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Spectacoldedicat UniriiBucuria unei aniversari a istoriei nationale

Buftea

de la 1859

În seara zilei aniversare – 24 ianuarie, a.c. – scena 
Centrului Cultural din Buftea s-a umplut de artiști 
de toate vârstele. Generațiile tinere au înfățișat 
publicului un spectacol omagial plin de dinamism 
și culoare. Se petrecuseră cei 160 de ani de la 
împlinirea actului istoric al Unirii Principatelor, sub 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza. 

Eugen DICHISEANU

Întreaga reprezentație 
a strălucit, punând laolaltă 
simțirea tuturor. 

Prof. Tănase Cristian și 
elevii Șc. gimn. Nr. 1 și 3 - 
din Corul „Anghelos”, ală-
turi de instrumentiști au re-
amintit nemuritoarea „Ho-
ra Unirii” și cântecul „Drum 
bun”. A urmat dansul „Bo-
iereasca”, al grupei de în-
cepători. 

Copiii grupei mari de 
la Grădinița nr. 5 au pre-
zentat un colaj de muzică 
și poezie. Trupa „Sânziene-
le”, a interpretelor la chi-
tară, a reamintit versurile 
cântecului popular „Doam-
ne, ocrotește-i pe români” .

N-au putut lipsi nici 
copiii grupelor mijlocii și  
mari, care sub îndrumarea 
coregrafului Daniela Mân-
droc au încins dansuri din 
Oltenia și Muntenia. „Hai la 
brâu”, a încântat publicul 
spectator. 

După atâta agitație, a 
venit rândul corului „Armo-
nia”, al Șc. gimn. Nr. 2, să 
interpreteze piesele „Cân-

tă cucu-n Bucovina” – diri-
jat de prof. Geovana Boca. 

Daniela Mândroc s-a 
ocupat și de mișcările dan-
surilor oltenești interpreta-
te și de Grupul de mămici 
ai copiilor bufteni. 

Momentul de teatru 
a fost transpus scenic de 
elevi, pregătiți de profeso-
rul de actorie și scriere dra-
matică Salex Iatma. Tinerii 
actori fac parte din Trupa 
de teatru „Bastion”, a Cen-
trului Cultural gazdă. Ei au 
interpretat un moment ar-
tistic în care sunt satirizate 
meteahna copiatului, a su-
flatului din bănci. Dar asta 
nu e tot. Modernitatea își 
ia porția de bășcălie, pen-
tru că sunt folosite nu cărți 
pentru a copia, ci aplicații 
ale telefonului mobil și al-
te daraveri ale electronicii 
actuale. Actori au fost ele-
vii: Tiberiu Pancu, Andrei 
Gioarsă, Alexia Juncu, Ma-
ria Ene, Andrei Buluci, Ra-
luca Comșa și Andreea Co-
jocaru.  

Dansul ”Călușului”, a 
încheiat seara într-un mod 
minunat, mai ales tonic. 


