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Unul dintre cele mai importante și mai 
impresionante concursuri de 
muzică clasică pentru copii, a 
avut loc sâmbătă, 29 mai. Ediția 
a VI-a a Concursului Internațional 
de Interpretare „Pianul fermecat”, 
care s-a desfășurat în mediul 
online, a fost o incursiune în 
istoria culturii muzicale universale. 
Concurenții au prezentat compoziții 
din celebre opere ale marilor 
compozitori clasici ai lumii. Și de 
data aceasta, copiii județului Ilfov au 
impresionat în cel mai plăcut mod, prin 
varietatea și dificultatea repertoriilor. 
Pentru cele mai valoroase interpretări, 
micii pianiști au primit premii speciale. 
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“Copiii noștri ca-
re frecventează Cercul 

de pian și de muzi-
că vocal-instrumen-
tală au participat în 
ultima perioadă la 
foarte multe con-
cursuri, online ce-i 
drept, în contextul 
epidemiologic. Pe 
29 mai, ei au par-
ticipat la Concur-
sul Internațional de 
Interpretare „Pia-
nul fermecat” , or-
ganizat de Cen-
trul Cultural Du-
nărea de Jos și de 
Consiliul Județean 
Galați, la care au 
evoluat 70 de co-
pii, din: Galați, 
Buzău, Brăila, Tul-
cea, Constanța, 

Tecuci, Iași, București și 
Ilfov și o școală din statul 
american Tennessee. Co-
piii au concurat pe cate-
gorii de vârstă, între 5 și 
16 ani. De la noi au fost 
12 copii, coordonați de 
doamna profesoară Ga-
briela Pieptea. Pentru 
prestația lor admirabilă, 
aceștia au fost apreciați 
de către doamna Camelia 
Pavlenco, membru al ju-
riului, obținând următoa-
rele premii: Kevin Hârșu 
- 5 ani, Trofeul Categori-
ei (n.r. – Trofeul Catego-
riei a fost cel mai mare 
premiu acordat în acest 
concurs), Matei Stănică - 

10 ani, Trofeul Categoriei, 
David Tache - 12 ani, Tro-
feul Categoriei, Ana Petre 
- 13 ani, Trofeul Categori-
ei, Maria Stănică - 7 ani, 
premiul I, Nectarie Pu-
ia - 8 ani, premiul I, Bea-
trice Iancu - 10 ani, pre-
miul I, Alexis Buturugă - 
11 ani, premiul I, Alessia 
Moldovan - 11 ani, pre-
miul I, Ștefan Puia - 12 
ani, premiul I, Anasta-
sia Căpățână - 9 ani, pre-
miul II și Eva Manea - 12 
ani, mențiune. Elevii Ma-
tei Stănică, David Tache 
și Ana Petre au obținut 
și Premiul special pen-
tru Promovarea muzicii 
românești. De menționat 
este și premiul Camelia 
Pavlenco, constând din 
metodele: Primul meu pi-
an și Do Re Miau, tipări-
te la Editura Grafoart, ca-
re au mers la profesorul 
îndrumător. Juriul concur-
sului a fost alcătuit din Pi-
ro Gagi, președinte, lec-
tor universitar, la Uni-
versitatea Dunărea de 
Jos, din Galați, Came-
lia Pavlenco, lector uni-
versitar la Universitatea 
Națională de Muzică, din 
București și Anca Sandu, 
profesor de pian la Co-
legiul Național de Muzi-
că „George Enescu” , din 
București”, ne-a spus di-
rectorul Palatului Copiilor 
și Elevilor din Buftea, Di-
ana Dicianu. 

Copiii din Ilfov au strălucit la Concursul 
Internațional de Interpretare „Pianul fermecat”


