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„Karaševska Zora” la aniversarea a 30 de ani de la constituirea AGCEA Resita
miercuri, 17 ianuarie 2018

Sâmbt, 18 noiembrie 2017, ansamblul &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo; a participat la aniversarea a 30 de ani de
la înfiinarea Asociaiei Germane de Cultur i Educaie a Adulilor din Reia.

Invitaia a venit din partea preedintelui Forumului Democratic al Germanilor din Cara-Severin, domnul Erwin Josef igla,
iar cu aceast ocazie au avut loc o serie de manifestri menite s marcheze momentul.

Evenimentul a cuprins un concert de promenad cu fanfara din Caransebe i un program cultural festiv cu participarea
formaiilor diferitelor minoriti naionale ale Banatului Montan. Astfel, pe scena Palatului Cultural din Reia a urcat formacia
de dansuri populare croate &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo; din Cara_ova, corul &bdquo;Franz Stürmer&ldquo;,
grupul de copii, de tineret _i de adulci al ansamblului de dansuri populare &bdquo;Enzian&ldquo; _i corul
&bdquo;Lyra&ldquo; din Re_ica.

În cadrul festivitcii, iniciatorul _i conductorul asociaciei, domnul Erwin Josef igla, a primit din partea Forumul Democrat al
Germanilor din România cea mai înalt distincie a organizaiei, i anume insigna în aur a FDGR. Aceasta i-a fost conferit de
pre_edintele FDGR, dr. Paul-Jürgen Porr, în prezena întregului consiliu director al organizaiei.

Formaia cultural-artistic &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo; (Zorile Cara_ovei) este continuatoarea legitim a
grupului artistic &bdquo;Mladi Kara&scaron;evci&rdquo; (Tinerii Cara_oveni), care a funccionat la Cara_ova pân în anul
1990. La iniciativa Uniunii Croacilor din România, în anul 1991, formacia a trecut sub egida UCR-ului, adoptând denumirea
pe care o poart _i în prezent. Re-pertoriul Ansamblului cuprinde dansuri reprezentative pentru minoritatea croat, iar
melodiile interpretate evidenciaz frumusecea folclorului _i a tradiciilor specifice comunitcii croate din România. Formacia
se remarc prin costumacia cu totul deosebit a dansatorilor. Costumul brbtesc _i femeiesc este specific croacilor din
România din zona Cara_ovei, jud. Cara_-Severin, costum cunoscut în studiile etnografice _i sub denumirea de costumacia
popular &bdquo;cara_oveneasc&rdquo;. De-a lungul anilor, Ansamblul a participat la zeci de festivaluri locale _i
nacionale, dar _i internacionale, respectiv la festivaluri din Croacia _i Austria, de unde s-au întors cu multe premii.

Asociaia German de Cultur i Educaie a Adulilor din Reia a fost constituit în 19 noiembrie 1987, iar în decursul anilor a
organizat peste 4000 de activiti pentru minoritatea german i minoritile conlocuitoare din România. Pe parcursul acestui an
a organizat i derulat peste 300 de activiti, atât în municiupiul de pe Bârzava, cât i pe plan naional i chiar internaional. Printre
aciunile emblematice ale asociaiei se numr &bdquo;Decada Culturii Germane în Banatul Montan&rdquo;, &bdquo;Zilele
Literaturii Germane la Reia&rdquo;, &bdquo;Parada Portului Popular German&rdquo; sau &bdquo;Copiii deseneaz inutul
natal&rdquo;.
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