
BÂRLAD (ROMÂNIA) ŞI VERGEZE (FRANŢA)

ORAŞE ÎNFRĂŢITE

Întâlnirea delegaţiei Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza”

Bârlad cu delegaţia Asociaţiei de pensionari a oraşului Vergeze din Franţa.

7 SEPTEMBRIE 2014

Întâlnirea va avea loc la sediul principal al Asociaţiei C.A.R.P. „Elena

Cuza”, intre orele 09.00-12.00 cu următoare desfăşurare:

1. Vizitarea Casei;

2. Întâlnirea delegaţilor în sala A.I. Cuza cu intonarea;

a) Imnul Franţei

b) Imnul României

Imnurile vor fi intonate de către eleva Isabela Sbârcea, profesorii

Cătălina Ciorăscu şi Arnăutu Valeriu;

3. Mesajul Preşedintelui asociaţiei C.A.R.P. „Elena Cuza” adresat

delegaţiei franceze;

4. Luări de cuvânt ale pensionarilor francezi şi români;



5. Program artistic susţinut de copii ai membrilor Casei, laureaţi la mai

multe concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, de

Ansamblul folcloric „Răzeşii” din comuna Pogoneşti, judeţul Vaslui,

format din membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena

Cuza” Bîrlad, precum şi un microrecital al distinsului profesor de

franceză, Arnăutu Valeriu, membru al Asociaţiei noastre.

a) Paula Zaharia va cânta melodia „Dernière dans” a cântăreţei și

compozitoarei franceză de R&B Adila Sedraïa, cunoscută după

numele de scenă „Indila”;

b) Toma Denisa-Maria va interpreta la pian „Vals” de Frederic

Chopin, iar sora sa, Toma Raluca-Ioana va interpreta la pian Una

lacrima de Modést Mussorgsky;

c) Isabela Sbârcea va interpreta binecunoscuta melodie populară

“Mărioară de la Gorj” din repertoriul regretatei cântăreţe Maria

Tănase;

d) Paula Zaharia va interpreta melodia „Haida roată” a cântăreţei de

muzică populară, mândria noastră naţională şi internaţională, artista

Sofia Vicoveanca;

e) Microrecital – prof. Arnăutu Valeriu

f) Ansamblul folcloric „Răzeşii” din Pogoneşti, judeţul Vaslui,

continuator al tradiţiei romaneşti, sub conducerea invăţătorului

emerit Andrei Dumitru, ne va încânta cu un program artistic de

înaltă ţinută din zona Bârladului;

6. Decernarea de diplome şi cadouri fiecărui pensionar din delegaţia

franceză.

Bunele oficii vor fi asigurate de domnişoara profesor Elena Popoiu şi

magistratul pensionar Mihai Nicolaie, Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad.

Consiliul Director
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