
Maramure ul a participat la Creative Folkdancenet

În perioada 17- 20 septembrie 2009, Consiliul Jude ean Maramure  împreun  cu
Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania au  participat  la activit ile derulate în cadrul
proiectului – Creative Folkdancenet : Tradi ii vii -  în jude ul înfr it Jasz-Nagykun-
Szolnok. Folkdancenet reprezint  o re ea interna ional  de ansambluri folclorice ce i-au
propus s  p streze i s  valorifice în context interna ional, mo tenirea cultural
tradi ional .

Demersul partenerului lider al proiectului, jude ul înfr it Jasz-Nagykun-Szolnok
se afl  la a doua edi ie i în fiecare an, a fost ales ca programul cultural lider la nivel
na ional în Ungaria. În acest an, activit ile s-au desf urat sub egida Anului Creativit ii
i Inov rii 2009.

  Ca de fiecare dat , Consiliul Jude ean Maramure  a participat al turi de
Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania i ansamblurile folclorice din alte 10 regiuni
europene: Asti (It), Dordogne (Fr), Durham (UK), Harghita (Ro),  Hame (Fin), Laane
Viru (Est), Mure  (Ro), Somme (Fr), Tarnow (Pl).

Programul s-a axat pe dou  direc ii:  identificarea modalit ilor prin care tradi iile
pot fi p strate, respectiv readuse la via  cât i realizarea unei coregrafii comune europene
la care fiecare regiune s  participe cu un element specific tradi ional , astfel încât la final,
dansul s  fie limbajul comun al tuturor regiunilor participante.

În cadrul seminariilor de lucru, fiecare regiune participant i-a prezentat propriile
experien e în p strarea i perpetuarea dansului tradi ional, rolul institu iilor de înv mânt
i colilor de dans în identificarea i preg tirea poten ialelor  talente. S-au vizitat mai

multe coli de dans, unde s-au prezentat metodele inovative în înv area dansurilor
populare de le cele mai fragede vârste.

Partea final  a programului a constat în elaborarea i prezentarea unui dans comun
european . Reprezentan ii ansamblului maramure ean au participat timp de trei zile la o
serie de preg tiri sub coordonarea atent  a directorului artistic al Ansamblului Na ional
Maghiar, domnul Mihaly Gabor. Un element inovativ, în acest an, a fost elaborarea unui
cântec european la care au contribuit orchestrele din cadrul fiec rui ansamblu participant,
iar în final acest cântec a devenit suportul pentru coregrafia comun  european .

Ansamblul Transilvania a avut o serie de reprezenta ii în aer liber, o parad  a
costumelor populare i mai multe interven ii în cadrul galei finale , una dintre ele fiind
chiar o contribu ie semnificativ  în dansul comun european.

Au fost remarca i pentru profesionalismul ar tat de-a lungul activit ilor
proiectului, lucru dovedit i de interesul manifestat de televiziunile locale cât i de cea
na ional  , care i-au avut în centrul reportajelor dedicate acestui eveniment interna ional.

Datorit  succesului avut în ace ti doi ani de proiect Folkdancenet, regiunea
înfr it  Jasz-Nagykun-Szolnok a decis continuarea acestui demers i anul viitor, iar
Maramure ul a primit deja invita ia de a lua parte.
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