, a fost adus și tortul, 
toată lumea a aplaudat și 
s-a cântat ”La mulți ani!”.

Emilia Ghinescu a 

ales în recitalul său și trei 
piese dedicate în exclusi-
vitate mamei, în excusivi-
tate femeii, pentru că es-
te ființa care 24 de ore 
din zi lucrează pentru co-
piii ei și nu cunoaște odih-
nă, somn, supărare, plic-
tiseală. ”Toate aceste 
sentimente îi sunt străine. 
Și atunci, măcar o dată pe 
an, mama, femeia, trebu-
ie omagiată și sărbători-
tă așa cum trebuie. Es-
te o zi importantă pentru 
toate femeile. Mulți dintre 
oameni spun ziua mamei, 
dar mie-mi place să spun 
Ziua Femeii, pentru că nu 
toate femeile au deve-
nit mame. Eu, din ferici-
re, sunt mămică de trei 
ori, un băiat de 19 ani, o 
fată de 11 ani și o fetiță 
micuță, micuță, de aproa-
pe un an. Cântecele mele 
sunt inspirate din viața 
de zi cu zi, din trăirile 
mele personale, din 
trăirile oamenilor cu 
care mă întâlnesc 
de fiecare dată și 
oameni pe care 
îi văd. Sunt cân-
tece ce trans-
mit mesaje po-
zitive și mesaje 
frumoase. Fe-
meia este cea 
care te ridică, 
te coboară, îți 
dă viață. Fe-
meia este o 
ființă puterni-
că care, dacă 
își pune ceva 
în cap, duce 
la bun sfârșit, 
mai ales pen-
tru copiii ei. 
Este ca o fia-
ră sălbatică și 

luptă pentru ei. 
Și de aceea cred 

că este puțin 
pentru o femeie 

să aibă o singură 
zi în care să fie săr-

bătorită.”, ne-a spus 
artista.

Spectacolul a fost 
încheiat de un alt inter-

pret de muzică populară 
foarte apreciat și în Buf-
tea. Este vorba de teleor-
măneanul Daniel Turică. 
Acesta a coborât printre 
invitate și a chemat pe 
toată lumea la horă, în 
frunte cu primarul Ghe-
orghe Pistol. S-a dansat 
fără întrerupere, minute 
în șir, semn că horele și 
sârbele sunt foarte iubite 
printre doamnele din Buf-
tea. Noi le-am admirat pe 
dansatoare și talentul lor, 
mai ales că am descoperit 
că frumusețea dansului a 
fost întreținută toată sea-
ra și de talentate doamne 
ce evoluează de obicei în 
Ansamblul ”Doina Ilfovu-
lui”. ”Le-am prins”, de alt-
fel organizând mici core-
grafii pe ringul de dans, 
“aranjamente scenice”, 
ce au sporit frumusețea 
petrecerii și distracția.

ACTUALITATE

Doamnele și domnișoarele din Buftea s-au distrat la o superpetrecere în cinstea lor

Vineri, 10 martie, doamnele și domnișoarele din Buftea au fost invitate să 

petreacă de ziua lor, în incinta Bucharest Film Studios  - Mediapro. La ora 

18.00, MC-ul Liviu Vârciu a dat startul distracției, o superpetrecere cu mulți 

artiști frumoși, dans, mâncare și băutură. Ca de fiecare dată, Primăria Buftea și 

Centrul Cultural, în calitate de organizatori, au oferit o mulțime de surprize, într-

un maraton de voie bună.
Cristina NEDELCU

De ziua Internațională a Femeii, Centrul Cultural din Buftea a organizat pe 8 martie un 
emoționant spectacol, cu sprijinul copiilor și adolescenților înscriși la atelierul de dansuri 
populare ”Doina Ilfovului”. Sala, cu o capacitate de 132 de locuri, a devenit neîncăpătoare 
pentru mamele, bunicile și mătușile venite la eveniment să îi susțină pe micii artiști. 
Copiii au reușit să le ofere tuturor femeilor prezente un cadou cu totul deosebit, datorită 
programului artistic impresionant, prezentat de Salex. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă 
tinerii dansatori, au avut evoluat și câțiva copii din localitate care au cântat, au dansat sau 
au recitat poezii de Grigore Vieru și Nina Casian pentru femeile din viața lor. Spectatorii au 
avut parte și de premiere din partea artiștilor de la Doina Ilfovului, care au fost îndelung 
aplaudate, precum” Suita Oltenia” (Drăgaica) prezentată de grupa mare, coregraf Daniela 
Mandroc și ”Hora la zece”, tot grupa mare.

Un frumos cadou artistic la Centrul Cultural Buftea
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