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Aflată la a IX-a sa ediție,

«CARAVANA TRADIȚIILOR DE IARNĂ»
A POPOSIT ȘI LA VLADIMIRESCU !
Organizată de Centrul Cultural
Județean Arad, în colaborare cu Consiliul Județean Arad, a IX-a ediție a
manifestării folclorice «CARAVANA
TRADIȚIILOR DE IARNĂ» a fost una
a recordurilor, atât din punctul de vedere
al numărului de ansambluri și formații de
dansuri participante la această manifestare, dar și prin faptul că, pentru prima
dată, mai bine de jumătate din județul
Arad a fost implicat în organizarea acestui eveniment! În 33 de localități din
județ a poposit Caravana în acest an, iar
la 19 decembrie 2015, localitatea
Vladimirescu i-a găzduit pe cei din grupul de colindători “Leru-i ler” din
Arad, ansamblul de copii “Bujorii”
din Conop, Feciorii colindători din
Sânicolaul-Mic și Orchestra “Rapsodia” din Arad (condusă de Vasilică
Rus).
În fața unei asistențe care aproape că
a umplut sala de spectacole de la Casa
de Cultură din Vladimirescum, pentru mai
bine de două ore, cei prezenți s-au delectat atât cu tradiționalele colinde românești, cât și cu dansuri din zonele de proveniență ale celor care au urcat pe
scenă.
De asemenea, ca invitați speciali (fiind,
de fapt, gazde!), dansatorii din Ansamblul “Florile Mureșului Senior” din
Vladimirescu, împreună cu solistele
Roberta Selagea și Andrada Dinga au
oferit un program care a conținut colinde
tradiționale românești și dansuri de
Banat și din zona Crișului.
Prezentarea evenimentului de la Casa
de Cultură a revenit cunoscutei realizatoare TV Nicoleta Pavel, care s-a
prezentat în fața publicului într-un superb
costum popular din colecția “Muzeului de
Etnografie și Folclor - Colecția Maria
Aiftincăi” din Vladimirescu. A fost o seară
emoționantă, care i-a făcut pe cei
prezenți să intre în atmosfera Sărbătorilor de Iarnă.
CLAUDIU IACOB

Adrian Țolea, președintele Consiliului Județean Arad
(în stânga) și primarul comunei Vladimirescu, Ioan Crișan

Ansamblul folcloric «Florile Mureșului Senior» din Vladimirescu. În medalion: solistele Andrada
Dinga și Roberta Selagea, împreună cu prezentatoarea spectacolului, Nicoleta Pavel

Deși nu au fost în număr la fel de mare, ca la celelalte evenimente organizate în această lună la Casa de Cultură din Vladimirescu, cei care au dorit să fie
martorii unui spectacol folcloric de calitate, s-au bucurat de programul prezentat cu ocazia celei de-a IX-a ediții a «Caravanei tradițiilor populare»
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