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lul de figurine simpatice.
În faţa scenei, tot “In-

terstellar” a adus 20 de 
tobe africane, iar ritmuri-
le şi faptul că au fost lăsaţi 
să le folosească i-au făcut 
pe cei prezenţi să uite de 
ploaie sau de iarba udă şi 
de vânt. A urmat Taraful 
”Balada”, din Giurgiu, şi 
artiştii - Mihaela Mande, 
solistă, Melchiade Miha-
lache - solist instrumen-
tist vioară, Alla Cebotari 
- solistă vocală şi actriţă, 
Florentin Fieraru - clari-
net, Lucian Florin - inter-
pret de muzică uşoară, 
Paul Gheorghe - acor-
deon şi Ion Ghiţulescu 
- voce. Au urmat Mari-
ana şi Mihai Călin, cei 
doi artişti populari 
organizatori ai părţii 
de folclor, care i-au 
adus pe scena din 
Parcul Mogoşoaia, 
în prima zi de pe-
trecere, pe Nori-
ca Enache şi Ilie 
Roşu. Alături de 
ei s-au încins la 
dans tinerii din 
Ansamblul “Do-
ruleţul”, veniţi din 
comuna Coşereni, 
judeţul Dâmbovi-
ţa. Pajiştea din fa-
ţa scenei a început 
să se umple şi, ici-

colo, cei mai cura-
joşi s-au luat de mâi-

ni şi s-au prins în 
hore, iar cei mai 

tineri s-au de-
clarat nerăb-

dători să-i 
admire pe 
următo-
rii invi-
taţi - 

pentru sâmbătă fiind vor-
ba de Deep Central şi 
 Guess Who. Iar ei nu s-au 
lăsat prea mult aşteptaţi. 
Doru Todoruţ a venit înso-
ţit de dansatoarele Coco 
şi Andreea şi a interacţi-
onat permanent cu publi-
cul. Spre final, un grup de 
copii a fost invitat de sce-
nă şi toată lumea s-a pus 
pe cântat cele mai cunos-
cute refrene ale trupei. 
Iar Guess Who şi dansa-
toarele au ţinut oamenii 
lângă scenă până la ulti-
mul acord.

Duminică s-a 
reluat distracţia

“Interstellar” a dat 
drumul la distracţie în zi-
ua de duminică, 20 mai, 
tot cu o paradă de tobo-
şari, pe aleea principală 
din parc. Pe aceeaşi sce-
nă amenajată şi pentru 
ziua de sâmbătă au urcat 
cei din Taraful “Balada” 
- Paul Gheorghe - acor-
deon, Melchiade Mihala-
che - vioară, Ionel Zidaru 
- ţambal şi Radu Dincă şi 
Florentin Feraru - contra-
bas şi clarinet. Următo-
rii invitaţi au fost 
tinerii din 
grupu l 
vo -

cal “Rădăcini”, de la Lice-
ul de Artă “Dinu Lipatti”, 
din Bucureşti, coordonat 
de prof. Ramona Urjan, 
iar publicul s-a pornit la 
dans, imediat ce a urcat 
pe scenă Adelina Găuje-
neanu. Muzica populară 
a alternat cu cea uşoa-
ră, interpretată de Luci-
an Florin şi Alla Cebotari, 
apoi, din nou, populară, 
în interpretarea Mariei 
Stroia, Veronicăi Geamă-
nu şi Marianei şi a lui Mi-
hai Călin. “Doina Ilfovu-
lui”, din Buftea, ansamblu 
coordonat de prof. Dani-
ela Mândroc, a prezentat 
o suită de dansuri folclo-
rice din mai multe zone 
ale ţării.

Alina Eremia a urcat 
pe scenă de la ora 21.00, 
iar atmosfera a devenit 
incendiară. Încă o oră de 
dans, muzică şi voie bu-
nă a încheiat cu succes o 
altă ediţie a Zilelor Mogo-
şoaiei!

actualitateactualitate

Sâm-
bătă, petre-

cerea a debu-
tat cu ”parada to-

boşarilor” de la 
”Interstel lar”, 
trupă coordo-
nată de Mihai 
Axinte, pe ale-
ea principa-
lă a parcului. 
Aceasta a de-

venit neîncă-
pă toare, mai 

ales că aici s-au 
amenajat corturi 

cu specialităţi de ca-
să româneşti, aduse din 
toate colţurile ţării, frip-
turi la grătar, frigărui, mi-
titei şi tot felul de alte 
bunătăţi de îţi lăsau gu-
ra apă. Kurtoscolacs din 
zona Braşovului, dulciuri, 
prăjituri şi îngheţată, va-
tă de zahăr, floricele de 
porumb cu tot felul de 
arome, scovergi ca la bu-
nica, baclava sau gogoşi 
şi un adevărat târg cu 
produse de artizanat, ce-
ramică, blănuri de anima-
le, haine, bijuterii, jucării 
şi multe alte atracţii pen-
tru copii. Special pentru 
cei mici, clownii au mo-
delat din baloane tot fe-

Și comuna Mogoșoaia s-a 
serbat în acest weekend, timp de două 
zile, iar aniversarea a fost una pe măsura 
localității. Parcul Mogoșoaia a fost plin, chiar 
dacă sâmbătă, până pe la prânz, a plouat, 
iar spre seară vremea a fost răcoroasă și 
a bătut vântul. Consiliul Local și Primăria 
Mogoșoaia au pregătit pentru localnici, dar 
și pentru toți cei din afara comunei care 
au dorit să se simtă bine și să petreacă în 
acest sfârșit de săptămână, mai întâi un 
spectacol de muzică populară, intitulat 
”Cântec, joc și voie bună”.

Carmen Istrate

Ploaia 
nu i-a 

ţinut în casă 
pe petrecăreţii 
de sâmbătă, 
iar duminică, 

distracţia a fost 
100%

Zilele Mogoşoaiei au umplut 
pajiştea din Târguşorul 
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