
O pianista olimpica se zbate sa ajunga � Italia
 Olimpica nationala si premianta internationala, Ioana Ilie are nevoie de 1500 de Euro pentru a
reprezenta Romania la un concurs din Italia * Banii reprezinta drumul, cazarea si masa    Sibianca a
castigat luna trecuta locul III la concursul international  "Chopin"  de la Budapesta.
  
  Ioana Ilie are 16 ani si se poate mandri deja cu peste 40 de medalii obtinute la olimpiade nationale si
concursuri internationale. Eleva la Liceul de Arte din Sibiu, in clasa a IX-a, ea canta la pian de la cinci
ani. De la aceasta  varsta frageda, ea a inceput sa lucreze asiduu si perseverent pentru a-si indeplini visul:
acela de a fi student la conservatorul din Salzburg. Cu speranta de a-si indeplini visul, Ioana isi pregateste
de peste un deceniu un CV pe masura sistemului de invatamant international. 
  
  Acum o luna ea s-a inscris si a fost admisa sa participe la Concursul  "Tinere talente"  din San
Bartolomeu, Italia, ce va avea loc in perioada 20-26 iulie 2004. Participarea vine dupa un alt succes
rasunator international de acum o luna. In perioada 21-30 iunie, Ioana a castigat locul al III-lea la
concursul international de la Budapesta dedicat operei compozitorului Chopin. Din pacate, prezenta
sibiencei pe scena concursului din San Bartolome este pusa sub semnul intrebarii din cauza banilor. Ioana
este intretinuta doar de mama ei, Cornelia Georgescu, asistenta medicala divortata. Tanara si-a pus de-o
parte cei 200 de dolari castigati la concursul din Ungaria, dar aceasta suma nu acopera nici pe jumatate
cheltuielile de drum, cazare si masa pentru ea si profesoara ei. In aceasta situatie disperata, mama si fiica
au apelat la Asociatia ARAPAMESU pentru a-i ajuta.  "Nu stim ce sa mai facem. Noi am mai strans inca
vreo 200 de Euro, pe langa cei 200 de dolari. Dar tot nu ne ajunge, caci cheltuielile se ridica la 1500 de
Euro" , explica mama care cere sprijinul sibienilor sa o ajute pe Ioana sa-i reprezinte in Italia.
  Ioana a castigat primul premiu, in clasa I la olimpiada nationala. De atunci, in fiecare an, tanara de 16
ani participa la cel putin 2-3 concursuri nationale. Ea are deja la activ trei participari la concursuri
internationale care s-au soldat cu premii. Ioana este convinsa ca ar face o figura buna in Italia, mai ales ca
de cand este in vacanta a monopolizat un pian de la Liceul de Arta pentru a-si indeplini cu strictete
perioada de  "cantonament" . Nu doar premiile o recomanda pe adolescenta, ci si profesorii, Eniko Orth,
indrumatoarea ei fiind cea care a inscris-o la acest concurs.    
  
  Iulia NAGY
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