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FESTIVALUL MINORITATILOR “SERBARILE DELTEI”
luni, 24 octombrie 2016

În perioada 22-23 iulie 2016, formacia
cultural-artistic &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo; a
participat, pentru prima dat, la Festivalul Minoritilor Naionale &ldquo;Serbrile
Deltei&rdquo;, eveniment ajuns la cea
de-a XVI-a ediie.

Organizat
pentru prima oar în anul 2001, aceast manifestare i-a propus s descopere i
s promoveze tineri interprei i ansambluri, aducând în acest fel o contribue
important la perpetuarea în timp a tradiiilor specifice fiecrei minoriti.

Festivalul
Minoritilor &ldquo;Serbrile Deltei&rdquo; a adunat laolalta rui, lipoveni, croai,
ucrainieni, sârbi, germani, turci, rromi, maghiari sau greci, sosii din
diverse localiti precum Braov, Bucureti, Cara_ova, Dej, Brila, Tulcea,
Sulina etc., cu toii întrecându-se în plan artistic, spre mândria etniilor din
care provin.

Ansamblurile
participante la a XVI-a ediie a festivalului au fost: &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo;,
Uniunea Croailor din România, &bdquo;Dunav&rdquo;, Uniunea Sârbilor, &bdquo;Canlar&rdquo;,
UDTTMR, &bdquo;Serenada&rdquo;, Asociaia Liga
Albanezilor Bucureti, &bdquo;Dor&rdquo;, Asociaia Cultural Aromân din Sarighiolul de
Deal, &bdquo;Chave Zurale&rdquo;, Comunitatea Rom Tulcea, &bdquo;Tuna&rdquo;, UDTR Tulcea.
&bdquo;Apollonas&rdquo;, Comunitatea Elen Sulina, &bdquo;Perva Zora&rdquo;, Uniunea Ucrainienilor
Sulina, &bdquo;Ciaika&rdquo;, Comunitatea Ruilor Lipoveni Sulina, Ansamblul de dansuri
ruseti &bdquo;Dobrogeanca&rdquo;, Sulina. Juriul a
fost format din Amet Aledin, Ministru Secretar de Stat, Irina Sanda Marin
Cajal, Subsecretar de Stat, Magdolna Grosu, expert Relaii Internaionale i
Interculturalitate, Oana Roca, consilier i realizator TVR, Roman Jora,
Maestru coregraf la Centrul Cultural Jean Bart Tulcea, Nelu Serghei, Consultant
artistic la Centrul Cultural Jean Bart Tulcea, Ghiorghe Ion, Preedintele
Asociaiei Aezmintelor Culturale, directorul Casei de Cultur Plopeni.

La
sfâr_itul manifestrilor, Festivalul Minoritcilor Nacionale &bdquo;Serbrile Deltei&rdquo;
_i-a desemnat câ_tigtorii, trofeul fiind adjudecat de dou ansambluri din
Sulina. Ansamblul de dansuri ruseti Dobrogeanca _i Ansamblul Apollonas al
Comunitcii Elene din Sulina au împrcit anul acesta trofeul.

Prestaia
Ansamblului &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&ldquo;, coordonat de Giurgiulena Zoran, a fost
rspltit cu un binemeritat loc III, acordat pentru autenticitatea costumelor
tradiionale i a dansurilor autentice caraoveneti. Se pare c i de aceast
dat formaia ce ne reprezint s-a fcut remarcat printre multe alte formaii
participante la eveniment.

Conform
celor afirmate de presa local i naional, &bdquo;Serbrile Deltei&bdquo;
reprezint, în momentul de fa, un
important eveniment interetnic la nivel naional, atragând un numr important
de turiti români i strini. Însi participarea a numeroase ansambluri
artistice care nu provin de pe teritoriul Deltei Dunrii demonstreaz cu
prisosin impactul naional al proiectului.
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Festivalul
se organizeaz, de regul, în ultima duminic a lunii iulie de ctre Consiliul
Local Sulina, Primria Sulina, Casa de Cultur Sulina, i este cofinanat
de Ministerul Culturii.

Sulina
deine statutul de unic ora al rii noastre, cu funcie de port la Dunre i
Marea Neagr. Acesta reprezint una din porile estice de intrare în România.
La Sulina, navigatorii sosii de pe alte meridiane ale lumii, în drumul lor
spre diferite alte porturi dunrene, primesc un prim salut prin intermediul
undelor radio. În raport cu direcia în care se navigheaz, Sulina este când
ultimul, când primul ora strbtut de Dunre. Indiferent cum este considerat,
oraul face parte din lunga list de aezri scldate de apele Dunrii, în
cltoria fluviului ctre Marea Neagra.

Oraul Sulina, ca parte component a
Deltei Dunrii, este supus unui regim special de protecie a naturii, prin
înfiinarea de ctre stat în anul 1993 a Administraiei Rezervaiei Biosferei
Delta Dunrii.

Maria Giurchica
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