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FESTIVALUL  
 ,,PRIETENII MUZICII – PRO PIANO ROMÂNIA” 

TRADIŢIE LA SIBIU INFO 1 
de Natalia JIAN 

              Muzica este vibraţia sufletului 

încărcat de emoţie. Armonia pe care o emană 

aceasta este de nepreţuit, pentru că ,,este o 

revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea 

şi filosofia" - Ludwig van Beethoven. 

             Emoţionaţi, dar încrezători, 115 copii 

au participat la cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului de Pian ,,Prietenii Muzicii – PRO 

PIANO România”. Evenimentul a avut loc la 

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în Sala 

festivă (Corp A, etaj 2), un spaţiu inedit din 

punct de vedere arhitectural, iar intrarea pe 

tot parcursul festivalului a fost liberă.  

            Cu bucurie subliniez un lucru: 

interesul pentru acest festival creşte de la o 

ediţie la alta, astfel că anul acesta au 

participat cu 37 copii mai mulţi faţă de anul 

trecut. Aceştia provin din mai judeţe ale ţării, 

precum Galaţi, Tg. Mureş, Cluj - Napoca, 

Bacău, Piteşti dar şi din capitală, iar anul 

acesta am avut în concurs şi două eleve din 

Chişinău, Republica Moldova.  

         Festivalul este un produs al colaborării 

între Fundaţia Culturală ’’PRO PIANO – 

ROMÂNIA”, Biblioteca Judeţeană ASTRA 

Sibiu, Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii 

Arhitecţilor din România (UAR) şi Casa de 

Cultură a Municipiului Sibiu. 

         Iniţiatoarea acestui festival la Sibiu 

este profesoara de pian Enikő–Maria ORTH, 

cu Medalia ,,Meritul pentru Învăţământ clasa 

I – a’’. 

          Organizatorul principal al festivalului, Fundaţia PRO PIANO România, a fost înfiinţată în anul 1996 şi 

este o fundaţie cultural-muzicală nonprofit, cu Statut de Utilitate Publică (din anul 2004). 
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         Fundaţia are ca scop depistarea, educarea, promovarea şi sprijinirea tinerilor talentaţi, 
supradotaţi, a elitei artistice – muzicale, în special a celei pianistice. Primele proiecte organizate 
de Fundaţie au constat în asigurarea resurselor materiale necesare participării multor tineri 
muzicieni la concursuri naţionale şi internaţionale importante, inclusiv prin organizarea multor 
concerte, recitaluri, spectacole în locaţii deosebite. Preşedintele ei este Stela AVESALON, 
profesoară de pian gradul I, cu Gradaţie de Merit și Diplomă de Excelență, conferite de 
Ministerul Invațământului, pentru întreaga activitate. 
 

           Timp de 3 zile, în intervalul 06-08 martie, participanţii şi-au etalat talentul în faţa 

publicului numeros, dar şi în faţa juriului de specialitate, format din: prof. Stela AVESALON, 

prof. Enikő ORTH, prof. dr. Monica NOVEANU, prof. Emese KALMAN, prof. Sanda - Mihaela 

VULCU. 

JURIUL FESTIVALULUI 

prof. Sanda-Mihaela VULCU, prof. Emese KALMAN, prof. dr. Monica NOVEANU, prof. Stela AVESALON, prof. Enikő ORTH 

             Prima zi de festival a marcat deschiderea 
evenimentului şi intrarea în concurs a partcipanţilor în 
marea lor majoritate din judeţul Sibiu. La ora 10.00, d-na 
prof. Enikő ORTH a dat start concursului: ,,stimaţi părinţi şi 
colegi, dragi copii, astăzi începem cele 3 zile de festival, la 
care participă 115 copii. Probabil aţi citit din presă, astăzi 
vor participa mai ales copii din Sibiu, Mediaş, Reghin, dar 
şi Bucureşti; cat. B, iar după masă, va intra în concurs 
categoria A”. Aşadar, a III-a ediţie a festivalului a început. 
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             Cu paşi sfioşi, unul câte unul, concurenţii se îndreptau spre pian. Pe faţa acestora era 
foarte uşor de remarcat inocenţa, dar şi concentrarea. Micuţii artişti îţi captau atenţia, iar 
ropotele de aplauze erau un semn de apreciere pentru emoţiile pe care aceştia au reuşit să le 
transmită publicului. Compoziţiile clasice ale lui J.S.Bach, Carl Czerny, Chopin sau Schumann 
prindeau viață sub degetele pianiştilor în devenire. Primii concurenţi, care au încântat auditoriul 
au fost Ana-Maya BRUMAR şi Ştefan MARCU; un ansamblu la patru mâini.  
          Copiii care au evoluat în continuare şi pe care îi puteţi admira în imaginile de mai jos au 
fost poate puţin mai emoţionaţi, pentru că au intrat printre primii în concurs.  

       După evoluţia tuturor copiilor programaţi pentru această zi, a urmat premierea lor. 

Fundaţia PRO-PIANO, prin intermediul juriului, a acordat diplome De Excelenţă şi de Merit, 

astfel încât talentul fiecărui participant a fost recunoscut şi apreciat. 
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          Prima zi de festival a culminat cu un extraordinar program de recital, începând cu ora 
18.00, susţinut de Andreea CICIREAGĂ – MOISESCU, câştigătoarea Marelui Premiu al ediţiei 
a II – a festivalului  şi Miriam DRAŞOVEANU, studentă în anul III la Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti.  

Andreea CICIREAGĂ – MOISESCU 

Andreea CICIREAGĂ – MOISESCU 

Miriam DRAŞOVEANU 
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           Sâmbătă, 07 martie, a fost a doua zi de concurs în care au evoluat participanţii din 
ţară, care la fel au primit diplome din partea juriului pentru prestaţia lor.  
 

       După ce toţi copii au evoluat în faţa publicului, juriul a elaborat programul de gală, care a cuprins 

cele mai bune reprezentaţii. 
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        Duminică, ultima zi de festival a fost una deosebită şi datorită faptului că a fost 8 Martie, 
Ziua Internaţionala a Femeii, dar şi pentru că dimineaţă de la ora 10.30 a evoluat o formaţie 
alcătuită din 3 tineri din Miercurea-Ciuc: Veress EMESSE, Simon BOGLARKA şi Gârbea 
NORBERT, care au cântat la 6 maini compoziţia lui Thern Károly – ,,Ungarischer Marsch”, o 
premieră pentru acest festival. După ce elevii s-au bucurat de aplauzele venite din partea 

publicului şi a juriului, s-a anunţat momentul Galei Festive.  

GALA FESTIVĂ 

           D-na prof. Enikő–Maria ORTH, cea care a deschis festivalul, în ultima zi a acestui eveniment a 

trasat cele mai importante concluzii: ,,am avut două zile pline, cu 115 candidaţi înscrişi, cu nişte 

programe foarte frumoase şi foarte bine realizate. Unii dintre aceşti copii sunt incluşi în cadrul liceelor 

de muzică, alţii sunt în afara şcolilor de muzică. A fost o feerie şi pentru noi, am fost foarte atente şi 

sperăm că fiecare candidat a plecat mulţumit de aici. Am încercat şi prin diplomă să facem meritul lor 

vizibil.” După ce a prezentat juriul şi a mulţumit acestuia, a declarat următoarele: ,,aş dori să 

mulţumesc d-nului arh. Mircea ŢIBULEAC, preşedintelui UAR Sibiu, care m-a ajutat enorm, iar fără el 

nu ştiu dacă am fi putut să fim astăzi aici.” 
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       D-na Stela AVESALON, preşedintele 

juriului a subliniat faptul că cea de-a III-a 

ediţie a festivalului ,,este cu mult 

superioară faţă de ediţia de anul trecut, 

atât din punct de vedere numeric, cât şi 

din punct de vedere calitativ”  şi că ,,Sibiul 

este o locaţie specială din cauza sau 

datorită d-nului ŢIBULEAC, care s-a 

implicat de la prima ediţie şi datorită 

căruia copii vor primi încă o diplomă din 

partea Uniunii Arhitecţilor Filiala Sibiu şi o 

sumă de bani simbolică”. 

       "Vinovat" pentru organizarea acestui 

concurs, arh. Mircea ŢIBULEAC, 

preşedintele UAR Sibiu, a mărturisit: 

"istoria se scrie, de multe ori, cu fapte 

inedite. De fapt, ,,vinovat” pentru acest 

eveniment este pianul din spate, pe care 

familia mea l-a moştenit în Braşov şi am 

fost însărcinat ori să îl abandonez, ori să îl 

valorific. Şi am ales a doua variantă. Să îl 

valorific".  Astfel, a luat legătura cu  

profesoara de pian Enikő–Maria Orth. 

"Mărturisesc, nu am nicio legătură directă 

cu muzica, în afara faptului că îmi place să o 

ascult. Şi am apelat la ajutorul lui Eniko. Să 

vadă întâi pianul şi să spună dacă e de 

aruncat sau de ţinut. S-a îndrăgostit de 

pianul ăsta şi a zis că trebuie să îl 

valorificăm. Fiind membru al Clubului 

Rotary, oferta mea a fost să îl dăm, prin 

Club, ca donaţie. Dar l-am donat în iunie 

2010, Bibliotecii ASTRA, la sfatul lui Enikő. 

Ea are foarte multă vină. A ajuns la ASTRA 

datorită domnului Nemeş, care era director. 

A zis că de mult timp voia pian. I-au dat 

lacrimile, am restaurat pianul. Enikő a ţinut 

secret ceva şi numai când a fost foarte 

sigură mi-a zis că are o idee: acest festival".  
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           Arh. Mircea ŢIBULEAC a ţinut de asemenea să explice, pentru ,,cârcotaşi” care este 

legătura între arhitectură, Uniunea Arhitecţilor şi muzică, bazându-se pe statutul Uniunii şi 

respectiv pe articolele care reglementează relaţia acesteia cu societatea: ,,art. 3.7 prevede 

ca unul din obiectivele UAR este: ,,Sustinerea  si consolidarea statutului social al 

arhitectului";  art.4.10  precizeaza ca UAR are in vedere:" Organizarea de schimburi 

culturale, colaborarea si/sau asocierea cu alte asociatii profesionale si culturale din tara 

si strainatate." - în cazul nostru este vorba de Biblioteca ASTRA si Asociatia PRO - PIANO-

Romania ; art. 4.11 ne spune că UAR : "Participa la programele culturale  nationale si 

europene,  incheind in acest scop de contracte de asociere cu autoritatile publice centrale si 

 local” -  In cazul nostru cu Consiliul Judetean Sibiu”.  

             Odată ce au fost stabilite şi aceste conexiuni, arh. Mircea ŢIBULEAC a înmânat diplome 

şi câte un plic cu premii băneşti celor mai buni participanţi din cadrul festivalului, care mai 

apoi au susţinut un minunat program de gală. Acestia au fost: Maya-Flavia BODEA, 

Miruna-Mihaela MĂCIUCĂ, Ana-Maya BRUMAR, Alexandru TRIMBIŢAŞ, Teodora 

IRIMESCU, Mara BARDAC, Raul-Ioan MORDĂŞAN, Theodore-Mihai MEZEI, Oana 

Alexandra LELUŢIU, David Raul SOLOMON - BOB, precum şi trio-ul alcătuit din 

Emese VERESS, Simon BOGLARKA şi Norbert GÂRBEA. 

 

 
POZA DE GRUP CU PREMIANŢII 

FESTIVALULUI 
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         Mulţumim tuturor celor care au pus suflet în organizarea acestui 

eveniment, copiilor, părinţilor, profesorilor, şi nu în ultimul rând 

sponsorilor: SC BLISS SRL, Rotary Club. 

          Sperăm că la ediţia de anul viitor se vor înscrie şi mai mulţi copii 

talentaţi pentru a aduce muzică de calitate în viaţa noastră. 

ECOURILE ÎN PRESĂ le puteţi accesa AICI. 

http://we.tl/wSijwGG7tq

