ANCHETA

pag. 12
S-a încheiat preselecția! Opt ansambluri se vor întrece la cea
de-a doua ediție a Festivalului-Concurs Național de Folclor „Mioveni”

Fetițele din Călinești - pe podium
la „Mugurii Folclorului Argeșean!”

În perioada 12-14 august 2021, Centrul Cultural
Mioveni organizează cea de-a doua ediție a Festivalului-Concurs de Folclor „Mioveni”. Perioada de preselecție s-a încheiat, iar din cele 13 fișe de înscriere au
fost alese opt ansambluri care vor intra în competiție.
Acestea vin din opt zone ale țării, asigurând astfel un repertoriu complet, ce va cuprinde spiritul românesc din
toate regiunile României. Vor intra în concurs următoarele ansambluri: „Dor Transilvan” din Cluj Napoca,
„Maramureșul” din Baia Mare, „Armenișana” din localitatea Armeniș, jud. Caraș-Severin, „Rapsozii Siretului” din Pașcani, județul Iași, „Codrulețul” din Vorona,
județul Botoșani, „Crișana” din Oradea, județul Bihor

Patru copile din Călinești au urcat pe scena Festivalului-Concurs pentru
Copii „Mugurii Folclorului Argeșean” și s-au întors cu premii, ceea ce l-a
convins pe primarul localității, Mihai Georgescu, să organizeze și în comuna
sa evenimente unde să promoveze tinerele talente. Festivalul organizat de
Școala Populară de Arte Pitești s-a desfășurat miercuri, 21 iulie, fiind găzduit de Muzeul Golești. Peste 50 de copii s-au înscris în concursul care urmărește redescoperirea, cunoașterea, promovarea și valorificarea tezaurului
etnofolcloric argeșean. „Sunt foarte mândru și bucuros de reușita culturală a
tinerelor talente din comuna noastră. Localitatea noastră a reușit să câștige
patru premii importante cu patru fetițe talentate care ne-au reprezentat cu
cinste la cel mai important concurs de tinere talente ale Argeșului, organizat
anual de Școala Populară de Arte din Pitești, la Muzeul Golești. Maya Bold,
din Ciocăneşti, a obținut premiul întâi. Daria Vlad, elevă a profesorului Sebi
David, din Călinești, a ocupat locul al treilea. Eliza Bold, din Ciocănești, și
Eva-Adnana Moga, din Udeni, au obținut mențiune. Mulțumim profesorilor
care le-au pregătit, mulțumim părinților și juriului! Pentru mine toate cele
patru participante au fost de locul întâi și le voi invita în spectacolele pe care
Primăria Călinești le va organiza. Avem cei mai talentați și ambițioși copii
din Argeș, motiv pentru care de anul viitor suntem bucuroși să găzduim
acest eveniment în localitatea Călinești și dorim să mai organizăm și altfel de
evenimente culturale, pentru a da posibilitatea fiecăruia să se afirme.”, a fost
mesajul transmis de către primarul Mihai Georgescu.
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și „Macii Bărăganului” din Ciocănești, județul Călărași.
Concursul se va desfășura pe două secțiuni, respectiv
dans popular și redarea unui obicei specific zonei pe
care o reprezintă. Juriul va fi format din cinci membri,
oameni de cultură și reprezentanți ai organizatorilor,
iar în evaluarea concurenților se va ține cont de autenticitatea repertoriului ales, ținuta scenică, veridicitatea
și frumusețea costumelor populare îmbrăcate de către
participanți. În debutul Festivalului-Concurs Național
de Folclor va avea loc și o paradă a ansamblurilor, ce
vor aduce în atenția publicului spectator portul și dansul românesc specifice fiecărei regiuni.

www.catali-imobiliare.ro
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CHIRURGIE
l Chirurgie ambulatorie
l Ecografie
l Endoscopie digestivă
l Consultații, diagnostic și tratament
chirurgical pre și post spitalicesc
OFTALMOLOGIE
l Chirurgia cataractei prin facoemulsificare
l Implante de cristalin de ultimă generație
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l Tomografie și ecografie oculară
l Refractometrie și perimetrie computerizată
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