
Maestrul Petre Sbarcea a primit cheia orasului
Maestrul Petre Sbarcea, prim dirijor al Filarmonicii de Stat Sibiu, este oficial, de luni, cetatean de onoare
al orasului. in cadrul unei ceremonii care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local, maestrul a primit
insemnele oficiale, diploma, cheia orasului si o medalie aniversara, de la primarul Klaus Iohannis.
Acordarea distinctiei a fost aprobata de Consiliul Local inca din 2007, cand maestrul a aniversat varsta de
75 de ani. Emotionat, acesta a declarat ca este „cea mai frumoasa distinctie pe care a primit-o in decursul
anilor, mai ales pentru ca Sibiul este un oras prin excelenta muzical si un oras unde s-au nascut unele din
cele mai personalitati ale istoriei. "

 Maestrul a explicat ca, toata viata, deciziile care il priveau au fost puse in aplicare la mult timp dupa ce
au fost luate. „Am sa va spun un secret. Eu nu m-am nascut in 14 ianuarie, ci in 27 decembrie, la
Segarcea, unde tatal meu a avut primul serviciu. Cum era in preajma sarbatorilor, primaria era inchisa si
de-abia in 14 ianuarie a reusit sa ma inscrie. Cum primarul era inca sub influente bahice, tatal meu, cu
umor, i-a spus ca ma cheama Doctor Petre Sbarcea. Eu m-am nascut direct doctor ", a povestit maestrul.
 Petre Sbarcea declara ca s-a indragostit de Sibiu din prima clipa cand a ajuns aici si ca a ramas sibian,
indiferent pe unde l-a purtat viata. Prima oara cand a intrat intr-o sala de concert a fost la Sibiu. si era in
„pantaloni scurti ". Primul concert pe care l-a sustinut a fost tot aici. „Sibiul a fost hotarator pentru cariera
mea muzicala. "

 Pentru activitatea sa remarcabila, Petre Sbarcea a mai fost rasplatit, de-a lungul timpului, Ordinul
„Meritul Cultural " al Romaniei, in anul 1969, edalia „Mascagni " si Diploma de Onoare a societatii
Mascagni, in 1975, , premiul Uniunii Interpretilor, Coregrafilor si Criticilor muzicali, pentru intreaga
activitate, in 1996, respectiv pentru activitate manageriala, in 1998, titlul de „Cetatean de Onoare al
Municipiului Cluj-Napoca ", in anul 1999, Ordinul „Serviciul Credincios " in grad de Cavaler, conferit de
presedintele Romaniei, in anul 2003, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Babes-Bolyai ", in
2005
 Din cei 60 de ani de existenta pe care  Filarmonica de Stat din Sibiu ii aniverseaza anul acesta, 50 stau
sub semnul colaborarii cu Maestrul Sbarcea, din care 33 ca prim-dirijor.
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