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O nouă afirmare în elita folclorului autentic românesc

Ansamblul “Florile Mureșului Senior” Vladimirescu,
pe locul al II-lea la Festivalul-Concurs Internațional
“DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ - Ediția a XI-a”
Într-o ediție cu multe ansambluri și formații de dansuri
care s-au ridicat la nivelul competiției, locul secund ocupat de
Ansamblul folcloric “Florile Mureșului Senior”
Vladimirescu este unul mai mult decât onorabil. Chiar dacă
cineva ar spune că acum trei ani, la ediția din 2012,
Ansamblul a ocupat locul I la aceeași secțiune, poziția secundă din acest an nu știrbește cu nimic din valoarea și prestigiul dansatorilor noștri. În această ediție, participarea a fost
mult mai numeroasă, ca acum trei ani, iar valoarea și experiența participantelor a făcut ca ocuparea unui loc pe podium
(indiferent care este acesta), să fie o performanță remarcabilă.
*****
Juriul, format din persoane competente, cu experiență în
domeniul folclorului autentic românesc a analizat nu doar
programul artistic oficial, prezentat la deschiderea celei de a
XI-a ediții, dar și pe cel de la celelalte locații alese, stațiunea
turistică Venus (Hotelul Mera, Hotelul Palace și Terasa
Esplanada) și localitatea Albești, toate acestea stând la baza
notării ansamblurilor, formațiilor de dansuri și a grupurilor
vocale. Nu mai prejos a stat și notarea cu privire la costumele prezentate, cerința organizatorilor fiind aceea că toate formațiile prezente la această ediție au obligația de a apărea pe
scenă în costumele tradiționale autentice a zonei de referință.
*****
Anul acesta, datorită numărului neașteptat de mare de formații participante, competiția s-a desfășurat prin formarea de
șase grupe, fiecare cu cinci sau șase participante, iar prin
rotație, fiecare grupă avea să-și prezinte programul artistic în
fiecare din locațiile alese de organizatori (localitatea
Mangalia, Stațiunea Venus, cu cele trei locații, respectiv localitatea Albești), urmând ca festivitatea de premiere să aibă
loc sâmbătă, 29 august, pe platoul din fața Casei de Cultură
din Mangalia. Fiecare grupă a avut câte doi jurați, aceștia
notând programul prezentat de formațiile din grupă, apoi, la
final, s-a tras linia, stabilindu-se clasamentul final. La notare
a contat nu numai programul prezentat, dar și autenticitatea
costumelor și prezența scenică a dansatorilor.
*****
Dacă acum trei ani, Ansamblul “Florile Mureșului Senior”
din Vladimirescu a fost primit cu curiozitate în localitatea
Albești, anul acesta, în după-amiaza zilei de sâmbătă, 29
august, tinerii noștri dansatori au fost așteptați cu nerăbdare,
împreună cu celelalte formații ale grupei a VI-a (Ansamblul
din comuna Recea - Maramureș, Formația de Copii din
Voluntari - Ilfov, Ansamblul din Șagu - Arad și Ansamblul din
Curtici - Arad).
*****
În seara zilei de sâmbătă, 29 august, pe platoul din fața
Casei de Cultură din localitatea Mangalia, a avut loc festivitatea de premiere a celei de a XI-a ediții a Festivalului-Concurs
Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret “Dobroge,
mândră grădină”. A fost o festivitate lungă și plictisitoare, trebuie să o recunosc, mai ales că venea după o după-amiază
extenuantă pentru delegația noastră. După aproape 90 de
minute de la începerea festivității de premiere, Ansamblul
“Florile Mureșului Senior” a fost chemat pe scenă, împreună
cu cele două soliste, Roxana Suciu și Roberta Selagea, pentru primirea distincțiilor, apoi întregul grup s-a îndreptat spre
autocar, pentru revenirea la locul de odihnă (Hotelul “Topaz”,
din Stațiunea Venus-Cap Aurora), apoi, în dimineața zilei de
duminică, 30 august, la ora 11:30 s-a pornit pe lungul drum
de 14 ore, până acasă. Dar, de data aceasta, cu satisfacția că,
pentru a doua oară, prezența la Festivalul “Dobroge, mândră
grădină” a adus laude și respect comunei Vladimirescu!
PS: Ca urmare a prestigiului de care se bucură Ansamblul
“Florile Mureșului Senior” din Vladimirescu, pentru luna mai a
anului 2016, a fost, deja, aranjat un turneu în Franța, la o
comunitate de români stabiliți acolo de câțiva ani și care
doresc să promoveze folclorul autentic românesc pe tărâm
francez. Dar despre aceasta, vom mai avea ocazia să vorbim,
după ce totul va fi aranjat “ca la neamț în șpaiț”.
CLAUDIU IACOB

Ansamblul “Florile Mureșului Senior” din Vladimirescu, împreună cu instructorul Petre Răuț, se prezintă publicului,
cu ocazia deschiderii oficiale a celei de a XI-a ediții a Festivalului-Concurs Internațional “Dobroge, mândră grădină”

Membrii juriului Festvalului-Concurs Internațional “Dobroge, mândră grădină”, împreună cu Ovidiu Roșca (în centrul
imaginii, cu microfonul în mână), sufletul și organizatorul acestui eveniment internațional de folclor autentic
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