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Cutiuța muzicală europeană

Pe parcursul lunii noiembrie 2014, Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul structurii gazdă, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, a derulat modulul de evenimente „Cutiuța muzicală”, ce a cuprins trei prezentări-audiții în școlile din oraș. În 
încheierea modului de activități, a avut loc spectacolul-concurs, intitulat „Cutiuța muzicală europeană”, în cadrul Festivalului 
Internațional de Muzică pentru Copii și Tineri ”Cântec de stea”, Piatra-Neamț, în perioada 5-7 decembrie.

Acest modul de evenimente a avut în vedere popularizarea valorilor muzicale europene și stimularea interesului publicului tânăr, 
respectiv al elevilor de gimnaziu, pentru muzica clasică – un element important în formarea gustului pentru înalta cultură. „Cutiuța 
muzicală” a reprezentat de asemenea, o inițiativă menită să arate elevilor bogăția și diversitatea culturală, caracteristice spațiului 
european, în vederea conștientizării dimensiunii culturale a identității lor europene. Astfel, pe parcursul celor patru evenimente, 
tinerii au putut descoperi comorile muzicale europene și felul în care acestea se înscriu în cultura universală. 
Cele trei prezentări însoțite de audiții din seria ”Cutiuța muzicală” au implicat elevi de gimnaziu și au avut loc pe 14, 21 și 28 
noiembrie, în sala de festivități a școlii „Nicu Albu”, din Piatra-Neamț. Subiectele tratate au fost „Compozitori europeni în 
repertoriul clasic universal”, „Voci celebre, interpreți europeni” și, respectiv,  „Stiluri muzicale specifice națiunilor europene”. În 
acest context, prin intermediul unei călătorii virtuale prin Europa, au fost explicate noțiuni introductive în muzica cultă, apariția și 
dezvoltarea acesteia în Europa, genurile clasice, dar și rolul compozitorilor români în repertoriul universal. Prezentarea fiecărui 
compozitor a fost însoțită de câte o audiție a unui fragment muzical reprezentativ. Expunerile au fost susținute de către 
reprezentanți ai Centrului Europe Direct Nord-Est, la una dintre acestea participând și un specialist în muzică.

Modulul ”Cutiuța muzicală” s-a încheiat cu spectacolul-concurs de cântec european cu titlul „Cutiuța muzicală europeană”, ce a 
avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Muzică pentru Copii și Tineri ”Cântec de stea”. Acest festival este un eveniment de 
marcă al orașului Piatra-Neamț și al regiunii, ajungând deja la cea de-a cincea ediție în acest an, și este organizat de către 
Asociația ”Children Forever” împreună cu Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”. Festivalul este un eveniment 
cultural complex, reunind muzica uşoară şi tradiţională, cu specific de iarnă, interpretată de copii cu vârstele cuprinse între 5 şi 18 
ani. Această ediție a festivalului s-a bucurat de participarea unui număr de 150 de copii, majoritatea provenind din România, dar 
și din Italia, Ucraina, Republica Moldova și Slovenia, și a cuprins șase secțiuni, de la muzică tradițională, până la piese din 
repertoriul internațional, momente de dans, precum și o piesă de teatru. 



decembrie 2014

Vineri, 7 noiembrie 2014,  Grupul Școlar Economic-Administrativ a găzduit în sala de festivități evenimentul “Tradiții 
gastronomice europene”, organizat de către Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul structurii gazdă, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est și în parteneriat cu Grupul Școlar Economic-Administrativ și SC Rocom Central. Evenimentul 
și-a propus ilustrarea diversității spațiului european prin intermediul unei expoziții-concurs de preparate tradiționale din statele 
membre ale Uniunii Europene, realizate de către elevii de la profilul « Alimentație publică ».

Acest eveniment a reprezentat o acțiune-pilot prin care s-a dorit stimularea spiritului competițional, abilităților de leadership și 
muncă în echipă ale tinerilor participanți, dar și un model pentru cei care doresc să dobândească competențe profesionale în 
acest domeniu ocupațional. 

Cei 56 de elevi aspiranți la titlul de Europe Direct Chef au pregătit, în echipe de câte doi, rețete specifice din statele membre ale 
Uniunii Europene. Fiecare echipă și-a amenajat standul de expunere a preparatului ales cu stegulețe, imagini și simboluri - 
elemente distinctive pentru țara reprezentată, unii dintre aceștia optând și pentru uniforme de bucătar în același ton. Pe 
parcursul a trei ore, expoziția a fost vizitată de un public de peste 200 de persoane, format din elevi și cadre didactice de la 
Grupul Școlar Economic-Administrativ. În același timp, a avut loc și proba de foc – evaluarea preparatelor de către juriul 
compus din trei bucătari chefi din cadrul restaurantului Central Plaza: Pocovnicu Codrina, Rotariu Lăcrămioara și Ivașcu 
Claudiu. Cei trei bucătari profesioniști au degustat preparatele și au supus unui tir de întrebări referitoare la procesul 
tehnologic toți participanții la concurs; au fost evaluate modul de prezentare, măsura în care s-a respectat rețeta originală, 
priceperea și creativitatea de care au dat dovadă elevii și, nu în ultimul rând, familiaritatea acestora cu specificul culinar al țării 
reprezentate. 

Toate preparatele s-au bucurat de aprecierea publicului și a juriului, constituind o ilustrare inedită și savuroasă a 
corespondenței dintre statele comunitare, însă, la finalul unei îndelungi deliberări, doar nouă echipe au fost desemnate 
câștigătoareale concursului. Praparatele cele mai reușite au fost considerate cele reprezentând Irlanda, Estonia, Slovenia, 
România, Belgia, Polonia, Olanda, Luxembrug și Anglia. Tinerii Europe Direct Chefs au dat dovadă de entuziasm și pricepere, 
fiind pregătiți atât să se prezinte, cât și să gătească la nivel profesionist, iar evenimentul a reprezentat o ocazie excelentă de 
a-și exersa aptitudinile și îmbogăți experiența, în drum spre o carieră de succes.
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