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Unde anume? În in-
cinta stadionului comu-
nal, unde s-au organi-
zat și edițiile precedente. 
Organizare ireproșabilă 
și, mai ales, curățenie. 
Artiști valoroși, care i-au 
bucurat până după mie-
zul nopții pe cei din Glina. 
O sărbătoare cu oaspeți 
de seamă, cum ar fi de-
putatul Mihai Culeafă sau 
președintele Consiliu-
lui Județean Ilfov, Marian 
Petrache, administratorul 
public al județului, Irinel 
Scrioșteanu, sau primarul 
localității Afumați, Gabriel 
Dumănică. Evident, alături 
de primarul Marin Tudor și 
viceprimarul Ionuț Răzvan 
Tudor, care au rămas ală-
turi de localnici pe toată 
durata desfășurării eveni-
mentului. Roxana Vașniuc 
a fost prezentatorul aces-
tei ediții, iar în debutul pe-
trecerii, preoții din satele 
Glina și Manolache au bi-
necuvântat comuna și pe 

oamenii locului.

Talente locale ce 
promit

În jurul orei 16.00, pe 
scenă au urcat copiii din 
comună, micii dansatori ai 
trupelor Just Dance Crew 
și Cristal Dance, dar și 
cântăreții talentați ai Coru-
lui Angeli, condus de Cos-
min Băjenaru. Cei mai ti-
mizi au rămas pe gazonul 
stadionului și s-au jucat cu 
baloane sau mingi, au să-
rit în gonflabilele gigantice 
pregătite pentru ei de or-
ganizatori sau au făcut o 
tură cu trenulețul. Părinții 
și bunicii lor s-au bucurat, 
așezați pe bănci de lemn, 
la mesele amenajate în 
umbrarele din lateralele 
stadionului, unde s-au am-
plasat și grătarele cu mici, 
dozatoarele cu bere sau li-
monadă rece, mașinile de 
vată de zahăr sau frigide-
rele cu înghețată.

Statornicie 
răsplătită

Talentații copiii gli-
neni au avut două ore la 
dispoziție să evolueze pe 
scenă, să fie admirați și 
aplaudați. Iar la final, fi-
ecare dintre ei a primit, 
din partea Primăriei Gli-
na, o pungă mare, plină 
cu dulciuri. Tot la acest 
moment, trei cupluri din 
localitate, ale căror căs-
nicii au împlinit 50 de ani 

- Marin și Elena Grigore, 
Marin și Elena Năstase și 
Maria și Tănase Dedu au 
fost premiate pentru sta-
tornicie și exemplu de fa-
milie cu câte 1.000 de lei/
fiecare. Recunoștința au 
primit-o din partea ofi-
cialilor comunei, pe sce-
nă, unde a fost invitat și 
cel care s-a ocupat de 
desfășurarea ulterioară, 
”la ceas”, a evenimentu-
lui, Silviu Lepădat.

”Un spectacol de neui-

tat și neegalat”, a anunțat 
apoi Roxana Vașniuc. Și a 
invitat-o în scenă, în jurul 
orei 18.00, pe Mariana Io-
nescu Căpitănescu. Artis-
ta a mărturisit că se află în 
premieră la Glina și s-a de-
clarat extrem de încântată 
de felul în care a fost pri-
mită de public. Și, pentru 
că încă soarele strălucea 
pe cer, glinenii au ascultat-
o mai mult de la mesele de 
sub umbrare. Dar cei mai 
curajoși au înfruntat căldu-

ra și s-au prins în hore mi-
ci, în fața scenei.

Se pornește 
dansul!

O oră mai târziu, 
când și-a făcut apariția 
pe scenă următorul artist, 
Ionuț Galani, cu ritmuri 
grecești binecunoscu-
te, dansul s-a încins seri-
os. S-a întunecat, iar ba-
loanele cu leduri ale vân-
zătorilor ambulanți  s-au 

Primarul Marin 
Tudor, alături 
de familiile 
recompensate 
pentru cei 50 de 
ani de casnicie

A treia ediţie de distracţie, 
la Glina Fest!

Până în urmă cu 
doi ani de zile, Glina 
era printre puținele 
localități ilfovene care 
nu se aniversa, iar acest 
lucru îi nemulțumea 
pe glineni, care își 
doreau o zi a comunei, 
în care să petreacă 
și să se bucure. Și au 
primit-o, prin hotărâre 
de Consiliu Local, iar 
sâmbătă, 7 septembrie 
2019, s-a numărat cea 
de-a treia aniversare 
a evenimentului pe 
care l-au numit, deloc 
pompos, ”Glina Fest”. 
Pentru că asta a și fost - 
un festival al bucuriei și 
bunei dispoziții.

 O sărbătoare model de organizare, care devine, încet-încet, tradiție

aprins. La fel și luminile 
de pe scenă, totul pentru 
o atmosferă cât mai po-
trivită pentru petrecere.

În jurul orei 19.00 a 
venit rândul Georgianei 
Lepădat să urce pe sce-
nă. A fost un show de zile 
mari. Artista a coborât în 
public, s-a prins în hore, a 
dansat sârbe, a cântat do-
uă ore. Glinenilor le-a plă-
cut mult și nu ar mai fi lă-
sat-o să plece. I-a convins 
însă următorul artist, Adri-
an Minune. În jurul scenei 
s-au grupat rapid toți oa-
menii din stadion, iar in-
terpretul de manele, mu-
zică țigănească și lăută-
rească a surprins cu serio-
zitatea și respectul fată de 
cei care au venit să-l as-
culte. A sosit îmbrăcat în 
costum, cu formația com-
pletă, alături de fiul său, 
Adrian jr., și a făcut spec-
tacol. Lumea a cântat la 
unison piese extrem de 
cunoscute ale artistului.

În continuare, cum-
va în aceeași sferă mu-

zicală, au evoluat excen-
tricii de la Gipsy Casual. 
Gya și băieții au făcut ce 
știu ei a face mai bine - au 
adus muzica țigănească în 
acorduri actuale de dis-
co și house. Ritmuri bal-
canice, energie gipsy și 
nu ai cum să rămâi de-o 
parte. Asta s-a întâmplat 
și la Glina, unde s-a dan-
sat mult! Pauzele au fost 
scurte, doar cât următorul 
artist de pe afiș să urce pe 
scenă.

Show marca 
”Andreea Bălan”

La ora 23.00, atmo-
sfera a devenit incendiară. 
Andreea Bălan, Petrișor și 
patru dansatoare au în-
ceput show-ul. Au fost 
schimbate aproape la fi-
ecare melodie ținute ca-
re mai decare mai specta-
culoase, momentele mu-
zicale au alternat cu mo-
mente exclusive de dans, 
luminile și fumul au com-

pletat atmosfera, iar artis-
ta a adus în fața publicu-
lui piese noi, dar și piese 
vechi, pe care le-au fredo-
nat inclusiv adulții care au 
crescut cu melodiile trupei 
Andre.

Finalul serii a apar-
ținut Mariei Andria, sim-
patica artistă cipriotă și 
dansatoarelor ei. Dar și 
unui spectaculos foc de 
artificii, care a pus punct 
festivalului extrem de 
reușit!
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