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FESTIVALUL CORAL INTERNAŢIONAL PASTORALA 
Ediţia a XVIII-a, 6-8 iulie 2018 

 

                                    PREZENTARE 

 

Încă de la înfiinţare, Festivalul şi-a propus valorificarea creaţiei corale 

româneşti tradiţionale dar şi universale. In acest an, când aniversăm Centenarul 

Marii Uniri, ne propunem promovarea cântecelor dedicate marelui eveniment 

scrise de compozitorii care au trăit acele vremuri dar şi promovarea creaţiilor 

muzicale din perioadele preclasică, clasică şi contemporană. 

 

Astfel, în perioada 6 – 8 iulie 2018 au fost invitate personalităţi artistice şi 

formaţii corale, dirijori şi compozitori din toate provinciile istorice româneşti care 

formau cândva România Mare: Transilvania, Moldova, Ţara Românească, 

Bucovina de Nord şi Moldova de peste  Prut. Dorim astfel ca, în anul 

Centenarului României Mari, să reîntregim, în mod simbolic, prin cânt coral, aici 

la Focşani, România anului 1918. 

 

Festivalul propune o paradă a corurilor, un dialog coral la hotarul dintre 

Moldova şi Ţara Românească, la statuia Poetului Naţional Mihai Eminescu, 

concerte şi micro-recitaluri ale formaţiilor participante. Repertoriile formaţiilor 

corale participante vor aduce în atenţia publicului ideea de românism izvorât din 

tradiţiile artişti interpreţi, iar corurile reunite vor cânta creaţii cu tematica unirii  

provinciilor istorice româneşti. 

 

Programul este următorul: 

 

- Vineri, 06 iulie 2018 (Ziua Municipiului Focşani) 

 

a) ora 16.00, Piaţa Unirii / Deschiderea Festivalului  

b) ora 17.00, traseul Piaţa Unirii – Catedrală – Teatru / Parada formaţiilor 

corale 
c) ora 17.30, Piaţa Teatrului / Concertele corurilor participante (partea I)  

 



-  Sâmbătă, 07.07.2018 

 

a) ora 10.30, Mausoleul Mărăşeşti / Omagiu eroilor neamului – Recitaluri 

corale 

b)  ora 19.00, Piaţa Teatrului / Concertele corurilor participante (partea a II-a) 

                                                Festivitatea de premiere. 

 

-  Duminică, 08.07.2018  

 

ora 11.00 – 12.30, Biserici din Focşani / Concerte de muzică corală şi religioasă 
 

Conducerea Festivalului: 
 

 

 Preşedinte festival – maestrul Voicu Enăchescu, dirijorul si fondatorul 

Corului de Camera "Preludiu", preşedintele ANCR 

 Preşedinte de onoare – Cristi Valentin Misăilă, Primarul Municipiului 

Focşani 

 Director festival – Valentin Gheorghiţă, directorul Ateneului Popular 

maior Gheorghe Pastia 

 Director artistic – prof. dr. Dumitru Săndulachi, dirijor fondator al 

Corului de Cameră Pastorala din Focşani 
 

Juriul de onoare al Festivalului : 
 

 

 Preşedinte de onoare – maestrul Constantin Arvinte, compozitor, 

reprezentant UCMR, 

 Preşedinte al Juriului – maestrul Voicu Enăchescu, dirijorul si fondatorul 

Corului de Camera "Preludiu", preşedintele ANCR, 

 Irina Odăgescu – compozitor, profesor la Universitatea Naţională de 

Muzică Bucureşti 

 Grigore Cudalbu - compozitor, profesor la Universitatea Naţională de 

Muzică Bucureşti 

 Ion Pelearcă – compozitor şi muzicolog, membru al Uniunii 

Compozitorilor din România 

 Alexandru Bădulescu – compozitor şi muzicolog, doctor în muzică 

 Mariana Popescu – compozitor şi muzicolog, doctor în muzică 

 Alina Pârvulescu – secretar general ANCR 
 


