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A XXIII-a ediție a Zileleor Municipiului Craiova a adus cu ea și un spectacol folcloric
pentru copii.

La Casa Armatei a avut loc ieri spectacolul "Maria Tănase Junior". El a fost organizat de
Ansamblul Folcloric Maria Tănase și a reunit tinerii talentați participanți la atelierele de folclor
din cadrul ansamblului, dar și echipa de instrumentiști, dirijată de Cristi Pîrlea a orchestrei
ansamblului. "Cursanții" au fost însoțiți de coordonatorii Lavinia Bîrsoghe, Marga Chiurtu,
Marius Măgureanu, Liviu Dică și Dorian Cismaru.
Sala s-a umplut repede, dar în liniște. Bateriile telefoanelor s-au încins, atât rudele, cât și
prietenii de pe rețelele de socializare au văzut spectacolul în timp real, dar nu din sală, ci de
acasă.
În public întâlnim tot felul de oameni, de la vârstnicii până la cei mai mici dintre craioveni, toți au
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luat parte la spectacolul oferit de membri atelierelor. Mai mult decât atât, ei au cântat și au bătut
din palme și doar râsetele zgomotoase îți furau privirea când un spectator greșea un vers.
”Dorim ca acest eveniment să devină o tradiție”
"Maria Tănase Junior" este un spectacol complet și complex. Pe scentă au urcat atât copii cât și
adulți. Printre ei se numără și Rotaru Cosmina Daniela, participant la atelierele Ansamblului
Folcloric Maria Tănase.
„Am depus mult efort atât în echipă la antrenamente, cât și individual, acasă. Îmi doresc
să oferim publicului un spectacol de excepție, să le ajungem la inimă pentru că da,
pentru ei dansam și o facem cu toată dăruirea noastră”, spune aceasta.
Mihaela Smarandache, consultant artistic la Ansamblul Folcloric Maria Tănase spune că au fost
100 de participanți și că se dorește ca acest eveniment să devină o tradiție. ”A promova, a
păstra, a iubi tradiția populară face parte din identitatea noastră. A fost greu. S-a muncit
mult. Rezultatele sunt peste așteptările noastre și vrem să continuăm să organizăm acest
tip de spectacol”, încheiat aceasta.
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