
Castigatorii premiilor Festivalului `Vara, vara, primavara`
Cea de-a XIV-a editie a Festivalului - Concurs National al Tinerilor Interpreti de Muzica Populara
VARA, VARA, PRIMAVARA s-a incheiat vineri seara. 
  
  `A fost un concurs foarte bun pentru ca nivelul concurentilor a fost ridicat. S-a vazut acest fapt si din
rezultatul strans de la votul publicului si cel al juriului. Pentru mine si pentru institutia noastra, toti acesti
tineri sunt castigatori pentru ca au ales sa duca mai departe folclorul rominesc. O nota de zece, un premiu
special merita publicul din Sibiu pentru sustinerea pe care o arata de fiecare data folclorului romanesc", a
declarat Silvia Macrea, organizatorul festivalului. 
  
  Festivalul s-a desfasurat in perioada 7 –9 aprilie 2010, la Sibiu, si a fost organizat de Centrul Judetean
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale `Cindrelul – Junii`, cu sprijinul Consiliului
Judetean Sibiu, impreuna cu Cercul Militar Sibiu. 
  
  " Azi s-a pomenit de multe ori numele Junii Sibiu, azi s-a pomenit de multe ori numele Silviei Macrea si
recunosc ca suntem mandri si bucurosi ca-i avem la Sibiu. Suntem bucurosi, de asemenea, ca putem
sustine evenimente ca acesta, cand sala de spectacole se dovedeste a fi neincapatoare`, a declarat Martin
Bottesch, cu ocazia inmanarii marelui premiu al festivalului. 
  
  In competitia din acest an s-au inscris un numar de 50 de participanti din toate marile zone
etnofolclorice ale tarii. Cei mai buni interpreti au intrat in faza finala a competitiei si au evoluat in
spectacolul-concurs din 8 aprilie. Evolutiile lor au fost analizate de juriul format din: Eugenia Florea,
presedinte al juriului si realizator emisiuni Radio Romania Actualitati, Ilie Moise, etnolog Universitatea
Lucian Blaga, Nineta Popa, interpreta de muzica populara, Mariana Anghel, interpreta de muzica
populara, Marcel Parau, referent muzical CJCPCT Cindrelul-Junii Sibiu, Catalin Badea, laureatul editiei
2009, Marcel Japie, director Cercul Militar Sibiu, Daniela Campean, presedinta Comisiei de cultura a CJ
Sibiu, Constantin Sovaiala, vicepresedinte CJ Sibiu si presedinte onorific al juriului, Silvia Macrea,
director festival. 
  
  Premiile festivalului au fost oferite in cadrul Galei lauratilor din 9 aprilie, astfel: 
  
  - MARELE PREMIU – Boita FLORIN TEODOR 
  
  - PREMIUL I – NASCUTIU ANAMARIA 
  
  - PREMIUL II – TARAN MILENA 
  
  - PREMIUL III – URS IOANA 
  
  - MENTIUNE – DASCAL MARIAN EUSEBIU 
  
  - MENTIUNE – TRANCA GELU 
  
  - PREMIUL CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE CINDRELUL – JUNII SIBIU – CHIS ION 
  
  - PREMIUL CERCULUI MILITAR SIBIU - DUMITRU GABRIEL 
  
  - PREMIUL PENTRU VALORIFICAREA CANTECULUI TRADITIONAL BANATEAN –
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PETRASCU PAVEL 
  
  - PREMIUL PENTRU AUTENTICITATEA CANTECULUI SI COSTUMULUI DIN TARA
SECASELOR - SOCACIU IOANA LARISA 
  
  - PREMIUL PENTRU PASTRAREA SI PROMOVAREA CANTECULUI POPULAR ROMANESC IN
DIASPORA- BINZARI VEACESLAV 
  
  - PREMIUL PENTRU PASTRAREA SI PROMOVAREA CANTECULUI POPULAR ROMANESC IN
DIASPORA - CARAS ILIE 
  
  - PREMIUL PUBLICULUI – SOCACIU IOANA LARISA 
  

Cuvinte cheie: romania  boita  universitatea lucian blaga  populara  concurs  cindrel  universitatea  martin
bottesch  banat  lucian blaga  consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  cj sibiu  cercul militar sibiu
eugen  muzica populara  petitie  presedinte cj sibiu  evenimente  folclor  junii sibiu  vicepresedinte cj
sibiu
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