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printre care o participare de
succes la Festivalul Internațional «Dobroge, mândră
grădină» (în anul 2013), unde
vor fi prezenți și în luna aceasta, dar și la Festivalul Internațional din Republica Cehia (în
anul 2014) - a ținut trează
atenția publicului, dornic să-i
vadă “la lucru” pe cei care, anul
trecut, au terminat la egalitate
cu gazdele de la Ineu, pierzând
“la mustață” Marele Premiu al
festivalului. Iar evoluția scenică
a dansatorilor de la “Florile
Mureșului” a fost una pe măsura experienței pe care au obținut-o de-a lungul anilor, publicul constatând că la Vladimirescu tradiția populară are viitor (prin formația de Juniori),
dar și dansatori profesioniști
(prin formația de Seniori). Și
notele au început să vină: de
patru ori nota 10,00 (Nicolae
Stănescu, Daniela Băcilă, Gelu
Stan și Vasile Peri) și de trei ori
nota 9,75 (Ștefan Muntenaș,
Rodica Colta și Rodica Herlo),
cu un total de 69,25 puncte,
nota finală fiind de 9,89,
îndeajuns pentru ca, din nou,
Ansamblul “Florile Mureșului
Senior” să ocupe locul I la secțiunea “ansambluri folclorice”.
De ce nu “Marele Premiu”?
Deoarece anul acesta ansamblul folcloric “Zărandul” din
Arad a avut o evoluție scenică
ce a fost răsplătită de juriu cu o
impresionantă serie de note de
10, care i-au propulsat în postura de câștigători ai Marelui
Premiu!
*****
Se putea mai mult din partea
dansatorilor noștri? Văzând
înregistrarea video a evoluției
lor scenice, pot spune că, față
de ediția de anul trecut, dansatorii noștri s-au înrecut pe sine,
prezentând un program care a
fost răsplătit de public cu
aplauze generoase. De ce,
totuși, numai 9,89? Pentru că
au existat unele “rămășițe” din
anul trecut, când trofeul a
ajuns la Ineu doar pentru că
acestea au fost... gazdele finalei, deși, așa cum am atras
atenția în ziarul de după finala
din 2014, dansatorii noștri nu
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au fost cu nimic mai
prejos decât ineuanii. În fine, este
greu să te lupți cu
prejudecățile și cu
amestecul politicului, chiar dacă spectatorii prezenți au
văzut clar evoluția
scenică a dansatorilor noștri și a reacționat pe măsură la
decizia juriului, din
public auzindu-se și
câteva fluierături
răzlețe la notele de
9,75 primite de ai
Instrumentiștii Ansamblului folcloric “Florile Mureșului”, conduși de Ioji Naghi, fără de care succesele
noștri. Numai că nu
dansatorilor nu ar fi fost posibile, au deschis programul de la Ineu cu o suită de orchestră
publicul hotărăște
soarta unui festival-concurs așa cum o face Roxana și foar(nici nu ar putea), iar despre te mulți tineri, care au venit
- trofeul “La izvoare 2015”: Grupul de dans
juriu am scris mai sus că a fost astăzi în fața dumneavoastră.
unul competent și bun cunos- Elogii venite din partea unei “Păstrătorii tradiţiei” (Pecica);
cător al folclorului. Doar că se persoane care cunoaște foarte
- categoria “formații de dansuri”: formaţia de danputea și mai bine decât acest bine folclorul tradițional româ- suri “Codrenii Hăşmaşului” (Hăşmaş) - premiul I,
9,89 final, cu care “Florile nesc și care nu mai au nevoie “Florile Mureşului Junior” (Vladimirescu) - premiul II și
Mureșului Senior” a terminat de nici un comentariu!
Ansamblul “Zestrea” (Şagu) - premiul III;
A doua solistă vocală, recent
ediția din acest an. Poate la
- categoria “solist vocal”: Alexandra Drăgan
alăturată Ansamblului “Florile
anul!
Mureșului” este ROBERTA (Vladimirescu) - premiul I, Sorina Lupşa (Cuied) - premi*****
Și pentru că Ansamblul din SELAGEA, care a secondat-o ul II şi Mădălina Matcău (Bîrsa) - premiul III;
- categoria “grup vocal”: grupul vocal “Florile
Vladimirescu are și soliste pe Roxana, clasându-se pe
vocale, dintre care ROXANA locul al II-lea, prezentând un Podgoriei” (Cuvin) - premiul I.
SUCIU este cea mai cunos- program care a fost răsplătit și
*****
cută, nu numai pe plan intern, cu note de 10. Urmează ca la
ci și pe plan internațional (iar în Festivalul Internațional «Do- trofeul “La Izvoare 2015”: Ansamblul folcloric
Cehia, vocea acesteia i-a făcut broge, mândră grădină», unde
va
participa,
alături
de
solistele
chiar și pe copiii care se jucau
“Zărandul” (Arad) a primit trofeul “LA IZVOARE” 2015;
în fața scenei să se oprească și Roxana Suciu și Andrada
- categoria “Ansambluri folclorice”: “Florile
să o asculte cu atenție!), la Dinga, să dovedească faptul că Mureşului Senior” (Vladimirescu) - premiul I,
Ineu aceasta a obținut locul I, locul II de la Ineu este dovada “Păstrătorii tradiţiei” (Pecica) - premiul II și
prezentând un program răsplă- valorii pe care o are și că, în vii“Codrenii” (Groşeni);
tit cu șase note de 10,00 și o tor, o poate concura cu succes
- categoria “formații de dans”: “Păstrătorii tradinotă de 9,75 (din partea lui pe Roxana Suciu, iar asta atât
ţiilor”
(Şicula) - premiul I, “Junii Seleuşului” (Seleuş) Gelu Stan). Fără îndoială că tal- în folosul folclorului tradițional
entul nativ pe care îl posedă românesc, cât și pentru a-i premiul II şi “Moştenitorii” (Chereluş) - premiul III;
- categoria “grupuri de dansatori”: “Zărandul”
această tânără interpretă a inspira pe cât mai mulți tineri
cântecului popular îi poate cu aptitudini vocale să promo- (Arad) - premiul I, “Zorile” (Felnac) - premiul II şi
oferi, pentru încă mulți ani, veze, pe mai departe, cântecul “Zestrea” (Şagu) - premiul III;
posibilitatea să se afirme. Iar popular românesc.
- categoria “grup vocal”: “Păstrătorii tradiţiilor”
*****
prezentatoarea Nicoleta Pavel,
(Şicula) - premiul I;
Nu pot să nu scot în evidență
ca o răsplată suplimentară la
- categoria “solist vocal”: Roxana Suciu (Covăsânţ)
evoluția scenică a Roxanei, a și succesul obținut de Ale- premiul I, Roberta Selagea (Zăbrani) - premiul II şi
ținut să precizeze: Rugămintea xandra Drăgan, din Vladimea este să nu te abați de la mirescu, fiica cunoscutului Flavius-Darius Ana (Moneasa) - premiul III.
drumul pe care ai plecat, să solist Lucian Drăgan, care a mânesc. De asemenea, Ale- acest an, o manifestare care
respecți linia folclorului ară- obținut locul I la categoria xandra a dovedit și că este o crește în valoare an de an și
dean, pentru că tu ești «frun- “soliști vocali juniori”, aceasta foarte bună dansatoare, ea care scoate la iveală reale
tea» și îți mulțumim din suflet impresionând cu puterea vocii făcând parte din Ansamblul talente ale cântecului și dansupentru tot ceea ce faci. Pentru sale, fiind una din puținele “Zărandul” din Arad.
lui popular autentic românesc.
noi este mare lucru să păstrăm “comori autentice de perspectiAșadar, acesta a fost festivatradițiile și folclorul nealterate, vă” ale cântecului popular ro- lul-concurs «La Izvoare» din
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