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Comunicat de presă 

 Festivalul Internaţional de Limbă şi Cultură ”Culorile lumii”  - călătorie în jurul lumii 

 

              Colegiul Naț ional de Arte ”Regina Maria” a semnat,în urmă cu trei ani, un protocol 

de colaborare cu Şcoala ”Spectrum” din Constanţa şi, totodată, cu Fundaţia ”Lumina”. Acesta 

consta în efectuarea de activităţi cultural-artistice în comun, în promovarea limbii ș i culturii 

turce, dar ș i a celei româneşti în rândul elevilor români şi nu numai. Colaborarea dintre cele 

două instituţii de învăţământ dobrogene a devenit o tradiţie, iar rezultatele deosebite nu au 

întârziat să apară. 

             Astfel, elevii C.N.A. ”Regina Maria” selectaţi pentru a lua parte la cele trei mari 

acţiuni cultural-artistice, Olimpiada Internaț ională de Limba Turcă - secţiunea muzică, Gala 

Culturală Româno - Turcă ș i Festivalul Internaţional de Limbă şi Cultură ”Culorile lumii”, 

vor reprezenta România pe scenele din lumea întreagă. Din luna martie şi până în luna mai, 

aceș tia vor îmbrăca portul naţional românesc şi vor interpreta câte o piesă din repertoriul 

românesc de muzică uşoară în cadrul acestui festival de mare amploare, după cum urmează: 

Iulia Cătăloi - clasa a X-a, la Bishkek, Kîrgîztan ( 14-22 martie), Andrei Bănuţă - clasa a X-a, 

Dar Es Salaam, Tanzania ( 18-25 martie), Delia Marinciu - clasa a XI-a, la Maputo, 

Mozambic (25 - 30 martie),  Mădălina ș i Cătălina Postolache - clasa a XI-a, la Paris, Franţa    

(8-14 aprilie), Livia Strinoiu - clasa a IX-a, la Dakar, Senegal ( 22–26 aprilie),  Georgiana 

Chiriţă - clasa a XI-a, la Addis Abeba, Etiopia (12-16 mai), Denis Done - clasa a XI-a, 

Melbourne,Australia ( 1-8 iun). 

           Elevele Georgiana Neagu şi Livia Strinoiu au participat ș i la Olimpiada 

Internaț ională de Limba Turcă, etapa naţională, obț inând două premii importante: Medalia 

de aur ș i Menţiune. Acestea urmează să fie premiate într-un cadru festiv, pe scena Sălii 

Palatului, la Gala Culturală Româno-Turcă, pe 3 aprilie 2015. Această manifestare va avea 

apoi loc ș i pe scena Casei de Cultură din Constanţa, pe data de 5 aprilie 2015. Georgiana 

Neagu va reprezenta România la faza internaț ională a olimpiadei, în perioada 23-25 mai 

2015. 

            Elevii menţionaţi mai sus vor lua şi ei parte la Gala Culturală, însă merită să îi 

amintim, pe lângă aceştia, şi pe ceilalţi elevi ai C.N.A. ”Regina Maria” care vor mai participa 

la această activitate cultural-artistică: Alexandru Băluţă, Bianca Poenaru, Alexandra Lazăr, 

Gabriela Năstase. Toț i aceș tia au legat o frumoasă prietenie cu elevii şi cu profesorii Ș colii 

”Spectrum” din Constanţa ș i cei ai Liceului Internaţional Constanţa. 

          Pe lângă talentul lor artistic nativ, aportul deosebit în pregătirea muzicală a acestor elevi 

ș i în îndrumarea lor pe plan artistic aparţine în mare măsură profesorului coordonator     

Maria-Roxana Băluţă, profesor de canto la Colegiul Naț ional de Arte ”Regina Maria” ș i 

reprezentantului părţii turce, Tolga Ozkabakci. 
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