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A fost spectacu-
los! A fost cu bun gust, 
tradiție, eleganță, organi-
zare ireproșabilă! Miercuri 
seară, trei ore și jumăta-
te, Orchestra Națională 
de Muzică Populară din 
Chișinău - ”Lăutarii”, con-
dusă de maestrul Nicolae 
Botgros, a încântat publi-
cul din Piața Centrală a 
orașului Măgurele. Partici-
parea a fost gratuită, iar 
accesul publicului în zo-
na cu scaune a fost per-

mis doar cu dovada vac-
cinării împotriva virusu-
lui SARS-CoV-2 și dacă au 
trecut 10 zile de la fina-
lizarea schemei complete 
de vaccinare cu un vaccin 
autorizat în România; sau 
dacă persoana respectivă 
se afla în perioada cuprin-
să între a 15-a și 180-a zi 
ulterioară confirmării in-
fectării cu virusul SARS-
CoV-2 sau cu rezultatul 
negativ al unui test RT-
PCR (72 de ore) sau anti-

gen (24 de ore).
Rândurile din fața 

scenei au fost rezerva-
te invitaților speciali. Și 
au fost mulți - condu-
cerea Primăriei Măgure-
le, reprezentanți ai Con-
siliului Județean Ilfov, 
ai Primăriei municipiu-
lui Chișinău și ai sectoru-
lui Buiucani, alături de toți 
directorii de instituții pre-
universitare și preșcolare 
din sectorul Buiucani.

În prima seară a Fes-

tivalului, la invitația inter-
pretei de muzică populară 
Raluca Diaconu, prezenta-
toarea evenimentului, pe 
scenă au urcat, pentru în-
ceput, copiii Ansamblului 

Folcloric ”Drag de Măgu-
rele”, pregătiți la Clubul 
Copiilor din localitate, ca-
re au impresionat cu dan-
suri populare deosebite. 
Mai apoi, oficialii au vor-

bit publicului despre sco-
pul acestui eveniment cul-
tural deosebit - acela de 
promovare a identităților 
culturale românești, pri-
marul orașului Măgure-

le, Narcis Constantin sa-
lutând prezența delegației 
de la Chișinău și sublini-
ind că rolul evenimentu-
lui va fi resimțit ulterior, 
când vor fi stabilite și mai 

multe legături comune și 
vor fi realizate multe pro-
iecte în comun. La rân-
dul său, pretorul de Buiu-
cani,  Vadim Brînzaniuc a 
explicat că din acest sec-

tor a venit o delegație re-
prezentativă, pentru a 
iniția proiecte de coopera-
re și pentru a stabili punți 
de legătură între munici-
piul Chișinău, județul Il-
fov, sectorul Buiucani și 
orașul Măgurele. ”Avem 
ce învăța și împărtăși 
unii cu alții. Prin cultură 
și educație vom reuși să 
dezvoltăm relațiile noas-
tre de colaborare“, a spus 
pretorul de Buiucani. Am-
bele oficalități au conve-
nit ca, în onoarea maes-
trului Nicolae Botgros, 
festivalul să poarte chiar 
numele marelui artist și 
să se desfășoare an de 
an, pe rând, în cele două 
localități. Mai mult, pen-
tru a duce tradițiile mai 
departe, de asemenea 
pentru a promova valori-
le culturale deosebite ale 
locuitorilor din drepta și 
din stânga Prutului, pri-
marul Narcis Constantin 
a spus că intenționează 
înființarea, la Măgurele, a 
unei școli de muzică, care 
să poarte numele maes-
trului Nicolae Botgros. 
Acesta din urmă s-a de-
clarat onorat de inițiativă 
și a oferit publicului un 
spectacol cu adevărat de-
osebit.

Pe rând, pe  scenă au 
urcat Tatiana Jacot, fi-
ul Izvernei, cu cele mai 
frumoase cântece din 
Mehedinți - Petrică Mâțu 
Stoian, care a reușit să 
facă publicul să se ridi-
ce de pe scaune și să se 
prindă în hore, din Nordul 
Moldovei - Lilia Roșca, so-
listul Orchestrei Naționale 
”Lăutari” de nu mai puțin 
de 20 de ani - Nicolae Ciu-
botaru, din Dănciulești, 
județul Gorj, a venit Mari-
ana Ionescu Căpitănescu, 
artista poporului din Re-
publica Moldova - Ioana 
Căpraru sau cel mai apre-
ciat interpret ardelean de 
muzică populară - Ionuț 
Fulea. Trompetiștii or-

chestrei conduse de ma-
estrul Nicolae Botgros, 
Sergiu Cojocaru, Nicolae 
Hanganu, Nicolae Robu, 
Dinu Haitaz și Victor Gu-
rar au strâns ropote de 
aplauze, minute în șir, iar 
prestația pe scenă a con-
tinuat cu Mioara Velicu și 
Ion Paladi. Toate doam-
nele muzicii românești 
tradiționale au primit su-
perbe buchete de flori, la 
coborârea de pe scenă, 
iar prima seară a festiva-
lului s-a încheiat în acor-
duri deosebite ale Or-
chestrei ”Lăutarii”.

Gazde deosebite, 
invitați pe măsură!

16 septembrie 2021. 
A doua seară a Festivalu-
lui ”Tradițional”, de la Mă-
gurele, a transformat titu-
latura ”Lăutarilor” conduși 
de maestrul Nicolae Bot-
gros, în ”Lăutarii altfel”. 
Pentru că repertoriul se-
rii a fost extrem de variat, 
de la fragmente din arii 
celebre de operă la acor-
duri cunoscute de rock 
ale unor trupe de renu-
me. ”Se va cânta divin!”, 
anunța în deschiderea ce-
lei de-a doua seri a Fes-
tivalului, Raluca Diaconu. 
Și a avut perfectă drepta-
te. Monica Anghel a fost 
prima artistă care a cân-
tat și încântat. A urmat 
momentul special al Or-

chestrei ”Lăutarii”, când 
publicul a putut asculta 
creația ”La porțile Sarmi-
zegetusei”, a compozito-
rului Tudor Chiriac, ma-
re personalitate muzica-
lă, profesor doctor univer-
sitar.

Și în a doua seară a 
Festivalului au urcat pe 
scenă artiștii Nicolae Ciu-
botaru, Lilia Roșca, Ionuț 
Fulea și Ioana Căpraru, 
însă lor li s-au alăturat pe 
parcurs Marcel Pavel și 
Paula Seling. Trompetișii 

orchestrei au fost, din 
nou, la înălțime, doam-
nele au primit superbe 
buchete de flori, iar la fi-
nal, maes trul Nicolae Bot-
gros s-a declarat absolut 
încântat de primirea făcu-
tă de publicul de la Măgu-
rele. 

Festivalul s-a terminat 
elegant, așa cum a înce-
put și cum s-a derulat, oa-
menii plecând acasă mai 
inspirați, mai relaxați, plă-
cut surprinși de calitatea 
evenimentului.

actualitateactualitate

 Festivalul promovării valorilor culturale românești, sub bagheta maestrului 
Nicolae Botgros

Narcis Constantin: 
”Măgurele, o comunitate cu eleganţă!”

 Două zile intense, cu vizite și dezbateri pe focus grupuri și două seri impresionante prin bun gust, tradiție, eleganță, 
organizare ireproșabilă, nume de artiști consacrați

15 septembrie 2021. În orașul Măgurele, pe seară, de la 
ora 19.30, a început, într-o atmosferă minunată, Festivalul 
promovării valorilor culturale românești. Prima ediție a 
unui festival derulat pe parcursul a două zile, un festival de 
reconfirmare a prieteniei româno-băsărăbene, un festival al 
unui singur neam, un festival care, potrivit înțelegerii dintre 
autoritatea locală din Măgurele, Pretura sectorului Buiucani 
al municipiului Chișinău și reprezentanții Primăriei Chișinău, 
ar urma să se desfășoare an de an, pe rând, la Chișinău și la 
Măgurele.

Carmen ISTRATE

Pe parcursul celor două zile, pe agenda vizitei 
delegației de la Chișinău în județul Ilfov au fost incluse 
diverse evenimente, printre care: vizită la Institutul 
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, dezbatere pe focus 
grupuri dintre Primăria orașului Măgurele, Facultatea 
de Fizică, Universitatea din București, Liceul Teoretic 
„Horia Hulubei“ și Grădinița Nr. 1 din localitate.
”Am fost delegat de președintele Consiliului Județean 
Ilfov, Hubert Thuma, să reprezint județul Ilfov, alături 
de vicepreședintele Vincențiu Voicu, la evenimentul 
”Promovarea valorilor culturale românești”, organizat 
de Primăria orașului Măgurele, la care au fost invitați 
50 de reprezentanți ai administrației locale din Chișinău 
și ai sistemului de educație din Republica Moldova.    
Le -am transmis oaspeților noștri că, atunci când 
vorbim despre valorile culturale românești, nu există 
granițe. Cultura, educația și tradițiile ne apropie, 
indiferent de distanțe și de barierele care ni s-au impus 
de-a lungul timpului. Evenimente precum cel organizat 
la Măgurele ne oferă șansa de a împărtăși experiențe 
culturale și educaționale. Suntem un singur popor și 
am încredere că împreună putem duce mai departe 
cultura românească, pe care o vom lăsa moștenire 
generațiilor viitoare”, a declarat vicepreședintele CJI, 
Ștefan Rădulescu.

Viitoare parteneriate
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