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pentru cultura tradițională ilfoveană
La sfârșitul lunii februarie, în Palatul Brâncovenesc din
Mogoșoaia s-au întâlnit persoanele responsabile și implicate
în promovarea și protejarea culturii tradiționale din județul
Ilfov, discuțiile fiind inițiate de Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT)
Ilfov, din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
În debutul activității, Eva Garet,
elevă la Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” și deținătoarea
a 40 de premii I la concursuri
naționale și internaționale, a încândat audiența cu interpretarea la pian a unui fragment din opera ”Pasărea de foc”, de Igor Stravinsky.
Alexandrina Niță, directorul
CJCPCT Ilfov, a mulțumit, de la început, colaboratorilor și a precizat că 2019 a fost un an extraordinar pentru cultură, în Ilfov realizându-se foarte multe evenimente
deosebite.

Colaborări
remarcabile
Adriana Scripcariu (cea care,
alături de soțul său, Virgil Scripcariu, au înfințat, printre altele,
”Școala de la Piscu”, oameni de
cultură extraordinari de dedicați
și colaboratori de bază ai Centrului Județean) a oferit invitaților câteva detalii despre proiectele derulate anul trecut alături de CJCPCT
Ilfov. Aceasta a precizat că rezultatele obținute în proiectele ”Elevi
din Ilfov pentru patrimoniul cultural” – finalizat - și ”Cercetarea patrimoniului material și imaterial
dintr-un grup de sate din Nordul
județului” - încă în derulare - vor
fi folosite la realizarea unei monografii a județului, ”ancorată în realitate, nu doar cu preluări de citate din cărți vechi și cu raportări la
acum 100 de ani”.

La rândul său, prof. Cornel
Gănescu, la inițiativa căruia s-a
desfășurat un alt proiect de succes
în care CJCPCT Ilfov a fost partener, a oferit câteva detalii despre
”Studiul dansului popular în Ilfov”.
Un proiect în care 60 de cadre didactice din județ au învățat să danseze de la binecunoscutul maestru
coregraf Marin Barbu, președintele
Asociației Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România și de la
maestrul coregraf Ștefan Coman,
directorul Ansamblului ”Baladele Deltei” din Tulcea, ales pentru
mandatul 2020-2024 ca secretar
general al Consiliului Internațional
al Organizatorilor de Festivaluri
Folclorice și Artă Populară. Și, tot
prof. Cornel Gănescu a amintit de
proiectul derulat de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în colaborare cu CJCPCT - ”Ilfovul crede în
oameni. Uniți pentru excelență în
educație, știință și cultură”.

Educație de top
În cadrul reuniunii au mai fost
menționate ”Gala Excelenței în
Educație”, eveniment care în 2019
a avut prima ediție și în cadrul căruia au fost premiați elevii ilfoveni
care au obținut performanțe la
olimpiadele și concursurile școlare
naționale, precum și profesorilor
lor și simpozionul ”Ilfov - Cununa
cu diamante”, a 21-a ediție - una
dintre cele mai vechi manifestări de
acest gen din România.

