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EVENIMENT

Marea sărbătoare a Sportului și Culturii!
Casa de Cultură din Vladimirescu a fost gazda celei de a II-a ediții
a manifestării cultural-sportive «Gala Sportului și Culturii 2015»
Duminică 29 noiembrie 2015, la
Casa de Cultură din localitatea
Vladimirescu, cei mai merituoși
sportivi și oameni de cultură de pe
raza comunei au fost sărbătoriți
într-o ambianță cu adevărat săr-

bătorească. Păcat doar că sala se
spectacole nu a fost mai mare,
pentru numărul mare de spectatori care au urmărit în picioare
acest eveniment. La fel ca în anul
trecut, și anul 2015 a fost unul

Deschiderea festivităților a fost făcută
de
solistul
Petre
Dragoș, care a dat
tonul Imnului de Stat al
României, la care s-au
alăturat atât organizatorii evenimentului, cât
și spectatorii din sală,
cărora le-au fost puse la
dispoziție
versurile
Imnului. Apoi, primarul Ioan Crișan a urat
bun venit tuturor celor
prezenți la cea de-a
doua ediție a Galei
Sportului și Culturii,
pasând microfonul prezentatorului Călin Dehelean, care a prezentat, pe scurt, desfășurătorul spectacolului din
IOAN CRIȘAN
seara zilei de duminică.
primarul comunei Vladimirescu
l Primii artiști care
au urcat pe scenă au fost dansatorii Ansamblului “Florile
Mureșului Senior” din Vladimirescu, care, îmbrăcați în
șube, au interpretat câteva din frumoasele colinde tradiționale
românești. A urmat o suită de orchestră, prezentată de instrumentiștii Ansamblului “Florile Mureșului”, după care
dansatorii au prezentat un program din zona Banatului, îmbrăcați în noile și frumoasele lor costume populare albastre. Soliștii

bogat în succese pentru comuna
Vladimirescu, atât pe plan cultural, cât și pe plan sportiv, făcând
ca despre comuna cea mai apropiată de reședința de județ să se
scrie în termeni laudativi, atât în

presa din țară, cât și în cea de
peste hotare.
Dar despre cum au decurs evenimentele din ziua de 29 noiembrie, vă vom relata în cele ce
urmează...

La deschiderea festivă a “Galei Sportului și Culturii din Vladimirescu”, solistul Petre Dragoș (în centrul imaginii, lângă primarul
Ioan Crișan) a interpretat Imnul de Stat al României

Bogdan Bonca, Roxana Suciu, Roberta Selagea și
Andrada Dinga au prezentat fiecare câte un program care a
cuprins o colindă și o melodie populară.

Ansamblul “Florile Mureșului Junior” Vladimirescu

l A urmat, apoi, programul prezentat de dansatorii
Ansamblului
“Florile
Mureșului
Junior”
din
Vladimirescu, cu dans de Banat și altul de Bihor, care a atras
aplauzele meritate din partea spectatorilor. La sfârșitul programelor prezentate de cele două Ansambluri “Florile Mureșului” a
urmat festivitatea de premiere, când primarul Ioan Crișan a
înmânat “Diploma de Excelență” instructorului-coregraf
Petre Răuț și câte un calendar personalizat fiecărui dansator.

l Cel mai tânăr
Ansamblu folcloric
al comunei, “Mureșana” din Mândruloc a debutat pe
scena Casei de
Cultură din Vladimirescu, ei având,
deja, experiența evenimentelor culturale,
prin participarea la
Hramul Bisericii Ortodoxe din Mândruloc
Instructorul Raluca Pecican
și la Festivalul Vinului
a primit “Diplomele de Excelență”
din Podgorie de la
pentru activitatea Ansamblului
Covăsânț. Programul
“Mureșana” din Mândruloc
dansatorilor din Mândruloc a fost deschis de interpretarea “Horei Unirii”, apoi o variantă scurtă a melodiei “Deșteaptă-te române”, urmând, apoi,
dansul specific zonei. Îmbrăcați în costumele autentice de
Mândruloc, programul tinerilor dansatori din Mândruloc a fost
aplaudat cu generozitate de spectatorii prezenți în sala de
spectacole, apoi primarul Ioan Crișan a înmânat “Diploma de
Excelență” instructorului Raluca Pecican și calendare personalizate tuturor dansatorilor.

Ansamblul “Florile Mureșului Senior” Vladimirescu

Ansamblul “Mureșana” din Mândruloc

Andrada Dinga, Roberta Selagea și Roxana Suciu (de la
stânga) solistele vocale ale Ansamblului “Florile Mureșului”

Instructorul Petre Răuț (din partea Seniorilor) și Sergiu
Bătrîn (din partea Juniorilor) au primit “Diplomele de
Excelență” pentru activitatea Ansamblului “Florile
Mureșului” în anul 2015

Instructorul Mircea Belean
a primit “Diplomele de Excelență”
pentru activitatea Ansamblului
“Horienii” din Horia

l Ansamblul
folcloric “Horienii” din Horia
a revenit pe scena
Casei de Cultură,
prezentând
un
program care a
constat în Dans de
Valea Mureșului,
după care primarul
Ioan Crișan a
înmânat “Diploma
de
Excelență”
profesorului
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