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Colocviul Național „Coregrafia dansului tradițional astăzi”, la a X-a ediție 
 

Anișoara Ștefănucă 

manager 

Centrul Județean de Cultură Prahova 

 

Inițiat în anul 2014 de către reprezentanții Asociației 

Așezămintelor Culturale, Proiectul Colocviul „Coregrafia 

dansului tradițional astăzi”, care a căpătat în timp o 

anvergură națională, s-a bucurat de un viu interes și susținere 

din partea Centrului Județean de Cultură Prahova, Consiliului 

Județean Prahova, Centrului Cultural „Aurel Stroe” și 

Primăriei orașului Bușteni. 
 

Dacă ne referim la denumirea acestui proiect, se poate naște 

întrebarea de ce un colocviu dedicat dansului tradițional 

astăzi? Răspunsul devine destul de complex și presupune un 

demers de înțelegere și obiectivare a unei situații, a unei stări 

de fapt. Despre dansul tradițional putem avea impresia uneori 

că știm suficient, dacă nu chiar totul, că poate fi la îndemâna 

oricui să aducă pe scenă unul sau mai multe dansuri tradiționale, că dansul ar presupune doar execuția unor mișcări 

în acord cu un anumit fond muzical, că putem improviza ținuta vestimentară în funcție de posibilități.  

 

În acest sens, am considerat necesară acordarea unei atenții deosebite îndrumării metodologice a animatorilor 

culturali participanți și a coregrafilor; acordarea unei dimensiuni științifice colocviului, în tandem cu perspectiva 
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practică, aplicativă; abordarea complexă, multidisciplinară, sincretică a dansului tradițional, aducând în discuție 

aspecte privind ținuta scenică, acompaniamentul, vestimentația. Aceste perspective s-au concretizat prin temele 

abordate în cadrul seminariilor științifice și dezbaterilor organizate, care au avut de-a lungul timpului invitate 

personalități ale etnografiei, etnologiei și coreologiei românești.  

 

La ediția din luna aprilie 2018, prilejuită de Anul Centenarului Marii Uniri, în cadrul Simpozionului cu tema „100 de 

ani de folclor coregrafic”, invitația noastră a fost onorată de domnul prof. univ. dr. Zamfir Dejeu, cercetător științific 

I, la Institutul Arhiva de Folclor a 

Academiei Române Cluj-Napoca, căruia îi 

aducem cu acest prilej mulțumirile noastre 

și redăm în continuare câteva dintre ideile 

de început prezentate de domnia sa cu 

prilejul acestui simpozion, care oferă o 

imagine edificatoare asupra specificului 

dansului tradițional din arealul nostru și 

încadrarea acestuia la nivel extins, 

european: 

„Cultura coregrafică românească se află la 

o intersecție între orient și occident. 

Referindu-ne la occident și raportându-ne 

la diferite forme de relief – munți, dealuri, văi și așa mai departe, acestea despart zonele folclorice, despart dialectele 

folclorice. Noi, românii, nu avem dialecte, avem un dialect, de fapt două cu cel macedo-român. Dar, referindu-ne la 

Europa, aici avem trei dialecte. Dinspre ocean până la Munții Alpi – dialectul apusean, unde dansurile sunt dansuri 

de perechi, fără improvizație, deci standard, și aceste dansuri s-au clasicizat, să spunem așa, în Europa de Est (polca, 

spre exemplu). Venind de la Alpi până la Carpați, avem de a face cu dialectul specific Centrului și Estului Europei, 

care se referă la dansuri de perechi jucate în mod liber, și unde deja apare improvizația (fecioresc, spre exemplu). 



5 

Trecând peste Carpați, avem de a face cu dansurile de grup, cu caracter legat: horă, sârbă. Din acest punct de vedere 

trebuie să vedem unde ne găsim noi. În Transilvania, ne găsim în dialectul specific Centrului și Estului Europei, cu 

dansurile de perechi și improvizație, și dincolo de Carpați, spre Dunăre, spre sud, ne găsim în dansurile de grup.” 

 

De asemenea, făcând referire la tipurile de scriere, notație, ritm și sisteme ritmice, domnul prof. univ. dr. Zamfir 

Dejeu a precizat: „Constantin Costea este primul care spune că nu avem dialecte, vorbește însă despre stiluri. Și 

avem stilul dunărean, apusean, carpatic, răsăritean, macedo-român (care este de fapt un dialect), și sunt forme 

intermediare.” 

 

În acest context, am lansat întrebarea „cât este 

permis să intervenim în coregrafia jocului și în 

transpunerea scenică a acestuia? Răspunsul 

domnului Zamfir Dejeu venind cu promptitudine: 

„Stilul. Nu avem voie să părăsim stilul!”  

 

Cu prilejul seminarului organizat în cadrul ediției a 

VII-a, în luna noiembrie 2017, domnul Ioan 

Simionca, senator, maestru coregraf, remarca: „Este 

un lucru extraordinar că se continuă această 

activitate, am observat ce nevoi sunt în țară pentru 

aceste cursuri, apreciez totodată interesul multor 

tineri, ceea ce este absolut impresionant. Am încercat să fiu prezent în fiecare seară, exact din dorința de a vedea 

cum se exprimă tinerii, alături de ceilalți mai vechi un pic, și asta ne dă curaj să continuăm, tocmai pentru că vedem 

că din urmă vin oameni talentați, oameni care cred eu că se vor forma într-o generație nouă de coregrafi, care va 

trebui să înțeleagă exact care este rostul lor și să aducă acele schimbări de care vorbim cu toții aici. Mi-aș dori ca 

această colaborare să existe și în continuare, să o dezvoltăm. Eu aș vrea ca ceea ce se face aici să fie chiar mai bine 
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cunoscut în țară, pentru că am observat de la ediție la ediție un progres și un interes manifestat atât din partea 

instituțiilor, dar și din partea celor care participă din țară. Mulțumiri și felicitări organizatorilor, felicitări tuturor 

participanților!” 
 

Pe parcursul celor zece ediții, au fost împreună cu noi pentru a susține prezentări și studii practice de dans tradițional 

următorii maeștri coregrafi, cărora le aducem mulțumirile noastre: 

Ediția I (noiembrie 2014) 

Niculae Chiriţă – Ansamblul folcloric „Salba Prahovei”, Plopeni 

Ediția a II-a (martie 2015) 

Ionel Garoafă – Ansamblul folcloric „Maria Tănase”, Craiova 

Ştefan Coman – Ansamblul artistic „Baladele Deltei”, Tulcea 

Ediția a III-a (octombrie-noiembrie 2015) 

Ion Simionca – Ansamblul folcloric „Dor românesc”, Bistriţa Năsăud 

Mihai Fediuc – Ansamblul folcloric „Balada”, Botoşani 

Ediția a IV-a (martie 2016) 

Marius Ursu – Ansamblul folcloric „Doina Timişului”, Timişoara 

Grigore Simionca – Ansamblul folcloric „Doruleţul”, Baia Mare 

Ediția a V-a (noiembrie 2016) 

Gabriela Hossu și Marin Hossu – Ansamblul artistic „Porolissum”, Zalău 

Nicuşor Iancu – Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului”, Slobozia 

Marian Rusu – Şcoala Populară de Artă, Brăila 

Ediția a VI-a (martie 2017)  

Daniel Titi Sandro şi Ecaterina Hănnel – Ansamblul artistic „Crişana”, Oradea 

Sorin Petre – Palatul Copiilor Ploiești 

Costică Dogaru – Ansamblul folcloric „Chindia”, Ploiești 

Ediția a VII-a (noiembrie 2017) 

Vasile Stoia – Ansamblul folcloric „Mărginimea din Sibiu”, Sibiu 
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Mihaela şi Ion Horujenco – Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”, Galaţi 

Ediția a VIII-a (aprilie 2018) 

Adrian Paşca – Ansamblul folcloric „Ceatăra”, Carei 

Ionel Garoafă – Ansamblul folcloric „Maria Tănase”, Craiova 

Ion Colezea – Ansamblul folcloric „Perinița”, Ploiești 

Ediția a IX-a (noiembrie 2018) 

Ştefan Coman – Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”, Tulcea  

Ionel Garoafă – Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, Craiova. 

 

Colocviul Național „Coregrafia 

dansului tradițional astăzi” a fost 

onorat de-a lungul timpului și de 

prezența domnilor Alexandru Pugna, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Culturii și Identității Naționale, 

Cristian Mușa, cercetător în cadrul 

Institutului de Etnografie și Folclor 

„Constantin Brăiloiu”, Emanoil 

Savin, senator, Ioan Simionca, 

senator, maestru coregraf, Irinel 

Ghiță, primar al orașului Bușteni, 

Valeriu Rusu, Șef Secție Cultură 

Raionul Sângerei – Republica 

Moldova, Iurie Levcic, președintele 

Centrului Bucovinean de Artă pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, Ucraina. 
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În încheiere, aducem mulțumirile noastre partenerilor, 

colaboratorilor noștri, invitaților care ne-au onorat cu prezența, 

maeștrilor coregrafi, dansatorilor, reprezentanților așezămintelor 

culturale, instituțiilor de cultură și instituțiilor din administrația 

publică, reprezentanților mass-media care au promovat acest 

proiect, precum și tuturor iubitorilor dansului tradițional 

românesc care au participat, cu speranța că, prin efortul nostru 

conjugat, vom contribui la cunoașterea, păstrarea și promovarea 

acestor valori ale patrimoniului cultural imaterial. 
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Consiliul director 

Asociația Așezămintelor Culturale 

 

Motto: 

Întâi a fost mișcarea, deci, dansul, și abia mai 

târziu a venit cântecul ca un sprijinitor al 

ritmului!... Nu melodia importă, ci pașii, adică 

jocul în sine! 

,,Ciuleandra” – Liviu Rebreanu 

Geneza unui instinct de asociere este greu de 

pătruns. La întrebarea „de ce ați intrat în joc?” 

nu poți răspunde decât simplu: de ce nu?! De 

ce v-ați asociat? Dintr-un instinct al 

progresului! 

 

Asociația Așezămintelor Culturale s-a născut în 

momentul în care câțiva truditori pe tărâmul 

artei au conștientizat singurătatea artistului și  

s-au declarat inamici ai anonimatului de orice fel. Dacă artistul adevărat este însăși expresia cea mai înaltă a 

colectivismului uman, cum să trăiască în anonimat?! 

 

Desigur, cam acestea erau rațiunile și sentimentele care ne-au animat atunci când ne-am asociat. Consiliul director al 

Asociației Așezămintelor Culturale este alcătuit din câțiva oameni dedicați artei, tradiției, educației estetice și artei 

spectacolului, al frumuseții din sufletele oamenilor. 
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Noi înșine, fiind maturi în gândire și conștienți de rezistența unui popor prin tradiție și prin cultură, ne-am orientat 

adresabilitatea către toate vârstele. Voiam să aducem la un loc spiritualitatea de orice vârstă. Ne-am încărcat cu 

entuziasm existențial și am pornit la treabă. 

 

La început, ne-am întâlnit mai rar, sau mai bine zis, mai consideram încă treburile noastre, ale fiecăruia, cele mai 

importante și astfel întârzia să se nască tocmai ,,opera, creația, un rezultat notoriu” al asocierii noastre. Fiecare dintre 

noi gândeam un proiect cultural de amploare, finanțat de vreun extraterestru, care să ne scoată în lume și, de ce nu, în 

Univers. 

 

Am stat așa în așteptare, până când unuia dintre noi i s-a ciocnit ideea de pardoseala unei scene de festival folcloric, 

s-a împrăștiat imediat și ne-am dezmeticit abia în prima dezbatere, a cărei temă era elaborarea unui proiect cultural 

având ca scop promovarea dansului tradițional. 

 

Am creionat repede, dar riguros: scopul, obiectivele, activitățile, partenerii, locul și timpul, bugetul estimativ, 

publicul-țintă, beneficiarii direcți și indirecți a ceea ce sărbătorim în această primăvară ,,ediția aniversară, a-X-a, a 

Colocviului Național ,,Coregrafia Dansului Tradițional Astăzi”. 

 

Bazele proiectului s-au pus într-o atmosferă baladescă. Vreau să spun aici, că prima și fructuoasa întâlnire a fost la 

Tulcea, la cunoscutul Ansamblu Folcloric ,,Baladele Deltei”, unde am fost de acord că, cea mai potrivită Cetate 

pentru desfășurarea unui astfel de colocviu, este Centrul Cultural „Aurel Stroe” Bușteni. Aici fuseserăm noi de atâtea 

ori, aici am găsit și găzduire propriu-zisă, și parteneri dedicați actului de cultură de orice fel și de oriunde ar veni. 

 

Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Judeţean de Cultură Prahova a răspuns imediat invitației noastre cu toată 

solicitudinea. Centrul Cultural „Aurel Stroe” a pus la dispoziția beneficiarilor sala de spectacole, oferind 

excepționale condiții de desfășurare a atelierelor de lucru. 
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Cazarea și masa participanților, oferite de Centrul pentru Pregătire pentru Personalul din Industrie, sunt ireproșabile, 

chiar dacă de la o ediție la alta numărul participanților crește ca Făt-Frumos din poveste. 

 

Într-un cuvânt spus, ceea ce 

se întâmplă de două ori pe an, 

începând cu anul 2014, în 

județul Prahova, la Bușteni 

este o sărbătoare a dansului 

tradițional și a jocului popular. 

 

„Vinovați” de bucuria și 

satisfacția participanților în 

număr așa de mare (120-160) 

se fac cei trei parteneri de 

proiect: Asociația Așezămin-

telor Culturale, Centrul Jude-

ţean de Cultură Prahova și Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni, care merită multă gratitudine, dar nu-i putem 

lăsa deoparte nici pe „complicii” acestei manifestări culturale de excepție, participanții din toate zonele țării. 

 

„Acuzați” de o excepțională contribuție la realizarea unui Spectacol Extraordinar de Folclor ,,Hai la hora 

românească!” sunt prahovenii, care participă în număr mare la fiecare ediție a Colocviului. 

 

Este uimitor și fără comentarii să vezi tineri, copii, și mai puțin tineri, îmbrăcați în costume populare originare și 

originale, unele vechi de peste o sută de ani, neasemuit de frumoase, admirându-se sincer și făcându-și poze, pe care 

imediat le postează pe rețele de socializare. 
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La fiecare ediție ni s-au alăturat artiști populari din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Anglia etc. 

Aceștia pun în valoare o parte din patrimoniul lor cultural, se integrează în toate activitățile proiectului cu admirație 

nedisimulată pentru spiritualitatea și folclorul nostru și, de fiecare dată, își doresc să revină, pentru că bogăția și 

varietatea tradițiilor noastre îi fascinează. 

 

Unii devin nostalgici, au sentimentul unei moșteniri comune, 

așa ca moldovenii de peste Prut, maramureşenii şi bucovi-

nenii ucraineni, sârbii bănățeni, ruşii lipoveni, dar nu au 

resentimente, înțelegând și ei, ca și noi, că fiecare patrimoniu 

etnografic, tradițional, cultural este o devenire istorică spațio-

temporală și tendința de universalitate este un deziderat care 

nu ține cont de politici culturale, ci de sentimente umane. 
 

De altfel, chiar oferta proiectului nostru se adresează tuturor 

iubitorilor de dans tradițional, fără condiții, fără interdicții, 

fără vârstă. Manifestarea artistică nu are granițe, nu are 

naționalitate, are sufletul și dragostea unui popor pentru 

frumos. Pe scena Centrului Cultural din Bușteni, poți aplauda 

cu admirație și respect artiști cu vârste cuprinse între 6 ani și 

70 de ani. 
 

În cele cinci zile ale colocviului toți participanții și organizatorii depun toate eforturile pentru conservarea unor 

forme de cultură, civilizație, tradiție, spiritualitate, care țin de identitatea unui popor. Participanții fac schimburi 

culturale din Tezaurul Folcloric inestimabil românesc. 

 

Fără astfel de sărbători spirituale, care, iată, celebrează a-X-a ediție, civilizația umană ar dispărea. 
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Jocul tradițional românesc. Ce facem cu el? 

 

prof. Ștefan Coman 

manager 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea 

Acum cinci ani, în luna februarie a anului 2014, la 

Tulcea au venit doi oameni iubitori de folclor 

românesc: Nelu Ghiorghe, președintele Asociației 

Așezămintelor Culturale, și Marcel Boța, secretarul 

asociației. De ce la Tulcea? Pentru că tocmai cu o 

lună în urmă suferisem o fractură de humerus la 

umărul drept și nu mă puteam deplasa. Discuțiile pe 

care le-am purtat au fost cele legate de jocul 

tradițional românesc. Încotro mergem, încotro ne 

îndreptăm, cum păstrăm jocul și cum putem să-l 

transmitem mai departe. Bine, dar cine sunt cei care 

îl vor duce mai departe?  

 

Aș vrea să mă întorc un pic în timp și să spun că în 

1994, alături de maestrul coregraf Theodor 

Vasilescu și de maestrul Marin Barbu, am înființat Academia de dans popular din cadrul A.C.A.F.R., care a rezistat 

până în 2004, când s-au eliberat și diplome de absolvire cu toate materiile învățate. Au fost doar 30 de instructori – 

dansatori din țară. Dar ceilalți? 
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Revin acum la perioada de care vorbeam la început. Această idee de a organiza la Bușteni întâlniri ale iubitorilor de 

joc tradițional – cum ar fi dansatori, instructori, referenți de cămine culturale etc., toți cei care vor să cunoască, să 

studieze și să ducă mai departe această nestemată a culturii tradiționale românești, jocul – nu poate fi decât ceva de 

lăudat și apreciat.  

 

La nivel național, modalitatea de întâlnire sau, dacă vreți, de socializare, de culegere de informații sau schimburi de 

experiență între cei care iubesc jocul și cultura tradițională este forma ideală de a dobândi noi valențe profesionale, 

de a ne cunoaște și de a învăța unii de la alții 

despre tainele jocului popular din zonele și 

subzonele etnofolclorice ale României. 

 

Știm că după 1990 nicio instituție de anvergură 

națională nu a mai găzduit întâlniri ale 

specialiștilor de acest nivel. Ori, specialiștii au 

nevoie să se cunoască între ei și să schimbe 

direct păreri și informații despre fiecare zonă. 

Aceste întâlniri și schimburi de experiență 

trebuie să aducă un plus de valoare tinerilor sau 

celor care prețuiesc și iubesc tradiția 

românească. 

 

Jocul popular românesc nu este doar ceva ce 

necesită mișcări executate în ritm muzical, ci el 

trebuie cunoscut în profunzimea lui, în 

structura lui, trebuie înțeles și perceput ca un mijloc de exprimare prin mișcare a trăirilor pe care poporul român le-a 

avut de-a lungul istoriei existenței sale. Stăm în fața ucenicilor noștri ca „profesori”, „instructori”, „coregrafi” sau 
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„maeștri”. Indiferent cum i-am spune, merităm greutatea acestui statut? Dacă nu înțelegi jocul, nu-l poți transmite 

mai departe; dacă nu-i înțelegi istoria și poezia, nu-l poți cultiva, nu-l poți populariza.  

 

Diversitatea, multitudinea de jocuri și costume din arealul românesc ne obligă pe noi, cei care ne-am aplecat asupra 

acestui complex fenomen, să facem tot ce este posibil pentru a-l păstra, conserva și, în același timp, a-l transmite 

generațiilor viitoare. Noi suntem primii care trebuie să simțim această artă ca pe o obligație morală, ca pe o 

îndatorire profesională, ca pe o datorie deontologică. Sigur, nu este ușor și chiar ar fi ineficient să considerăm că 

este… floare la ureche: trebuie să fim responsabili și să tratăm munca noastră ca pe cea mai mare responsabilitate. 

Să nu care cumva să credem că, dacă suntem buni dansatori, vom fi și buni instructori, formatori sau coregrafi. 

Nimeni nu le știe pe toate, bineînțeles, însă putem învăța multe din toate. Trebuie doar să vrem, să demonstrăm 

interesul și să predăm, dacă vreți, pasiunea noastră pentru cultura tradițională. Dansul constituie un puternic factor al 

instruirii prin artă, fiind un element al educației fizice și estetice a colectivității.  

 

Aș vrea să enumăr acum câteva dintre trăsăturile și personalitatea care trebuie să caracterizeze instructorul de 

dansuri populare. 

 

Rolul instructorului de dansuri în acest proces complex de instruire și educație prin dans, rolul cel mai important îi 

revine coregrafului. Nici o lege, nici un statut, nici un mecanism oricât de ingenios ar fi creat, nu pot înlocui 

personalitatea coregrafului, gradul său de profesionalism și de înțelepciune pedagogică. Nu poate fi cu adevărat 

coregraf persoana care nu se situează în fruntea unei colectivități. 

 

La baza personalității instructorului de jocuri populare stau gradul său de profesionalism, moralitatea sa, pregătirea 

pedagogică, dorința de perfecționare permanentă, dragostea pentru arta dansului, spiritul de competitivitate. 

 

În procesul de instruire sarcina cea mai mare este de a stăpâni temeinic cunoștințele de specialitate, noțiunile de 

ritmică muzicală și, desigur, abilitate psiho-pedagogică. Nu în ultimul rând trebuie să aibă o bună cultură generală. 
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Mulți își vor pune desigur întrebarea: de ce este nevoie de pedagogie în dans, de ce este nevoie de atâtea cunoștințe? 

Poate vorbi cineva de artă în general sau de coregrafie în special, mai ales atunci când este vorba de instruire și 

educație, când el însuși nu este instruit și educat...!? 

 

Mulți dintre așa-zișii instructori 

coregrafi îngâmfați, plini de sine, 

afirmă că nu au nevoie de nimeni, 

de nimic, ei știu tot. Este oare 

suficient să cunoști zece, 

douăzeci... o sută de dansuri sau să 

cunoști la perfecțiune studiile 

clasice sau de caracter, dacă nu 

înțelegi mesajul lor, ideea, nu le 

poți descifra enigma lor milenară, 

nu poți da o explicație științifică 

studiilor, efectului stimulator al 

dansului. 

 

Munca cu copiii, tineretul, sau cu 

adulții impune, ca pe lângă 

profesiune, instructorul coregraf să 

iubească și să se facă iubit de formația sa, să pătrundă în lumea atât de specifică a zilelor noastre. 

 

O minunată dăscăliță spunea: „Trăiesc împreună cu copiii mei; când copiii sunt mici și eu sunt la fel, iar când cresc, 

cresc și eu odată cu ei...” 
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Puteți oare înțelege această bucurie de a te naște mereu cu fiecare generație pe care o instruiești? Aceasta este una 

din marile satisfacții ale coregrafilor. 

 

Spre deosebire de cei mici, la adulți coregraful trebuie să dea dovadă de simplitate, modestie, superioritate 

profesională caracterizată prin demonstrări practice, metode și procedee multiple de lucru, nivel de cunoștințe 

multilaterale, capabil să dialogheze cu interpreții săi. 

 

Numai în acest fel se poate impune în fața colectivului pe care-l conduce, i se va putea atașa și în final, îi va putea 

cuceri și câștiga pentru această artă. 

 

Unui coregraf i se cere să cunoască metodele speciale de predare ale dansului. Acesta le va putea cunoaște dacă 

stăpânește temeinic teoria și principiile învățării și ale educației. Priceperile și deprinderile, pe care și le formează în 

cadrul activității practice cu formația de jocuri, duc în final la formarea măiestriei pedagogice. 

 

Această măiestrie coregrafo-pedagogică nu este un complex de însușiri înnăscute, un factor al temperamentului, ci se 

dezvoltă ca rezultat al unei munci îndelungate, sistematice și perseverente de asimilare a cunoștințelor socio-profe-

sionale și psiho-pedagogice de specialitate. 

 

Instructorul coregraf trebuie să se ridice în timp până la capacitatea de a analiza și generaliza propria sa experiență. 

Întrucât instructorul de dansuri lucrează cu interpreți de vârste diferite, acest lucru impune aplicarea practică a 

metodelor și procedeelor de lucru în funcție de particularitățile de vârstă. Acum intervine desigur tactul său 

pedagogic de a lucra cu compartimentul său, cu grupul său, de a întreține relații bazate pe prietenie, respect și 

încredere reciprocă. Pentru desfășurarea în bune condiții a muncii sale coregrafice, trebuie să dea dovadă și de bune 

aptitudini organizatorice. Printre acestea putem enumera: organizarea grupelor de lucru, amenajarea corespunzătoare 

a sălii de studiu, planificarea judicioasă a repetițiilor și utilizarea cu maximum de randament a timpului de lucru, 

stabilirea jocurilor care se vor preda în funcție de gradul de dificultate. 
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Calitățile de voință și caracter ale coregrafului se exprimă în energia și fermitatea cu care el urmărește realizarea 

scopurilor propuse, perseverența în înfăptuirea acestora, promptitudinea hotărârilor pe care le ia și le aplică de la caz 

la caz, dârzenia cu care-și apără opiniile. 

 

Spiritul de inițiativă, fermitatea, stăpânirea de sine, 

spiritul de disciplină etc. sunt elementele esențiale ce 

definesc înfățișarea normală a instructorului coregraf. 

 

Consider necesar să subliniez că toate trăsăturile 

personalității coregrafului au o importanță deosebită în 

obținerea rezultatelor pozitive în munca de instruire și 

educare a tineretului și adulților prin minunata artă a 

dansului. 

 

Cu cât personalitatea unui coregraf este mai evidentă, 

colectivul de dansatori pe care-l conduce va obține 

rezultate performante, iar scopul propus se va realiza 

întocmai. 

 

În artă în general și în coregrafie în special nu-și are loc expresia „știu tot și nu mai am de la cine învăța”. Se 

cunoaște că arta dansului evoluează de la o zi la alta, se creează noi figuri, se descoperă noi dansuri populare, sursa 

de informare este de-a dreptul uimitoare, în procesul de instruire teoretică și practică apar noi metode și procedee 

etc., iată cât de nefondată și la ce rezultate negative poate duce adaptarea de către noi a acestei expresii. 

Greșit susțin unii colegi de breaslă, că la baza unui colectiv de dansuri și chiar a instructorului coregraf este de 

apreciat numai pregătirea profesională de specialitate. Limitarea doar la această idee în practica unor colective 

artistice poate avea ca efect o abordare mecanică determinând o oarecare plafonare profesională. 
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Vai de acele formații de dansuri care joacă și nu pot să înțeleagă mesajul dansului, sentimentele profunde pe care le 

transmite, mesajul lui. Un coregraf este obligat să se pregătească în permanență pentru a nu fi depășit de colectivul 

său, de problemele ce apar pe parcursul activității de zi cu zi în munca sa. 

 

Odată intrat în sala de repetiții el trebuie să aibă întocmit și conceput planul de lucru plecând în primul rând de la 

scopul propus. 

 

Practica a demonstrat că acolo unde se lucrează organizat, pe baza unor proiecte concrete și coerente, unde timpul 

alocat pregătirii profesionale este bine utilizat și unde instructorul dă dovadă de exigență profesională, rezultatele 

sunt pe măsură. 
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Ionel Garoafă 

coregraf 

Ansamblul folcloric „Maria Tănase”, Craiova 

Ca orice poveste, și povestea colocviu-

lui a început „odată ca niciodată”, cu doi 

coregrafi care învățau unul de la celălalt 

jocuri populare, fără să observe că erau 

priviți de alți prieteni cărora, stând de 

vorbă, le-a încolțit o idee: ce ar fi dacă 

acest lucru s-ar întâmpla la nivel 

național? Și povestea a mers mai 

departe... Domnii Nelu Ghiorghe și 

Marcel Boța, directori de case de cultură 

s-au pus pe treabă... M-au sunat să mă 

întrebe cum s-ar putea realiza ideea lor, 

și dacă sunt de acord să intru în această 

activitate culturală sub egida Asociației 

Așezămintelor Culturale. Evident era o 

provocare pentru toți, pentru că de la bun început am spus că este o treabă grea și serioasă.  

 

Având o experiență cu „Academia de Dansuri” sub îndrumarea marilor maeștri Marin Barbu și Theodor Vasilescu, 

eu, ca student în timpurile acelea, am venit cu propunerea să-l angrenăm în acest proiect pe domnul director al 

Ansamblului Profesionist „Baladele Deltei”, domnul Ștefan Coman. Dânsul a fost de acord, și uite așa, după 

numeroase discuții a luat naștere Colocviul Național „Coregrafia dansului tradițional astăzi”, care mai târziu a 
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devenit „fenomenul de la Bușteni”. Sincer, eram convins că foarte multă lume din breaslă este interesată de a căuta 

un loc unde să-și îmbunătățească cunoștințele profesionale dar am rămas uimit de numărul mare de participanți.  

 

Impresiile mele de abia acum vin: 

Fiind membru al juriului în multe festivaluri am observat multe greșeli pe care coordonatorii de grupuri folclorice 

sau ansambluri le făceau. Adeseori, la finalul festivalului, când trebuia să stăm de vorbă la ședința tehnică, aceștia 

plecau, fiind veniți din toată țara și 

având drum lung de parcurs până 

acasă. Festivalul trecea și proble-

mele rămâneau nerezolvate. 

 

„Fenomenul Bușteni” a făcut ca la 

zece ani după ce Academia de 

Dansuri formase o nouă familie 

coregrafică din care am rămas 

foarte puțini, majoritatea fiind 

plecați în străinătate, Bușteniul a 

demonstrat încă o dată că nimic nu 

este în zadar ci totul poate renaște 

într-o nouă familie coregrafică, 

mai mare și mai puternică, în care 

să se regăsească toate generațiile 

de coregrafi din România. 

 

Nu știu dacă toată lumea este mulțumită pe deplin de tot ce se predă atât pe plan practic cât și teoretic, sau dacă 

putem mulțumi pe toți vreodată, dar ceea ce știu este că acum, când merg la diferite festivaluri, indiferent de statut – 
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ca participant sau jurat, totul are o altă ținută: dansatori cu încălțăminte adecvată (fără adidași), costume curate și noi 

(acolo unde a fost posibil), muzică de calitate înregistrată în studio, material bine pregătit, dansatori care zâmbesc 

etc., toate acestea la un loc înseamnă ceva, adică „fenomenul Bușteni” și-a atins ținta de a îmbunătăți calitatea 

evoluțiilor ansamblurilor atât la festivaluri-concurs cât și la diferite spectacole susținute. 

 

Sentimentul de bucurie este de nedescris în inima și sufletul meu, când văd că apar noi festivaluri susținute din 

fonduri locale sau europene dar cel mai mult sunt mișcat de faptul că această familie a coregrafilor s-a unit în a duce 

mai departe cu devotament și sacrificii jocul popular, cântecul și muzica tradițională de cea mai bună calitate, pentru 

ca generațiile viitoare să aibă o bază solidă în asimilarea și transmiterea folclorului tradițional, care este adevărata 

identitate a neamului românesc.  

 

Înainte de a încheia aceste gânduri, care sper că vor rămâne în memoria colegilor și a prietenilor de breaslă, doresc 

să mărturisesc faptul că mă consider a fi un privilegiat al meseriei, deoarece la baza pregătirii mele profesionale stau 

nume mari ale coregrafiei românești și enumăr aici doar câțiva: Stelian Cebucescu, Ioan Chelemen, Marin Starcu, 

Florica Vladimirescu, Lică Baltă, Marin Badea, Marin Barbu, Theodor Vasilescu. De felul meu sunt un rebel, am 

căutat să pun în practică ce am învățat și nu numai, am învățat să fiu eu însumi în coregrafie și acest lucru doresc 

fiecăruia.  

 

Aș dori să redau acum, citând, câteva considerații ale unei mari profesoare și iubitoare de folclor: „Prin folclor 

înțelegem operele de artă create sau existente în mediul rural sau urban, care se transmit pe  cale orală și vizuală  

într-un spațiu geografic anumit și care au trăsături de conținut și formă specifice. Folclorul face parte integrantă din 

cultura națională, reprezintă o etapă a culturii naționale perpetuată prin tradiție. Conținutul folclorului reflectă în 

mod veridic, în imagini artistice specifice, ideile și sentimentele poporului, concepția sa despre natură și societate. 

Folclorul românesc a constituit secole de-a rândul singura formă de reprezentare artistică, atingând un nivel de 

înflorire maximă în evul mediu, iar după apariția literaturii și a muzicii culte, el rămâne principala manifestare 

artistică a maselor largi și sursa constantă de inspirație.” (Emilia Comișel în lucrarea „Folclor Muzical” din 1967). 
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Cu aceste gânduri îndreptate către voi închei, nu înainte de a ura multă sănătate și fericire noii familii de coregrafi, 

directori și muzicieni, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze în călătoria voastră spre a transmite cu cât mai multă 

acuratețe folclorul nostru românesc, cel care spune lumii întregi despre sentimentele și trăirile neamului românesc.  
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ing. Marian Ilie Zamfir 

director 

Centrul pentru Pregătire pentru Personalul din Industrie 

 

Vă mulțumesc pentru că mi-ați creat premisele cunoașterii acestor adevărați români, păstrători ai tradiției 

populare autentice, excepționali profesori și maeștri coregrafi, vă mulțumesc pentru că mi-ați îngăduit să fiu un 

modest părtaș la creșterea acestui fenomen de restituire a patrimoniului imaterial numit „dansul tradițional 

românesc”. 

 

Dansul tradițional românesc reprezintă pentru mine o acțiune ce presupune voință, chemare, forță și vitalitate în 

raport cu obiceiurile locului, specifice fiecărei regiuni istorice a României. Actualul dans este o rezultantă complexă, 

un sincretism îndelungat, un dat sau o consecință a mișcărilor simple din joc continuate cu trăirile, cu stările 

sufletești, cu chemările spirituale, influențat de evenimentele ce se petrec în interiorul unei comunități sau de 

momentele istorice naționale. Să păstrezi un asemenea patrimoniu este o dovadă a iubirii de vatră, o preocupare 

continuă, imediată și concentrată. 

 

Sfatul meu este să formați noi iubitori de dans tradițional românesc spre a asigura continuarea acestei preocupări 

nobile. Ideea mea este să aduceți lângă dumneavoastră și alți păstrători ai altor tradiții și obiceiuri românești spre a 

contribui la conservarea întregii imagini identitare românești. 

 

Vă mulțumesc tuturor pentru alegerea de a aduce acest fenomen la Bușteni și sper să aveți în continuare dorința de a 

crește și de a continua aici meandrele încântării, de a avea puterea generării de fiecare dată a acestei adevărate 

sărbători, a acestei adunări în acest loc sub Cruce unde ați făcut posibilă conservarea dansului, a gastronomiei și a 

cântecului tradițional. 
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Marius Ursu 

maestru coregraf 

Ansamblul folcloric „Doina Timişului” Timişoara 

 

În luna octombrie a anului 2015, mă aflam 

la o întâlnire a coregrafilor din Banat pentru 

comemorarea a doi renumiţi coregrafi 

bănăţeni, Afilon Laţcu şi Ioan Munteanu. La 

această întâlnire au fost distribuite informaţii 

despre colocviul de coregrafie de la Buşteni. 

Decizia a fost luată pe loc, voi merge!  

 

Aşa mi-am început aventura de a participa la 

această întâlnire a coregrafilor, dansatorilor 

şi nu numai, din toate colţurile ţării. În timp a 

ajuns o întâlnire de suflet, mult aşteptată deja 

înainte de a se termina cea în curs de desfă-

şurare. 

 

După prima ediţie la care am participat eu, octombrie 2015, am primit invitaţia de a preda jocuri tradiţionale din 

Banat. A fost o onoare pentru mine şi soţia mea. Vreau să cred că am reuşit cât de cât să împărtăşim colegilor noştri 

puţin din frumuseţea şi bogăţia folclorului tradiţional bănăţean. De asemenea, am încercat să clarificăm unele 

aspecte referitoare la jocurile din această parte a ţării. Cursurile se desfăşoară într-o ambianţă deosebită, toţi sunt 

interesaţi să asimileze cât mai bine materialul, să-şi însuşească stilul zonei. Sala de repetiţii este foarte bună, din 

păcate cam mică pentru numărul mare de cursanţi şi în acest sens cred că trebuie găsită o soluţie. 
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Este o manifestare deosebită, unde pe lângă materialul predat de 

către coregrafii din toate zonele etnofolclorice ale ţării, este o 

ambianţă minunată, s-au legat prietenii, schimburi de experienţă, 

schimburi culturale între grupurile coordonate de coregrafii 

participanţi la seminar, într-un cuvânt: minunat. 

 

Ca o concluzie, participarea la aceste colocvii este unul dintre 

lucrurile frumoase pe care le-am făcut în viaţă. 
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prof. Grigore Simionca 

maestru coregraf 

C.J.C.P.C.T. Maramureş, Şcoala Populară de Artă ,,Liviu Borlan” Baia Mare 

 

Pe parcursul celor nouă ediţii ale Colocviului Naţi-

onal „Coregrafia dansului tradiţional astăzi” de la 

Buşteni, au fost prezenţi, au predat şi şi-au dedicat 

priceperea și experienţa de renume cei mai buni 

profesori şi maeştri coregrafi din ţară, fiecare din 

zonele etnofolclorice pe care le-au reprezentat. 

 

Aceştia au pregătit şi învăţat generaţii de artişti 

dansatori, amatori și profesionişti, respectând stilul 

tradiţional, autentic, care trebuie transmis nealterat 

şi generaţiilor viitoare. 

 

Este un bun prilej de socializare, schimburi de idei 

și experienţă, discuţii referitoare la problemele pe 

care le întâmpină aşezămintele culturale şi instituţiile de cultură; de a face propuneri dar şi modul de a găsi soluții. De 

asemenea, este o bună formă de pregătire şi specializare pentru toţi participanţii, de a cunoaşte, învăţa şi a-şi însuşi tot 

materialul predat la cursuri, dar mai ales de a-l transmite tinerilor, formaţiilor şi ansamblurilor din teritoriu. 

 

Spiritul evoluţiei participanţilor din toată ţara a încununat valoarea prestaţiei artistice în spectacolele prezentate la 

fiecare ediţie, aducând noi valenţe ale interpretării scenice prin măiestria dansurilor, bogăţia, frumuseţea şi varietatea 

costumelor dar şi a muzicii. 



28 

„Prin tradiţii, mereu înainte!”, acesta este sloganul şi 

îndemnul meu, a maramureşenilor care au fost alături de 

mine la aceste colocvii, reprezentând trei instituţii de 

cultură ale judeţului Maramureş: Casa de Cultură a Sindi-

catelor din Baia Mare, Școala Populară de Artă „Liviu 

Borlan” Baia Mare și Centrul Judeţean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş. 

 

Felicitări instituţiilor și oamenilor care s-au implicat în 

organizarea acestui proiect de interes național și 

internațional. Sper ca acest fenomen al 

identităţii neamului românesc, a păstrării 

tradiţiilor și valorilor culturale, să fie înțeles și 

sprijinit mai bine de către autoritățile locale, 

judeţene și naţionale, astfel ca eforturile 

noastre, ale slujitorilor și iubitorilor de folclor, 

să nu se piardă în timp. 

 

Succes la ediţia aniversară și la cât mai multe! 
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Nicușor Iancu 

maestru coregraf 

Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului”, Slobozia 

 

Cu plăcere îmi aduc aminte de prima 

întâlnire (perioada 5-7 noiembrie 2014) 

unde au fost prezenți maeștri coregrafi, 

profesori, instructori, directori de cămine 

culturale sau case de cultură din țară. La 

prima ediție au fost prezenți Ștefan Coman 

din Tulcea, Gabriela și Marin Hossu din 

Sălaj, Nicolae Chiriță din Prahova, Ionel 

Garoafă din Dolj, Molnar Josef din Mureș, 

Marin Văcărelu din Prahova, Emil Antohi și 

Puiu Tarbă din Argeș, Marcel Boța – sper 

că nu am uitat pe nimeni. 

 

Aici s-au pus bazele unui proiect care să 

cuprindă cursuri privind cunoașterea zonelor etnofolclorice și a jocului tradițional din România, a portului popular, a 

modalităților de prezentare scenică a dansului, realizarea de acorduri și parteneriate între diferite instituții, formații, 

ansambluri folclorice, coregrafi etc. Tot aici s-a hotărât ca aceste cursuri să se realizeze de două ori pe an și la fiecare 

curs, câte doi coregrafi să prezinte jocul tradițional din zona pe care o reprezintă. 

 

În decursul acestor nouă ediții au prezentat jocuri tradiționale următorii coregrafi: Nicolae Chiriță din Prahova, Ionel 

Garoafă din Dolj, Ștefan Coman din Tulcea, Mihai Fediuc din Botoșani, Ion Simionca din Bistrița-Năsăud, 
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Constantin Dogaru și Sorin Petre din Prahova, Marius Ursu din Timiș, Grigore Simionca din Maramureș, Gabriela și 

Marin Hossu din Sălaj, Nicușor Iancu din Ialomița, Marian Rusu din Brăila, Vasile Stoia din Sibiu, Mihaela și Ion 

Horujenco din Galați, Daniel Titi Sandro și Ecaterina Hănnel din Bihor, Adrian Pașca din Satu Mare. 

 

Dacă la prima întâlnire am fost 

douăzeci și șapte de participanți, la 

ediția a IX-a din anul 2018 au fost 

prezente peste două sute de persoane: 

dansatori, instructori, profesori, core-

grafi. Un semn bun este că jocul 

tradițional se transmite mai departe și 

avem certitudinea că dansatorii prezenți 

la colocviu sunt garanția păstrării tradi-

ției populare românești. Acest colocviu 

a devenit o școală a dansului românesc. 

 

Partea bună este că tot mai mulți tineri 

sunt dornici să învețe și să se 

perfecționeze în arta dansului popular, 

dar marea problemă rămâne spațiul de 

desfășurare a acestor cursuri, locația Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni fiind neîncăpătoare. 

 

O idee ar fi ca de la fiecare ansamblu sau grup folcloric din țară să fie prezenți pe lângă coregraf, maxim o pereche 

de dansatori care să aibă experiență în arta dansului, astfel ca numărul participanților să nu depășească o sută 

douăzeci – o sută patruzeci de persoane, sau să se mai organizeze un alt curs pentru tinerii dansatori în decursul 

anului. 
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Am văzut că la ultimele două sesiuni s-a pus baza predării teoriei dansului popular (așezare și orientare scenică, ritm, 

scrierea dansului, prezentarea portului tradițional), pe acest segment ar trebui insistat mai mult, chiar ar trebui 

invitați specialiști care să prezinte aceste aspecte. 
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Marian Rusu 

instructor dans popular 

Şcoala Populară de Artă Brăila 

 

Permiteți să încep cu un 

gând rostit de un bun prieten 

brăilean, Mircea Cărbunaru, 

care spune: 

,,Există mai multe Românii. 

Din păcate. Una este a celor 

care cred că trebuie să ne 

izolăm pentru a nu ne pierde 

identitatea. Altă Românie 

este a celor care nu vor să 

mai privească în urmă și 

îmbrățișează cu posesivitate 

numai valorile care vin din 

spațiul occidental, civilizat și 

educat. O a treia Românie este, poate, a celor absenți, inerți care nu mai așteaptă nimic, iar vechiul și noul sunt în 

egală măsură la fel de sumbre. Din ce categorie facem parte?” 

 

Eh, eu cred că noi instructorii, coregrafii, dansatorii și persoanele care mai iubesc folclorul și tradițiile românești 

suntem o altă Românie, suntem acei oameni care trebuie să aducă tânăra generație aproape atât de tradiții cât și de 

viața modernă și tehnologizată și avem obligația de a-i învăța jocurile și obiceiurile așa cum au fost la sate. 
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Sorin Ion Petre 

profesor 

Palatul Copiilor Ploiești 

 

Sunt impresionat pentru că acest lucru se întâmplă și pot aplica 

formula „în vremea mea”, fără a da impresia că în alte vremuri 

n-ar fi fost altfel.  

 

Am avut șansa de a întâlni oameni cu dragoste de a ști și a 

transmite și altora din bagajul adunat în timp, din vremuri 

trecute și până astăzi. La fel, la rândul lor, au primit de la 

înaintași, personalități de marcă ale folclorului coregrafic 

național, roadele aceluiași pom cultivat în regiuni diferite, 

conturând în sufletul multora dintre ei măreția jocului popular 

românesc. 

 

Într-un dialog în care s-a spus „n-ar fi bine să arătăm și altora?”, 

începe o poveste în care personajele au ieșit la o „horă”, fără a 

ține cont de vârstă sau de anii în care au adunat, au păstrat și au 

transmis, au urcat pe scenă și au scris încă o filă a pregătirii lor 

coregrafice.  

 

La fiecare ediție, seara trăită în bucurie avea și ea un nume: „Hai 

la hora românească!”. Aici își dădeau întâlnire, într-un mare regal folcloric, portul și jocul mai multor zone 

etnografice. Cu mare atenție la costumul popular, cât și la interpretarea momentelor coregrafice alese cu grijă, s-a 
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reușit de fiecare dată să se împlinească o adevărată provocare pentru mulți dintre cei prezenți. Determinant a fost 

dialogul purtat cu grijă de fiecare dată de cei implicați în a îndeplini ca lucrurile să iasă bine.  

 

Nu voi aduce în contextul evenimentului 

anumite nume, pentru că personajul este 

jocul popular în toată frumusețea și diversi-

tatea lui. Toți știm că acesta se numește 

patrimoniu. Ce este mai onorant ca atunci 

când știi să faci un lucru să poți să-l 

transmiți și altora!  
 

La Bușteni, s-a observat că nu există 

personaje principale și secundare, roluri 

mari și roluri mici, orgolii și aroganțe. A fost 

și a rămas locul lucrului bine făcut de oa-

meni și pentru oameni, de la timpul prezent, 

pentru viitor.  
 

În direcția folclorului coregrafic, aici s-a stabilit ce trebuie să știm, spre ce ne îndreptăm, și cât timp avem, până unde 

ne-am propus să ajungem. Aici s-a reușit! Este o împlinire ce pornește din sufletul unor oameni fantastici, cu mare 

pasiune și drag pentru acest proiect. Ne-am bucurat de fiecare dată de aceste reușite, pornite de la plăcerea de a fi 

participanți. 
 

Am avut etape pe care le-am parcurs cu mare motivație și am convingerea că cel de-al doilea album al colocviului va 

aduna mai multe preocupări, toate pornite din dragostea și dorința de a da veșnicie acestui lucru, care nu trebuie să 

dispară: folclorul coregrafic românesc. 

Să nu uitați: Hai la hora românească! 
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prof. coregraf Vasile Stoia 

solist balerin al Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” 

maestru coregraf al ansamblurilor „Ghiocelul” 

și „Mărginimea din Sibiu”, Vicepreședinte C.I.O.F.F. România 

 

Am fost invitat să predau la acest colocviu în noiembrie 2017, la a 

VII-a ediție, fiind recomandat de bunul meu prieten, maestrul core-

graf Ionel Garoafă. Am rămas profund impresionat de numărul mare 

de cursanți și de inițiativele acestui colocviu.  

 

A fost o ediție la care am predat și am deslușit împreună cu cei 

prezenți tainele dansurilor tradiționale specifice zonei etnofolclorice 

a Sibiului. A fost o onoare pentru mine, întrucât am căutat ca pe 

lângă materialul coregrafic predat să îmi aduc contribuția și să 

împărtășesc cu cei prezenți câteva noțiuni pe care cariera de solist 

balerin profesionist, precum și studiile superioare pe care le-am 

absolvit m-au ajutat să acumulez un bagaj foarte vast de cunoștințe 

pe care le-am împărtășit și cursanților. De atunci, adică din 2017, am 

fost nelipsit de la acest colocviu și, mai presus decât atât, am căutat 

să mă implic în îmbunătățirea practicii pedagogice și mai ales în 

relaționarea și sfătuirea tinerei generații.  

Am avut mereu aproape dansatorii Ansamblului Folcloric „Mărgini-

mea din Sibiu”, ansamblu pe care îl conduc  din anul 2011, pe  care 

l-am format și l-am inițiat în această minunată nestemată – folclorul 

românesc.  
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Pentru cea de a X-a ediție vreau să urez organizatorilor mult 

succes, iar cursanților să le urez spor la muncă! Dorința mea 

arzătoare este ca mereu, prin acest colocviu, să se îmbunătă-

țească performanțele, precum și calitatea actului scenic de 

creație și punere în scenă. Mă voi implica activ în acest coloc-

viu și vă asigur de colaborarea și aportul cunoștințelor mele în 

acest domeniu.  

 

Viață lungă și senină și la cât mai multe ediții aniversare! 
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Ion şi Mihaela Horujenco 

coregrafi, Galaţi 

 

Cu ceva timp în urmă, Asociaţia Aşezămintelor 

Culturale, prin membrii săi, a propus organizarea în 

frumoasa staţiune de pe Valea Prahovei a unor 

întâlniri de lucru cu coregrafii ansamblurilor folclo-

rice din întreaga ţară. Întâlniri colocviale, prieteneşti, 

colegiale, unde cei îndrăgostiţi de această frumoasă 

profesie – coregrafia – să se poată întâlni şi să-şi îm-

părtăşească reciproc tot ceea ce e mai valoros şi mai 

autentic în jocul popular românesc. 

 

Cu sprijinul necondiţionat al Centrului Județean de 

Cultură Prahova şi al Centrului Cultural „Aurel 

Stroe” din Buşteni, a luat astfel naştere acest coloc-

viu, o manifestare de amploare cu caracter practic în 

primul rând, pe care organizatorii au aşezat-o sub 

genericul – extrem de inspirat şi actual totodată – „Coregrafia dansului tradiţional astăzi”. De ce astăzi şi nu ieri sau 

mâine? Pentru că astăzi trebuie să găsim modalităţi coerente de păstrare, de promovare a folclorului coregrafic 

românesc, aflat de ceva timp în pericol de a-şi pierde rădăcinile. 

 

Anul acesta, în luna aprilie, Colocviul Naţional „Coregafia dansului tradițional astăzi” împlinește zece ediţii de când 

a luat fiinţă. De-a lungul ediţiilor, coregrafi din aproape toate zonele folclorice importante ale ţării au predat aici 

jocuri autentice din arealul pe care îl reprezentau, în faţa unor participanţi tot mai numeroşi, de la o ediţie la alta. 
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Dolj, Olt, Sibiu, Tulcea, Baia-Mare, Sălaj, Prahova, 

Bistriţa, Timiş, Botoşani, Ialomiţa, Brăila, Galaţi sunt 

o parte din judeţele din care au fost aduse în faţa 

participanţilor jocuri populare autentice, reprezenta-

tive pentru aceste ţinuturi. Oameni iubitori de folclor 

şi de dans popular, în special, au venit aici de două ori 

pe an, nu doar pentru a se regăsi sub semnul 

prieteniei, al pasiunii pentru dans, ci, mai ales, pentru 

a-şi îmbogăţi experienţa, pentru a învăţa de la „surse” 

jocul popular tradiţional din zonele importante ale 

ţării. Nu doar ei personal au avut de câştigat ci, mai 

ales ansamblurile, formaţiile, grupurile pe care le 

păstoresc şi care şi-au îmbogăţit repertoriul cu dansuri 

populare autentice, reprezentative pentru un ţinut sau 

altul. 
 

Colocviul de la Buşteni e un câştig pentru toţi cei aflaţi la începutul sau la mijlocul acestui drum, dar şi pentru 

coregrafia românească. Cei maturi îşi îmbogăţesc experienţa şi cunoştinţele despre jocul popular românesc, iar cei 

tineri parcurg o adevărată şcoală ce le va permite să-şi facă din coregrafie o profesie de credinţă şi să o slujească 

toată viaţa cu respect şi dăruire. 
 

Am avut onoarea şi bucuria să fim printre cei care au predat la Buşteni, în cadrul acestui colocviu, material 

coregrafic din Ţara Moldovei de Jos – judeţul Galaţi. 
 

A fost pentru noi o plăcere să împărtăşim colegilor mai tineri sau mai vârstnici jocuri populare specifice zonei 

Covurluiului, demonstrând că dincolo de confluenţe, de interferenţe, Galaţiul are un repertoriu coregrafic distinct, 

bine conturat şi care a fost apreciat de participanţi. 
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Dorim organizatorilor acestor frumoase întâlniri puterea de a merge mai departe şi voinţa de a aduna laolaltă pe cei 

care iubesc folclorul şi jocul popular românesc – români şi străini deopotrivă, iar Colocviului Naţional „Coregafia 

dansului tradițional astăzi” o existenţă îndelungată. 
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prof. Adrian Paşca 
Ansamblul „Ceatăra” din Carei 

 

În primul rând doresc să vă 

felicit pentru organizarea 

acestor colocvii de coregra-

fie unde s-a predat, s-a 

învăţat şi au socializat foarte 

multe persoane, atât core-

grafi, cât şi dansatori, dor-

nici să înveţe cât mai multe 

din tainele jocurilor noastre 

populare. 

 

M-am simţit onorat să fiu 

solicitat ca să predau la una 

din cele zece ediții, iar pe 

această cale doresc să le mulțumesc colegilor care m-au propus. 

 
Am fost plăcut impresionat de modul în care s-au desfăşurat aceste colocvii, începând de la programul zilnic de 

predare, cât şi de felul în care s-au desfăşurat spectacolele susţinute la final de către participanţii la colocvii, dar şi de 

invitaţii organizatorilor. 

 
Faptul că fiecare participant primeşte câte un material video înregistrat cu ceea ce s-a predat este un lucru foarte bun, 

deoarece este foarte greu să se asimileze atâta informaţie într-un timp atât de scurt. 
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Participarea specialiştilor din domeniu aduce un plus de valoare acestor colocvii, ceea ce face ca numărul 

participanților să fie tot mai mare. 

 

În final, doresc organizatorilor Colocviului Naţional „Coregrafia Dansului Tradițional Astăzi”, în frunte cu domnul 

președinte Nelu Ghiorghe, mult succes şi putere de muncă în organizarea a cât mai multor ediţii. 
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Valerica și Ion Colezea 

instructori dans popular în cadrul Școlii Populare de Arte și coregrafi 

ai Ansamblului folcloric „Perinița” al Centrul Județean de Cultură Prahova 

 

Felicitări celor care au avut 

inițiativa de a înființa acest 

colocviu. Am răspuns cu 

plăcere invitației de a participa 

la toate edițiile Colocviului 

Național „Coregrafia Dansului 

Tradițional Astăzi”, organizat 

de Asociația Așezămintelor 

Culturale, în parteneriat cu 

Centrul Județean de Cultură 

Prahova și Centrul Cultural 

,,Aurel Stroe” din Bușteni.  

 

Ne bucurăm că am putut parti-

cipa la acest colocviu, unde am 

avut multe de învățat de la 

colegii noștri coregrafi și avem astfel posibilitatea de a duce mai departe jocul popular autentic. Am legat prietenii, 

care se vor concretiza de-a lungul timpului în numeroase proiecte de valoare care vor reuni pe scenă generații 

diferite din zone diferite ale țării, promovând astfel folclorul coregrafic autentic. 
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Am avut privilegiul de a preda 

jocuri tradiționale din Prahova, 

cum ar fi: hora, sârba, brâul, mari-

țica, ovreicuța, clopoțelul etc. și 

am participat la toate spectacolele 

,,Hai la hora românească!”, dan-

sând alături de colegii coregrafi 

din Muntenia, Oltenia, Dobrogea 

sau împreună cu Ansamblul fol-

cloric „Perinița” al Centrul Jude-

țean de Cultură Prahova. 

 

Important pentru noi este și faptul 

că am primit diplome de partici-

pare și chiar diplome de excelență 

în cadrul acestui colocviu. 

 

Stimă și respect din partea noastră! 
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Spectacolul folcloric HAI LA HORA ROMÂNEASCĂ! 
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