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S-a dorit a fi un eveniment 
important, ceva măreț, așa că 
nu putea avea loc decât într-o 
locație măreață: Teatrul de Re-
vistă ”Constantin Tănase”. Ca-
re a fost plin până la refuz de 
părinți, frați surori, mătuși, bu-
nici și prieteni, toți veniți să își 
susțină fulgii de nea... pardon... 
artiștii care au reușit cu mun-
că, talent și pasiune să ofere un 
spectacol magistral. 

Așa se face că pe renumita 
scenă din Calea Victoriei au evo-
luat și au primit aplauze furtu-
noase trupele de dans Army Kids 
și Army Girls, ale Școlii ”Alexan-
dru Odobescu” din Chiaj na și Li-
ceului Tehnologic ”Doamna Chi-
ajna”,  coordonate de organiza-
toarea spectacolului, Alexandra 
Constantin, cât și Corul ”Ramuri 
de măslin” al Liceului Tehnolo-

gic ”Doamna Chiajna” , coordo-
nat de prof. Silviana Hagicu. In-
vitate speciale au fost elevele 
Raisa Tudorică și Daria Ivan, ca-
re ne-au încântat cu câteva cân-
tece, iar Trupa Pantalone a ofe-
rit prestația exemplară a minu-
natului spectacol ”Aventurile lui 
Rudolf”.

Un eveniment  
de succes

”Ideea a fost să unesc am-
bele școli din comuna Chiajna 
în acest eveniment, pentru că 
înainte a existat o paradă, nu-
mai în Școala ”Alexandru Odo-
bescu”, care se numea ”Parada 
Steluțelor”. Cineva, să spunem, 
a luat-o și a fugit cu ea departe, 
iar mie mi-a părut atât de rău în-
cât am reinventat-o și am rede-

numit-o ”Parada fulgilor de nea”. 
De data aceasta, am vrut să fie 
a tuturor copiilor, atât a școlii din 
Roșu, cât și a școlii din Chiajna”, 
ne-a spus Alexandra Constantin. 
Ea a ajuns la Petre Anghel, city-
managerul Primăriei Chiajna, i-a 
povestit despre intenția de a or-
ganiza un spectacol de Crăciun 
pentru copiii celor două școli ale 
comunei și, spre surprinderea 
sa, ideea i-a fost acceptată ime-
diat, ba mai mult, a avut parte 
și de foarte multă susținere, ce-
ea ce a permis ca, într-un timp 
foarte scurt să organizeze un 
eveniment de succes. 

”Aveam nevoie de un pro-
gram artistic, foarte repede.  
Prof. Silviana Hagicu ne-a aju-
tat cu un cor care funcționează 
de o lună și jumătate. Pe  
mine m-a emoționat, i-am as-
cultat înregistrați pe telefon, mi-
au plăcut, i-am pus în scenă. Au 
fost elevii din Școala ”Alexandru 
Odobescu”, solistele cântă de 
foarte mulți ani. Trupele de dans 
îmi sunt dragi și mereu mi le-am 

dorit în spectacol. Sper să urme-
ze și alte multe ediții, iar a doua 
ediție să fie și mai mare, cu mult 
mai mulți copii. La această pri-
mă ediție, au urcat pe scenă 96 
de copii”, ne-a mai spus Alexan-
dra Constantin cu bucuria lucru-
lui bine înfăptuit. 

Veronica Apostol, directo-
rul Liceului ”Doamna Chiajna”, 
i-a felicitat pe părinți pentru ta-
lentul copiilor prezenți pe sce-
nă. ”Este un eveniment care ne 
unește și primul la care participă 
Liceul «Doamna Chiajna» alături 
de Școala «Alexandru Odobes-
cu» și doresc să se desfășoare 
cât mai multe evenimente de 
acest gen”, a spus prof. Apostol, 
mulțumindu-le și colegilor pen-
tru implicare. 

Cum era și firesc, munca 
minunaților artiști a fost răsplă-
tită nu doar cu aplauze și apre-
cieri, ci și cu diplome și premii 
pentru ceea ce a fost de fapt o 
paradă a emoțiilor, a pasiunii, 
colegialității, un amalgam de ta-
lent și dăruire.

A fost petrecere mare la 
Chiajna, weekend-ul trecut, 
cu multă muzică, distracție 
și invitați îndrăgiți. Trei 
zile de basm, pentru un 
Crăciun în familia Chiajna, 
așa cum a descris acest 
eveniment Petre Anghel, 
city - managerul comunei 
și inițiator al acestei 
manifestări. 

În cadrul Târgului de Cră-
ciun, organizat în noul parc din 
strada Amforei, parc inaugurat 
chiar de 1 Decembrie în comu-
na Chiajna, mii de cetățeni s-au 
putut bucura pe 13, 14 și 15 de-
cembrie de o serie de spectaco-
le menite să aducă magie în lo-
calitate și să accentueze atmo-
sfera de sărbători.

Primăria Chiajna a oferit 
astfel, pe lângă un tradițional 
Târg de Crăciun în cadrul că-
ruia până pe 31 decembrie 
comercianții își îmbie cumpă-
rătorii cu tot felul de minunății 
tradiționale, momente artistice 
pentru toate gusturile și, mai 
ales, pentru toate vârstele.

Ionuț Bejinariu, manage-
rul casei de discuri Jhaps Re-
cords, organizator și prezenta-
tor al  evenimentului ne-a spus 
că primele două zile au fost de-
dicate copiilor și tinerilor, care 
în prima zi s-au amuzat teribil 
cu Trupa de teatru Pantalone și 
năstrușnicul Magitot cu ale sale 
numere de magie. Sâmbătă în-
să, pe hiturile faimosului Mario 
Joy și cele ale trupei 5GANG, ti-
nerii au dansat și au cântat fă-
ră încetare. 

Ziua de duminică a fost una 
specială, așteptată cu nerăbda-
re mai ales de adulți, având-i pe 
scenă pe Haiducii lui 7 cai, pre-
cum și pe îndrăgita artistă Mira-

bela Dauer, care a cântat și îm-
preună cu talentații copii ai co-
rului Nostalgia, condus de coor-
donatorul Allen Alexandru.

”Sperăm să devină o tradiție 
pentru cetățenii comunei Chiaj-
na și să vină din ce în ce mai 
mulți oameni la spectacolele or-
ganizate pentru ei. Chiar dacă 
este pentru prima dată când 
organizăm un spectacol de o 
asemenea amploare în Chiaj-
na, timp de trei zile, spectatorii 
au venit în număr mare, peste 
1.000 pe zi”, ne-a declarat Pe-
tre Anghel.

Mirabela Dauer, 
emoții pentru 

sufletul spectatorilor
Imediat după terminarea 

spectacolului, Mirabela Dauer 
ne-a spus cu multă emoție dar 
și umoru-i caracteristic că deși 
locuiește în Chiajna, este prima 
oară când cântă în această loca-
litate și a avut foarte mari emoții 
pentru că ”întotdeauna când ești 
acasă, nu știi cum te așteaptă 
vecinii”.

”A fost foarte plăcută at-
mosfera. Am avut emoții și mi-
a părut bine că emoțiile mele 
au fost constructive și au ajuns 
acolo unde mi-am dorit, la sufle-
tul spectatorilor”, ne-a mărturisit 
Mirabela Dauer.  

Allen Alexandru, coordo-
natorul corului de copii Nostal-
gia, compus din 45 de copii din 
sectorul 6, ne-a spus că a ve-
nit pentru Mirabela și Petre An-
ghel. ”Copiii au interpretat, ca 
în fiecare an de sărbători, colin-
de pentru toți oamenii frumoși 
și buni. Ne aflăm aici și vom ve-
ni cu drag de fiecare dată când 
vom fi chemați, când va fi nevoie 

să spunem oamenilor ”La mulți 
ani!” din suflet și să le urăm săr-
bători fericite în stilul nostru”, a 
mai spus Allen Alexandru.

”Am văzut cât 
de frumos crește 

această localitate”
Trupa ”Haiducii lui 7 cai”, 

compusă din Cristian Caloeanu, 
altfel cetățean al Chiajnei, Dragoș 
Mihai, cel mai nou membru, și 
Cătălin Vieru, a venit cu ritmurile 
etno-rock cu influențe de folclor,  
reușind să îi distreze pe specta-
tori și să îi introducă în spiritul 
sărbătorilor, așa cum doar româ-

nii știu. ”Perioada sărbătorilor ne 
unește pe noi ca neam, se întorc 
românii acasă și legat de Chiajna, 
am luat și noi contact cu oamenii 
din primărie și locuitorii și am vă-
zut cât de frumos crește această 
localitate”, ne-a spus Cristian Ca-
loeanu adăugând: ”există în pri-
măria Chiajna o echipă foarte tâ-
nără, foarte dragă mie care, la 
prima mea interacțiune am avut 
tot suportul lor, iar acest lucru în-
seamnă foarte mult”.

”Mă încântă faptul că cei 
din primărie au reușit să facă 
ce se vede aici. Crăciunul este 
despre familie, despre acasă”, a 
spus Dragoș Mihai.

Magia Sărbătorilor de Iarnă, în comuna Chiajna

Târg de Crăciun și spectacole ca în povești

“Parada fulgilor de nea”, prima ediție,  
la Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”

Aproape 100 de copii talentați au urcat luni pe 
scena Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”,  
într-un frumos spectacol de Crăciun intitulat 
sugestiv ”Parada fulgilor de nea”.
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