Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

Formatia artistica 'Karasevska zora' din Carasova
miercuri, 19 noiembrie 2008

Ansamblul folcloric din Cara_ova a fost înfiincat înc din anul 1950, când un grup de tineri talentaci începe s se întâlneasc, s se
pregteasc _i s prezinte spectacole în diferite locuri. În anul 1966 ansamblul prime_te primul su nume &bdquo;Mladi
Kara&scaron;evci&rdquo;, adic &bdquo;Tinerii Cara_oveni&rdquo;. Sub aceast denumire va reprezenta localitatea
Cara_ova pân în anul 1992, când la iniciativa Uniunii Croacilor din România î_i va schimba numele în
&bdquo;Kara&scaron;evska Zora&ldquo;. Ea continu îns tradicia formaciei folclorice &bdquo;Mladi
Kara&scaron;evci&rdquo;, iar schimbarea denumirii însemnând rena_terea simbolic a acestui ansamblu folcloric.
Ansamblul este compus din treizeci de persoane, majoritatea elevi ai Liceului Bilingv Româno-Croat din Cara_ova.
Repertoriul formaciei este compus din cântecele _i jocurile tradicionale specifice folclorului minoritcii croate din România.
Coreografia este pregtit de profesorul _i reprezentantul minoritcii croate în Parlament, domnul Mihai Radan, iar
instructorul _i pre_edintele formaciei este profesorul Micola Ghera.
Uniunea Croacilor din România sprijin ansamblul. Ea a devenit partener permanent _i a deschis la Cara_ova împreun cu
Institutul pentru conservarea patrimoniului cultural al judecului Cara_-Severin, prima festivitate folcloric dedicat
minoritcilor. De asemenea a început colaborarea cu Casa de cultur a Sindicatelor Cara_-Severin. La aceste festivitci s-a
participat anual cu ansamblul folcloric &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo;.
În anul 2005, cu ocazia srbtorii Sfânta Maria, comunitatea cara_oveneasc a gzduit trei ansambluri folclorice din Croacia.
De la înfiincare _i pân în prezent, formacia &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&ldquo; a participat la diferite festivaluri din car
_i strintate, cum ar fi: Festivalul inimilor din Timi_oara, Festivalul Proetnica din Sighi_oara, Gala minoritcilor din
Bucure_ti, unde formacia a fost premiat cu premiul de excelenc, la Festivalul Internacional din Zagreb, Festivalul
Internacional din Vinkovci, concertul religios din Sarajevo, festivalul din Austria Trausdorf _i multe altele din car _i
strintate.
În car, formacia prime_te din ce în ce mai des invitacii la diferite festivaluri nacionale _i internacionale, la emisiunile de
televiziune dedicate minoritcilor _i srbtorilor nacionale.
Doar în anul 2007, formacia a fost invitat de doisprezece ori pe scenele din România cu ocazia diferitelor manifestacii
culturale, precum festivalul din Hercules, Sighi_oara, Caransebe_, Greoni, Re_ica, Bucure_ti, Sibiu, dar _i pe scena din
Republica Croacia, la Sisak.
Formacia are ca scop conservarea tradiciei folclorice, _i în afar de elemente artistice în repertoriul su regsim _i elemente
cotidiene care compun specificul cultural, ca de exemplu obiceiuri legate de ritualul nuncii, msuratul oilor _i obiceiul
_eztorilor.
Toate acestea sunt dovezi esenciale c, prin tradicia sa, comunitatea cara_oveneasc a reu_it s devin cunoscut atât în car cât
_i în strintate.
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