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Cristina NEDELCU

Pe scena primitoare a Căminu-
lui Cultural Brănești, care a făcut cu 
greu față numărului mare de spec-
tatori veniți cu bucurie la evenimen-
tul devenit deja tradiție în viața cul-
turală a județului Ilfov, au urcat 12 
grupuri de copii, elevi ai unităților 
de învățământ din localitățile Buf-
tea, Brănești, Berceni, Bălăceanca, 
Popești-Leordeni, Afumați și Volun-
tari. Coordonatorul și prezentato-
rul acestei activități a fost, ca întot-
deauna, prof. metodist la CCD Ilfov 
Marius Ovidiu Sebe.

Pentrul talentul lor și pentru im-
plicarea în păstrarea și promovarea 
obiceiurilor și tradițiilor românești, 
Consiliul Județean Ilfov, prin Cen-
trul Județean pentru Promovarea și 
Conservarea Culturii Tradiționale Il-
fov, reprezentat de directorul Ale-
xandrina Niță, i-a răsplătit pe cei 
310 de copii colindători cu cărți și 
dulciuri. Casa Corpului Didactic Il-
fov a oferit diplome participanților, 
iar Asociația Română pentru Patri-
moniu „Artur Silvestri”,  reprezen-
tată de Teodora Mândru, a făcut o 
nouă donație de carte tuturor co-
lindătorilor, pentru a-l cunoaște și 
a-l descoperi pe Artur Silvestri, im-
portant scriitor, editor, fondator de 
asociații culturale.

”Suntem parteneri cu Casa Cor-
pului Didactic în realizarea acestui 
festival de anul trecut, iar Consiliul 
Județean Ilfov s-a gândit din nou, 
și anul acesta, să îi răsplătească 
pe cei mai talentați copii și pe cei 
care sunt implicați în promovarea 
tradițiilor, a obiceiurilor, deci în pro-
movarea patrimoniului imaterial. 
Copiii sunt răsplătiți așadar cu dul-
ciuri și cărți foarte interesante, care 
le vor fi utile mai departe.  Sperăm 
că astfel vom reuși să îi stimulăm, 
astfel încât în continuare să se im-
plice la fel de mult în cântatul aces-
tor colinde care sunt foarte frumoa-
se”, ne-a declarat prof. Alexandrina 
Niță. 

Aplauze binemeritate  
și numeroase cadouri

La rândul său, prof.  Marius 
Ovidiu Sebe ne-a spus că la Casa 
Corpului Didactic Ilfov există deja 
o tradiție ca sărbătorile sfinte ale 
Crăciunului, ale nașterii Domnului 
să fie anunțate de glasuri gingașe 
de copii din tot județul. ”Așadar, 
ne bucurăm să vă avem alături la 
Brănești, în frumoasa și noua sală 
a Căminului Cultural, care s-a do-
vedit a fi neîncăpătoare”, a decla-
rat Marius Ovidiu Sebe, în deschi-
derea evenimentului, mulțumind 
tuturor celor implicați în organiza-
re, în mod special echipei de profe-
sori de la Școala nr. 1 din Brănești, 
care a realizat frumosul decor.   
”Moș Crăciun a auzit de festiva-
lul nostru și a trimis reprezentanți 
destoinici. Avem și un ajutor al 
Moșului care ajută la împărțit da-
ruri”, a mai spus Marius Sebe, iar 
Moșul le-a urat copiilor ”La mulți 
ani!”, să crească frumos și i-a în-
demnat să fie cuminți , să asculte 
sfaturile organizatorilor.

Primul pe scenă a urcat gru-
pul folcloric ”Dorulețul”, de la 
Școala Gimnazială nr. 1 din Ber-
ceni, un grup numeros format din 
45 de elevi, condus de prof. Roxa-
na Enache și dir. Ionica Haiducu, 
care a venit cu un program spe-
cial. Mai exact, prof. Ionica Hai-
ducu a spus că grupul ”Dorulețul” 
se află la acest festival pentru pri-
ma oară, iar colindătorii și-au pro-
pus să prezinte ”ceva inedit nu nu-
mai legat de tradițiile exprima-
te prin colinde, ci și de tradițiile ce 
țin de portul tradițional al comu-
nei Berceni”. Acesta a fost și mo-
tivul pentru care profesoara s-a 
îmbrăcat cu un costum al feme-
ilor din comuna Berceni, vechi de 
80 de ani, moștenit de la străbu-
nici, din dorința de a promova por-
tul și tradițiile, iar generația tână-
ră să îl ducă mai departe ca sim-
bol al neamului românesc.  Copiii 

au oferit o emoționantă retrospec-
tivă a tradițiilor de Crăciun și Anul 
Nou din Ilfov.

Au evoluat apoi colindătorii Cer-
cului de Tradiții ”Șezătoarea Sânzie-
nelor”, de la Liceul Teoretic ”Radu 
Popescu” din Popești-Leordeni, co-
ordonator prof. înv. primar Danie-
la Dragne, grup care a luat ființă în 
primăvara anului 2016, a participat 
la numeroase festivaluri, activități 
și spectacole, inclusiv la Olimpi-
ada Națională de Meșteșuguri  și 
activități. Copiii au fost și ei felicitați 
de prof. Alexandrina Niță pentru 
costume și talent, fiind răsplătiți cu 
aplauze din partea publicului și, evi-
dent, cadouri.  

Pe scena din Brănești au urmat 
apoi colindătorii grupului ”Anghe-
los”, de la Școala Gimnazială nr. 1 și 
Școala Gimnazială nr. 3 din Buftea, 
înființat în 2012, coordonat de prof. 
Cristian Tănase. Grupul se poate lă-
uda cu premii la concursul județean 
de muzică al județului Ilfov, iar în 
anul 2016, corul a intrat în marea 
familie ”Cantus Mundi” Madrigal. 

Au  urmat apoi pe scenă do-
uă grupuri de colindători din Volun-
tari, respectiv grupul ”Melodia” de 
la Școala Gimnazială nr. 2 din Vo-
luntari, condus de prof. Ion Dani-
el Sooș  și dir. Iuliana Arsene, cu  

SĂRBĂTORILE SFINTE ALE CRĂCIUNULUI,    ANUNȚATE DE GLASURI GINGAȘE DE COPII

Festivalul de colinde „O veste minunată!”, 
de la Brănești, la ediția a zecea

Peste 300 de copii din șapte localități ilfovene au 
colindat, introducându-ne în atmosfera sfântă a 
Crăciunului și a nașterii Domnului, la festivalul ”O veste 
minunată”, ce a avut loc miercuri, 11 decembrie, la 
Căminul Cultural Brănești. Ajuns la cea de-a zecea 
ediție, festivalul ”O veste minunată” a fost organizat de 
Casa Corpului Didactic Ilfov în parteneriat cu Consiliul 
Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

trei colinde românești, iar apoi gru-
pul vocal ”Anton Pann”, de la Școala 
Gimnazială ”Robert Ficheux”, con-
dus tot de prof. Daniel Sooș, am-
bele formații cu rezultate deosebi-
te numeroase participări și premii.

Festivalul a continuat cu grupul 
vocal instrumental ”Mlădițe”, de la 
Școala Gimnazială nr. 3 Bălăceanca,  
înființat în anul 2009 de prof. Gher-
ghina Oprea, mai întâi ca grup vocal 
folcloric. Mai târziu, copiii au înce-
put să studieze instrumente precum 
orga și chitara și așa a luat naștere 
grupul vocal instrumental. De-a lun-
gul timpului, copiii au participat la 
numeroase concursuri și festivaluri 
de unde au venit cu foarte multe di-
plome și premii. 

Pe scena din Brănești a urcat 
și au strâns numeroase aplauze și 
grupul vocal ”Portativul vesel”, de la 
Liceul Tehnologic ”Barbu A. Stirbey” 
din Buftea, coordonat de prof. Ga-
briela Pieptea. Grupul s-a înființat în 
anul 2016, a mai participat la festi-
valul conlindelor ilfovene, dar și la 
multe serbări anuale și spectacole 
cu diverse teme. 

Grupul ”Simfonia”, de la Școala 
Gimnazială nr. 1 din Afumați, coor-
donat de prof. Adelina Moț, s-a fă-
cut la rândul său remarcat cu talen-
tul său, fiind recunoscut pentru re-

zultatele obținute la numeroase ma-
nifestări culturale, inclusiv proiectul 
internațional ”Ora Pământului”.

I-am admirat apoi pe talentații 
copii din Brănești, reprezentați prin 
grupul vocal ”Steluțe”, de la Liceul 
Teoretic ”Traian Lalescu”, Brănești, 
și pe cei ai corului ”Kitarrino”, de 
la Școala Gimnazială nr. 1 Brănești, 
având același coordonator, pe prof. 
Iustina Daniela Ilie, care a vorbit cu 
această ocazie și despre cea de-a 
treia ediție a campaniei ”Și tu poți 
fi Moș Crăciun”, având în centru o 
familie nevoiașă și copii ai secției 
de oncologie din cadrul Spitalului 
Fundeni, chemând pe toată lumea 
să sprijine cu hăinuțe, jucării sau 
chiar bani.

Nu în ultimul rând, pe scenă au 
evoluat colindătorii ai grupului ”Vis 
împlinit”, al Palatului Copiilor și Ele-
vilor Ilfov,  din orașul Buftea, condus 
de prof. Gabriela Pieptea, care au 
interpetat trei cântece. Grupul s-a 
înființat în 2019, a participat la con-
cursuri, festivaluri, serbări școlare și 
a înregistrat două CD-uri audio. 

Momente speciale  
și emoții

Corul Psaltic ”Sfânta Filofteia”, 
al Seminarului Teologic Liceal Or-

todox ”Sfânta Filofteia”, a încheiat 
festivalul. Corul s-a format în anul 
2000, fiind coordonat de profe-
sor dirijor Ana Maria Catrina În cei 
19 ani de activitate a participat la 
numeroase concerte concursuri și 
evenimente de profil, cât și la nu-
meroase hramuri.

După evoluția emoționantă a 
grupurilor de colindători, specta-
torii au mai primit în dar un co-
lind, din partea micuței Daria An-
drea Sebe și un deosebit mo-
ment coregrafic numit „Dans de 
Crăciuniță”, prezentat de eleva  
Florisi Petrescu.

În încheiere, prof. Florin Pe- 
trescu, directorul CCD Ilfov, 
a menționat că se bucură că 
instituțiile organizatoare ale festi-
valului au putut face fericiți câteva 
sute de copii. 

”Ei își vor aduce aminte și asta 
va însemna pentru ei un moment 
de notat, pe care îl vor spune, la 
rândul lor, copiilor lor. Vor rămâne 
cu aceste tradiții, le vor duce mai 
departe, poate că le vor adapta, 
poate că le vor îmbunătăți cu ziua 
lor de mâine, dar în orice caz cred 
că am făcut astăzi împreună cu co-
legii noștri ca această sărbătoare 
să fie foarte importantă pentru co-
piii din județul Ilfov”.  


