
Sibienii, buni prieteni ai pianului
Iubesc pianul, au talent si au ales, astfel, sa participe la una dintre cele mai importante competitii
nationale. Festivalul "Prietenii muzicii" se afla la cea de-a doua editie, fiind dedicata Sibiului. Initiatorul
evenimentului este profesorul de pian Enikő-Maria Orth, premiat cu medalia "Meritul pentru invatamant
clasa a I-a".
  
  Trei categorii
  
  Competitia ce va avea loc la Biblioteca Judeteana din centrul Sibiului, in Corpul A, Etajul II, Sala
Festiva, este destinata copiilor cu varsta cuprinsa intre cinci si 18 ani, fiind divizata in trei sectiuni: prima
cu tineri ce studiaza pianul ca instrument principal, in scoli si licee de muzica, a doua cu tineri care
studiaza pianul fie ca instrument optional, fie la Palatele Copiilor, Case de Cultura sau in sistem
particular, iar cea de-a treia priveste ansamblurile la patru maini, pe un pian. in total, sunt inscrisi 77 de
copii, ce provin din mai multe judete ale tarii, printre care se numara Arges, Bihor, Cluj, Ilfov,
Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Valcea si Targoviste. Din acestia, 37 de participanti sunt din
Sibiu.
  
  Pentru dezvoltarea personalitatii
  
  in ceea ce priveste scopurile festivalului, ele vizeaza incurajarea invatarii unui instrument muzical,
crearea unui cadru organizat de manifestare artistica si muzicala in care tinerii isi pot prezenta si compara
calitatile tehnico-interpretative insusite si oferirea unei alternative constructive de petrecere a timpului
liber si o posibilitate de directionare a atentiei si al potentialului de manifestari multiple ale copiilor. in
cadrul festivalului, se vor acorda diplome de excelenta, de merit, de participare si premii speciale pentru
cea mai buna interpretare a unei piese romanesti, premiul J. S. Bach, premiul Fr. Liszt si premiul pentru
prezenta artistica deosebita, din partea Fundatiei "Pro Piano Romania" si patru premii speciale in bani din
partea arhitectului Mircea Ţibuleac, presedintele Filialei Judetene a UAR.
  
  Evenimentul este organizat de fundatia culturala "Pro Piano - Romania", in parteneriat cu Biblioteca
Judeteana "ASTRA" Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu si Filiala Judeteana Sibiu a Uniunii Arhitectilor din
Romania.
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