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Rotary Club București, Rotary Club București Pipera, Rotary Club București Excelsior, 

Rotary Club București Heritage, Rotary Club București Triumph, Rotary Club București Curtea 
Veche, Rotary Club București Atheneum 
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Rotary Club Odorheiu Secuiesc, Rotary Club Miercurea Ciuc, Rotary Club Târgu Secuiesc, 

Rotary Club Sfântu Gheorghe  

 

 

 



 

 
 

 

ROTARY, arta, prietenia… 

 

 

 

 

 

 

 

Cluburile timişorene Rotary Club Timișoara şi Rotaract continuă proiectele prin care 

se apropie tot mai mult de comunitate, nu doar în momentele dificile ale acestea, ci şi 

pentru a crea momente de bună dispoziţie şi relaxare prin cultură. 

”Un proiect inedit a prins viaţă în Timişoara, “Picnic Style Concert”, prin care am dorit 

să punem în valoare minunatele parcuri ale Cetăţii, mai ales în cele de picnic, unde 

toţi cei care doresc pot veni pentru două ceasuri duminicale, să se bucure de o 

atmosferă cu totul minunată”, spune Bogdan Aungurence, inițiatorul proiectului. 

Ce speră Clubul Rotary Timișoara? Că încercările de până acum vor fi un reper pentru 

crearea unui Teatru Muzical în Timişoara. Capitala Europeană a Culturii are un sprijin 

important în mișcarea rotariană. De altfel, Rotary Club Timișoara este membru 

fondator și în Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii, din 2011. 

Ideea a pornit de la evenimente similare pe care inițiatorii le-au văzut în parcurile din 

Anglia, Franţa, Italia. Și în Timişoara, lumea poate veni cu un coşuleţ şi o pătură, să 

se relaxeze în natură, punctul de atracţie fiind un concert belcanto, din genurile 

muzicale care se pretează a fi cântate şi în afara marilor scene: musical, pop-opera,  

 



 

 
 

 

 

muzică de film, canţonete, zarzuele şi chiar operetă, în combinație cu momente 

coregrafice pregătite de profesionişti. 

Astfel, duminica, între orele 12.00 – 14.00, după biserică şi înainte de masă, este cel 

mai potrivit moment al picnicului. Așa dorim noi, cei din Rotary Club Timișoara, aceasta 

să fie o parte a imaginii Timișoarei. 

Cu ajutorul Magnum Team Dance School, prin Diana şi Raul Avram, s-a lansat primul 

eveniment, în Parcul Karlsruhe, unde soliştii au fost Maria Boldan (mezzosoprana) şi 

Bogdan Aungurece (tenor), iar Denis Matei şi Iana Iovănaş au îmbogăţit momentul 

artistic prin dans. Pentru pregătirea vocală, rotarienii și prietenii lor au fost ajutaţi de 

doamna conf. univ. dr. Mariana Şarba. 

Pentru artişti, este foarte important să aibă cât mai multe interacţiuni live cu publicul, 

iar situaţia pandemică actuală încurajează mai degrabă întâlnirile în aer liber, astfel 

încât acest format de concert s-a potrivit foarte bine momentului. Încercăm să 

armonizăm Rotary, regulile anti Covid și oamenii. Rotary și artiștii Timișoarei, Rotary 

și lumea! 

”Prin aceste picnicuri muzicale Rotary, ne mai propunem şi să arătăm publicului 

timişorean cât mai mult din genul musical, în speranţa că poate Timişoara va fi primul 

oraş cu un Teatru de Musical dedicat”. Asta spun organizatorii. 

Alături de inițiatorii proiectului, au venit, la următoarele ediţii ale evenimentului, mai 

mulţi artişti: Andra Barbul (mezzosoprana), Emanuele Nori (tenor), Darius Gruiţă 

(bariton şi excelent dansator), Ilinca Manole (soprană) şi David Hirsch (tenor). 

Implicarea profesioniștilor nu poate rămâne fără mulțumiri doamnelor lect. univ. dr. 

Simona Negru şi Silviana Cîrdu pentru prezenţa pentru toată pregătirea muzicală. 

Personalităţi ale scenei timişorene au susţinut demersul: soprana Cristina Vlaicu, basul 

Octavian Vlaicu şi tenor Bogdan Zahariea. 

 



 

 
 

 

 

Răspunsul venit din partea participanţilor a fost minunat, oamenii din cartier fiind 

cuceriţi de momentele artistice, dorindu-şi continuarea experimentului cultural. ”La 

rândul nostru, dorim să creştem valoarea actului artistic prin implicarea unei mici 

orchestre sau band în susţinerea părţii intrumentale; poate reuşim realizarea unui 

concert de selecţiuni din Broadway Musicals cu drepturi de autor cumpărate, ce poate 

fi itinerant, în Timişoara şi apoi în România”, speră, optimist, Bogdan Aungurence. 

Iniţiativa “Picnic Style Concert” a fost bine primită şi de Casa Artelor din Timişoara 

(Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş) care permite ca în fiecare zi de marţi, între 

orele 19.00 – 21.00, să se desășoare, în ”Curtea cu Castan”, o seară de musical 

(repetiţie cu public) şi cu un spectacol lunar. 

Sunt invitați toţi iubitorii (interpreţii) de musical, pop-opera, muzică de film, canțonete, 

zarzuele, operetă, romanţe, indiferent de vârstă şi pregătire, pentru a organiza 

recitaluri tematice. Vocea umană, instrumentele muzicale şi dansul sunt trei elemente 

esenţiale pentru a crea momente magice într-un loc de poveste. Publicul şi sprijinul 

media formează baza pe care se poate construi mai mult, apoi, prin implicarea 

comunităţii de afaceri şi a societăţii civile, astfel, poate Timișoara va avea poate şansa 

înfiinţării unui Teatru de Musical. Și, cine știe, poate vom înscrie o nouă premieră 

bănățeană pe harta culturală timișoreană. 

Organizatorii, alături de membrii Rotary Club Timișoara, apreciază susținerea 

Conselectrificarea Instal, precum şi a partenerilor media ”Ziua de Vest” şi West City 

Radio, care au promovat evenimentul. 

 

  



 

 
 

 

 

Club Rotary Opera Timișoara – august 2021 

Romanian Chamber Orchestra 

”Muzica a fost și va rămâne modul cel mai direct prin care noi comunicăm esența 

sentimentelor noastre” Cristian Măcelaru, Dirijor 

 

Clubul Rotary Opera Timișoara, în calitate de 

partener educațional, a continuat în perioada 7 

august -18 august 2021 buna colaborare 

începută anul trecut cu Asociația Trib’Art 

(Tribul Artistic) din Timișoara, în proiectul 

Romanian Chamber Orchestra 

Romanian Chamber Orchestra - un ansamblu unic ce a reunit anul acesta 34 de 

muzicieni români, care fac performanță atât în unele dintre cele mai importante 

orchestre din Europa cât și în țară, și-au propus să contribuie prin cursurile de măiestrie 

interpretativă la un viitor muzical de excepție al țării noastre. 

Amintim aici câteva dintre reperele proiectului desfășurate în acest interval de timp: 

• Nouă dintre membrii Romanian Chamber Orchestra au susținut masterclass-uri 

de măiestrie interpretativă pentru instrumente cu corzi și instrumente de suflat 

în perioada 7 august – 11 august 2021 

• Gala tinerelor talente – desfășurată în sala Orpheum a Facultății de Muzică și 

Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara a încununat măiestria 

dobândită de tinerii cursanți 

• Masterclassul de dirijat, susținut de maestrul Cristian Măcelaru a avut 

participanți înscriși din toată lumea și s-a desfășurat în perioada 12-14 august 

2021 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

• ”Artist Talk“ desfășurat în foaierul Operei Naționale din Timișoara a oferit 

posibilitatea publicului de a-i cunoaște pe tinerii compozitori a căror lucrări au 

fost interpretate în primă audiție absolută de către orchestra Romanian 

Chamber Orchestra 

Concertul Romanian Chamber Orchestra care a avut loc marți seara (17.08.2021) în 

sala Operei Naționale Române din Timișoara a fost un eveniment deosebit de 

emoționant, în care conexiunea dintre public și orchestră a fost potențată de 

intensitatea muzicii interpretate.  

 

Cuvintele violonistul Lucian Petrila reușesc să surprindă cel mai bine atmosfera din 

sala de spectacol: 

 

”Concertul m-a inspirat, ajunsesem să văd 

cu urechile... niște muzicieni fantastici ne-

au sucit busola simțurilor revărsând 

auzului o cromatică ce nu am mai întâlnit-

o. 

Cristian Măcelaru a răsfrânt înspre public 

ceva ce poate ne face să exclamăm: “ce 

păcat că atât de puțini putem înțelege cu 

ce giuvaier a fost împodobit orașul și sala Operei Naționale Române din Timișoara!” 

 

  



 

 
 

 

 

Rotary Club Târgu-Jiu –Turneul Stradivarius 

 

Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat în colaborare cu Asociația pentru Democrație 

Educație Respect, în 11 august 2021 un concert de excepție susținut de violonistul 

Alexandru Tomescu și pianistul  Josu de Solaun în Parcul Coloanei Fără Sfârșit din 

Târgu Jiu.  

 

Ediția cu numărul XIV a 

Turneului Stradivarius  a propus 

un proiect muzical provocator, 

în care doi muzicieni îşi asumă 

întreaga încărcătură emoţională 

şi muzicală a Simfoniei a 9-a de 

L.v.Beethoven.  

 

Transcripţia încredinţează viorii şi pianului vocile celor peste 100 de muzicieni prezenţi, 

în mod normal, pe scenă la un asemenea program: orchestra simfonică, corul, cei 

patru solişti, dirijorul. Mesajul pe care ni-l transmite celebra odă este clar şi dezarmant 

de simplu: cea mai mare bucurie este să poţi fi prietenul cuiva. După mai bine de un 

an de distanţare socială, muzica lui Beethoven ne îndeamnă să regăsim latura noastră 

generoasă şi celestă. 

Peste 1000 de spectatori au trait o seara magică între prieteni, ascultând ODĂ 

BUCURIEI: 

 

“Cine a avut norocul  

De prieten bun să dea 

Cine știe ce-i iubirea 

Langă noi cântând să stea“ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Muzicianul Alexandru 

Tomescu a fost prezent la 

Târgu Jiu cu sufletul deschis, 

acesta susținând că revine 

cu drag în Orașul lui 

Brâncuși. „Revin cu cea mai 

mare bucurie aici, în orașul 

lui Constantin Brâncuși, și să 

nu credeți că de ieri, de 

alaltăieri, ci chiar de când 

eram pe băncile școlii veneam aici la festivalul de tinere talente. Mă bucur foarte mult 

că aici la Târgu Jiu este acea deschidere pentru evenimente de calitate și este un loc 

cu totul special. Poate așa peluze îngrijite se mai găsesc și-n alte orașe, dar un astfel 

de parc cu o coloană nesfârșită a lui Brâncuși nu este.”, a precizat violonistul Alexandru 

Tomescu. 

 

Turneul Stradivarius-Odă Bucuriei a fost probabil cel mai important eveniment 

cultural organizat la Târgu Jiu în această vară ! 

Am dovedit, din nou, ca împreună putem reuși, iar prietenia este sentimentul pentru 

care merită să luptăm 

Ștefan Ghimiși 

Rotary Club Târgu Jiu 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

Rotary Club București Cișmigiu 

 

3 august – Aleargă tu pentru ei  

Pe 24 și 25 iulie, s-a ieșit la alergat pentru pacienții 

HOSPICE Casa Speranței care luptă cu cancerul sau 

alte afecțiuni incurabile. Fiecare kilometru alergat în 

competiție a adus o donație de 10 lei din partea 

sponsorilor pentru copiii și adulții îngrijiți de HOSPICE. 

Colegii noștri de Club: Georgiana, Emilia, Diana, Alina, 

Tudor, Daniel, Geta și Bibiana Stanciulov (membru de 

onoare Rotary Club București Cișmigiu) au fost printre 

alergători. Mulțumim colegei, prietenei și partenerei 

noastre, Mirela Nemțanu, pentru oportunitatea de a face fundraising pentru o această 

cauză minunată. 

 

 

  



 

 
 

 

 

6 august – Membru de onoare al Rotary International 

 

La data de 6 august am fost invitați 

să participăm la evenimentul în 

care David Saranga, Ambasadorul 

Israelului, a devenit Membru de 

Onoare al Rotary International. 

Clubul cu care a colaborat mereu, 

în multe proiecte și al cărui Membru 

Onorific a devenit, este prestigiosul 

Rotary Club Bucharest. Mulțumim 

tutururor Prietenilor și Colegilor de 

la Rotary București pentru aceste momente frumoase, presărate cu istorie Rotariană 

autentică romanească. 

  

 

  



 

 
 

 

 

20 august – Happy Hour 

Am dat drumul la prima seară de înaltă dispoziție, viață maximă și distracție bună. 

Muncim, muncim, servim în comunitate, dar trebuie să ne și bucurăm de prieteniile pe 

care le producem în cadrul Rotary International. “Happy Hour” este noul proiect marca 

Rotary Club București Cișmigiu și înseamnă că vom organiza seri magnifice alături de 

Rotarieni din Rotary România și Republica Moldova. Vă așteptăm la următoarea 

seară! 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

26 august – Ora Guvernatorului 

La data de 26 august, clubul Rotary București Cișmigiu, alături de Rotary Club 

București Phoenix, a organizat Ora Guvernatorului. La eveniment s-au strâns 13 

Cluburi Rotary din București. Este un eveniment istoric, pentru București, văzut prin 

prisma anvergurii sale, fiind un moment-bornă datorită semnalului de unitate transmis 

catre Districtul 2241 Rotary România și Republica Moldova. 

Mesajul Guvernatorului 2021-2022, Adrian Luca a fost clar, fară zgomot supraadăugat 

și direcționat spre dezvoltarea sănătoasă a Cluburilor în District, cu accent pe "noi", 

"împreună", "cluburi", "membri", "fără orgolii", "normalitate" și "cu plăcere". 

Mesajul Președintelui clubului Rotary Cișmigiu, Adrian Majuru, a fost axat pe familia 

pe care o compune colectivul Cluburilor noastre (Rotaract, Interact, Rotakids, 

Community Corps), pe modelul de acțiune pe care îl imprimăm în proiectele prezente 

sau viitoare și pe potențialul de transformare pe care îl deținem prin acțiuni de educație 

și culturale.  

Multumim acestui nou, dar normal, Rotary creionat la Întâlnirea Comună. Mulțumim 

celor prezenți, colegi ai Familiilor Rotary. Mulțumim Cluburilor Bucureștene. Mulțumim 

Hotelului gazdă și managerului acestuia. Mulțumim Guvernatorilor din trecut prezenți: 

Martha Mocanu (membru de onoare RCB Cișmigiu) și Andrei Dorobanțu. Mulțumim 

Asistenților de Guvernator. Mulțumim Adi Luca. Și, mai presus, îți mulțumim ție! Prin 

tine există Rotary International. 

 

 

  



 

 
 

 

 

31 august – Citație Prezidențială Rotary 

Rotary International a premiat clubul 

Rotary București Cișmigiu cu Citația 

Prezidențială Holger Knaack, 

recunoscând astfel activitatea prolifică pe 

care Rotarienii noștri au desfășurat-o în 

anul 2020-2021. Este al doilea an 

consecutiv când reușim să ne încununăm 

cu această bucurie. Și suntem foarte 

mândri de noi și de echipa care a reușit 

această performanță, sub bagheta 

Președintei Liliana Hagicalil. Mulțumim tuturor celor implicați, tuturor celor care au 

depus efort și timp, tuturor celor care au oferit suflet și brațe puternice, tuturor celor 

care alcătuiesc Familia Cișmigiu. 

 

  



 

 
 

 


