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invitațilorsăi:
„Concursul nostru

arecascopmotivareati-
nerilor care studiază pi-
anul, în paralel cu învă-
țământul general obliga-
toriu, fapt ce contribuie
la dezvoltarea capacității
intelectuale a tinerilor. A
ajunge pe scena centru-
lui Cultural de laBuftea,
la Festivalul „Sonoris”
2019, înseamnă pentru
toțiparticipanțiişansade
a evolua alături de tine-
riipianiştivenițidintoate
regiunilețării.

Totodată, deprinde-
rea abilităților de a cân-
ta la pian oferă alterna-
tiva de a petrece tim-
pul într-un cadru plăcut,
cumestecazulnostru,de
a petrece clipe minuna-
teaici,laBuftea,laPala-
tul Ştirbey. Frecventarea
cursurilor de pian în in-
stituțiiabilitateşiprezen-
tarea lor într-un concurs
creeazăuncadruorgani-
zatdeafirmareaartişti-
lor,deprezentareşieva-
luare a cunoştințelor în-

suşite.Pemine,micuților
pianişti, m-ați încântat,
ați fost minunați. Sincer,
sunt fericit şi onorat că
am avut această şansă.
(...) Vă felicit pe toți cei
careațiparticipat.Felicit,
înprimulrând,peceica-
reauobținutlocurifrun-
taşe şi nu uitați că Buf-
teavăaşteaptăşilaedi-
țiaurmătoare.Vămulțu-
mesc!”.

actuaLItatEactuaLItatE

Aufostdouăzilepli-
ne de emoția scenică a
interpretărilor pianisti-
ce, la cele mai minuna-
te vârste ale copilăriei.
Dar, surprizele şi bucu-
ria recunoaşterii merite-
lor muncii, talentului şi
sensibilitățiimicilorartişti
aufostlamarepreț.Con-
cursulnaționalafostdes-
chis copiilor şi tinerilor
dintoatățara,eleviaitu-
turorvârstelor,delaclasa
pregătitoare,laliceu,din
şcolidestatsauprivate,
cluburisaupalatealeco-
piilor.

O participare 
record

Pianiştide toatevâr-
stele şcolare, într-un nu-
mărdepeste300,  s-au
înscris pe listele com-
petiției. Peste numărul
celorcareauparticipatla
edițiaanterioară.Au fost
reprezentate Capitala şi
şaptejudețe:Bacău,Cluj,
Constanța, Dâmbovița,
Giurgiu, Prahova, Ilfov.
Aufostprezențichiarco-
pii ai fraților noştri de
pestePrut,dinChişinău.

Amfitrioni 
remarcabili

Pe toatăduratades-
făşurării recitalurilor,edi-
luloraşuluigazdă,Gheor-
ghe Pistol, a fost pre-
zentpermanent înmijlo-
cul oaspeților. I-a întâm-
pinatcubucurieşicordi-
alitate,binecunoscutede

ceicareauparticipatşila
edițiileanteriarealecon-
cursului. Toți interpreții
pianişti şi-au susținut
probeledeaudițieînsala
despectacoleaCentrului
Cultural,dinBuftea.

Comisiadejurizarea
fostasiguratăde trei ca-
dre didctice titulare ale
catedrei de  specialita-
te din cadrul Clolegiului
NaționaldeMuzică„Geor-
geEnescu”,dinBucureşti:
Aida Chiciudeanu Vasiliu,
MădălinaDima şiCristia-
naKarinaLovin.

Pe tot parcursul ce-
lor două zile ale eveni-
mentului,primarulafost
secondat  de directorul
acestui lăcaş de cultură,
tenorul Robert Nagy, un
nume cunoscut şi apre-
ciat al scenelor de ope-
ră din  țară şi de peste
granițe. Au urmat clipe-
le minunate de relaxare
şivizităale locurilorme-
morabiledinoraş.Adică,
oaspeții au fost vizitatori
ai romanticului Dome-
niuŞtirbey,alecăruialei
le-au străbătut cu toții,
într-o caleaşcă trasă de
uncalalb,dupămodaîn-
ceputuluidesecoltrecut.

Întâmpinați cu dul-
ciuri, adică gogoşi
proaspete, în debutul
festivităților de premiere,
eiauasistatlaunspecta-
col plin de temperament
şi culoare, oferit de An-
samblulartisticdedansuri
populare,alCentruluiCul-
turalBuftea-„DoinaIlfo-
vului” - condus de prof.

coregrafDanielaMîndroc.

Premii și 
festivitățile 
de înmânare a 
trofeelor

Toți copiii şi tinerii
participanți ai galei con-
cursului „Sonoris” 2019
au primit trofeele ediției
şidiplome.Nivelulînaltde
prezentarearecitalurilora
făcutnecesarcamulțidin-
treeisăfierecompensați
cuunpremiuspecial,care
aconstat înoferireaunui

metronom electronic di-
gital,caresepoateataşa
şipartiturii,uncadouex-
tremedeutilpentrutine-
rii care studiază pianul.
Toți profesorii îndrumă-
toriaimicilorinterprețiau
primit, la rândul lor, Tro-
feul ediției şiDiplomede
Excelență.

Festivitățile de pre-
miere ale categoriilor de
pianiştiaufostoficiateso-
bru,darextremdecordi-
al,decătreedilulGheor-
ghePistolşiRobertNagy.
Au urmat fotografiile de

grup, făcute pe treptele
intrăriiînPalatulŞtirbey.

Directorul Centrului
Cultural a precizat că la
această ediție s-a simțit
dinplin  efortul pedago-
gilordeadecvareapiese-
lorinterpretatelavârste-
lediferitealeinterpreților.

El a precizat: „Co-
piidinaniiîncepătoriau
omare nevoie demeto-
de şi manuale, împreu-
nă cu pedagogia studiu-
lui, asistată de sprijinul
prof. îndrumători.Eceea
ce au făcut ei.  Nu poți

puneuncopilsăinterpre-
teze lied-uri complicate,
grele. Adecvarea vârstei
copilului cu partitura es-
te importantă. Ca dova-
dăstă faptul că laediția
deacumamavutfoarte,
chiar foarte puține, lap-
susuri sau disonanțe de
interpretare”.

Cuvinte calde, de 
prețuire

La festivitățile de
premiere, Edilul Gheor-
ghe Pistol s-a adresat

Trofeele „Sonoris” 
au răsplătit arta micilor virtuozi

Despre copii, un poet afirma cu umor și tandrețe că ei „dansează”, 
înainte „să afle că există muzica pe lumea asta”. E știut că universul din 
afară, cu tot în tumultul lui, vibrează în armonii sonore știute numai de 
ei. Apoi, înmugurește copilăria. Ea e „inima tuturor vârstelor” - după 
cum spunea, poetic, filosoful Lucian Blaga. Și împreună cu memoria ei 
vitală, fiecare trecem pragul anilor, din hotar în hotar. Tot ce învățăm 
prin educație reprezintă o coregrafie însemnată a simțurilor -  muzica 
fiind, magia artei de a gândi cu sunete. Iar Festivalul muzicii „Sonoris” 
a devenit un reper al actualității, dăruit acum, la 18 și 19 mai, de 
ospitalitatea orașului Buftea. 

Eugen DichisEanu

Câștigătorii 
premiilor 
speciale

Marele pre-
miu - Erica Agnes Ca-
dar (Lic. I.L. Caragiale,
Bucureşti,prof.Nistoro-
iuViorica);

Premii speciale 
Anul I de studiu: 

Ingrid Manole - prof.
Olivia Doniga, Galați;
EmaDeacu-profGeor-
gianaStanciu,Buc.;Ce-
zar Popescu - prof. Ali-
naNechifor,Buc.;Maria
BrînzeaşiElenaBrînzea
- prof. Olivia Doniga,
Galați; Yannis Zărnescu
-prof.GabrielaHorpas,
Buc.; Maria Mihăescu -
prof. Marioara Danilov,
Giurgiu.

Anul II de studiu: 
Victor Iancu - prof. La-
ura Doniga, Galați; Iris
Scripnic - prof.  Laura
Doniga,Galați;Andreea
Deca-prof.GrațielaPo-
pescu, Buc.; Laura Bu-
cătaru - prof. Veronica
Moloşag, Chişinău; Eri-
caDrăgan-prof.Laura
Doniga,Galați.

Anul III de stu-
diu: Marina Iancu -
prof. Laura Doniga,
Galați; Izabella Gherca
- prof. Georgiana Stan-
ciu,Buc.

Anul IV de stu-
diu: GeorgeFilip-prof.
ElenaMustățea,Buc.

Toți ceilalți concu-
rențiaucâştigatpremii-
leI, II și III.

Buftea. Concurs naţional pianistic, la a VI-a ediţie

În sala de audiții a Centrului 
Cultural Buftea

Cuvântul de deschidere al edilulului orașului Buftea, adresat participanților 
la eveniment,  înaintea festivităților de premiere

Trofeul „Sonoris”, 
Buftea, 2019 Juriul ediției

În spectacol, Ansamblul de 
dansuri al Centrului Cultural 

Buftea „Doina Ilfovului”

Trofee și premianți

Robert Nagy și Erica Agnes Cadar, câștigătoarea 
Marelui Pemiu (un laptop 2 în 1 allview), plus 
diploma și trofeul ediției 

Clipe de promenadă și tihnă, în ambianța minunată  a 
Domeniului Știrbey 

Îmagini de grup ale câștigătorilor ediției, făcute pe treptele 
Palatului Știrbey
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