
ACTIVITATEA ȘI ACȚIUNILE 

CASEI DE CULTURĂ ”AVRAM IANCU” din CÎMPENI

În cadrul  Casei  de  Cultură  fiinţează  de  peste  10  de  ani  Ansamblul  Folcloric  „DOINA
MOȚULUI” și grupul de tulnicărese „MOAȚELE”.

 In  perioada  21-24  mai  2010,  Grupul  de  tulnicărese  "Moațele",  care  face  parte  din
Ansamblul "Doina Moțului" a Casei de Cultură "Avram Iancu" Cîmpeni, a participat la
Festivalul  de  muzică  traditională  și  medievală  "Crana  Historică",  ce  s-a  desfășurat  la
cetatea Rosenberg-Kronach, în Germania.

 Wild Carpathia - Carpatii salbatici (documentar RO) TULNICARESELE SI UN GRUP DE
INSTRUMENTISTI DIN ANSAMBLUL DOINA MOTILOR au fost filmaţi pentru acest
documentar  (o  parte  din  coloana  sonoră  aparţine  ansamblului)
https://www.youtube.com/watch?v=y1PFAJVslCo (min. 5:25).

 20 SEPTEMBRIE: Piaţa Constituţiei, Bucuresti: Evenimentul este dedicat celor 551 ani de
la atestarea documentară a Bucureştiului  şi se desfăşoară în perioada 17-20 septembrie.
Aniversarea oraşului va fi marcată prin concerte, parade şi spectacole.

 
 Bucuresti 3 decembrie 1010: Târgul de Crăciun din sectorul 3 a fost inaugurat în Parcul

„Alexandru Ioan Cuza“. Corul Acapella a concertat la ora ora 17.30, înainte de aprinderea
luminiţelor  din  „Alexandru  Ioan Cuza“.  În  sectorul  3,  seara  a  fost  incheiată  cu  un  un
spectacol susţinut de Ansamblul  ”Doina Moţilor” al Casei de Cultură Avram Iancu din
Cîmpeni.

 5-7 decembrie: Festivalul Naţional de Folclor „IOAN MACREA” SIBIU 2010

 BUCURESTI 17 decembrie 2010 – 03 ianuarie 2011: TRADIŢII DE CRĂCIUN ŞI ANUL
NOU 

 BUCURESTI  21  DECEMBRIE  –  PIATA  UNIRII:  TRADIŢII  SI  OBICEIURI  DE
CRĂCIUN 

 Palatul  Schonbrunn,  din Viena:  Grupul  de Tulnicarese  Moatele  Cimpeni  a  concertat  la
Palatul Schonbrunn, din Viena, alături de Corul "Augustin Bena".
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https://www.youtube.com/watch?v=y1PFAJVslCo


Cu  prilejul  intrării  României  în  Uniunea  Europeană,  Institutul  Cultural  Român,  în
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, a iniţiat şi organizat un amplu program de evenimente
în câteva dintre metropolele europene.

 ” "România de lângă tine" - prezenţe culturale româneşti în Europa. Participarea
românească la această manifestare, găzduită în perioada 25 noiembrie - 23 decembrie
2006 de Piaţa Gutenberg din Strasbourg, s-a bucurat deja de un succes considerabil.
Muzica  şi  dansul  popular  românesc  sunt  reprezentate  de  Rapsozii  Gorjului,
Tulnicăresele din Câmpeni şi grupul Tradiţii din Gherla. Pe 10 decembrie, ştafeta va fi
preluată de grupuri de colindători şi dubaşi.  Cîmpeni, Cornel Igna. ”

 ”Arborarea  drapelului  UE: Tulnicărele  din  Campeni,  Loredana  şi  fanfara  din
Cosmeşti,  Direcţia  5,  Monica  Anghel,  Marcel  Pavel,  sunt  numele  de  pe  afişul
concertului care va avea loc la Ateneul Roman. Vor fi prezentate şi dansuri tradiţionale
şi obiceiuri de Anul Nou. Concertul va fi urmat de un dineu de Anul Nou oferit de
Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu in foaierul Ateneului Roman.”

 ”La români în Spania. 29 noiembrie,  între  orele  19:30 şi  22:00,  ROMÂNIA DIN
INIMA, în Plaza Cervantes  din Alcalá de Henares, teatru de stradă şi pasacalle  cu
TEATRUL  MASCA din  Bucureşti,  director  Mihai  Mălaimare,  muzică  şi  dansuri
tradiţionale cu Ansamblul folcloric DOINA MOTULUI din Câmpeni, Alba, condus de
Cornel Igna, precum şi o MOSTRĂ DE ARTIZANAT POPULAR, unde patru artezani
români,  Domnica Mihaiu, Laurenţiu Pietraru, Vasile Moldoveanu  şi  Antoaneta Nadu
expun sculpturi în lemn, instrumente tradiţionale, icoane pe sticlă şi lemn, ţesături şi
covoare. ”

 ”ARTĂ PENTRU NATO - Gala la Ateneu.  Cea de-a doua zi a summitului s-a încheiat
cu  un  spectacol  susţinut  de  Ansamblul  „Junii  Sibiului,  Grupul  de  Tulnicarese
„Moaţele”  din  Cîmpeni  şi  un  concert  la  Ateneul  Român,  susţinut  de  Filarmonica
„George  Enescu“,  alături  de  violonistul  Alexandru  Tomescu.  Potrivit  Mediafax,  în
public  s-au aflat  preşedintele  Bush şi  soţia,  secretarul  de stat  al  SUA, Condoleezza
Rice, premierul britanic Gordon Brown, cancelarul german Angela Merkel şi primii-
miniştri  ai  Italiei  şi  Turciei,  Romano  Prodi,  respectiv  Regeb  Tayyeb  Erdogan.  În
aceeaşi  sală  s-au  aflat  şi  Traian  Băsescu,  Călin  Popescu-Tăriceanu,  Ion  Iliescu  şi
Mircea Geoană.”

”CARNAVALUL de  la  Veneţia începe  oficial  sâmbăta  şi  durează  zece  zile.  România,
reprezentată de grupul de tulnicărese "Moaţele". 

După ce, în 2008, România a fost ţară invitată de onoare la Carnavalul veneţian, şi
în acest an vor fi prezenţe româneşti în lagună. Grupul de tulnicărese "Moaţele" din
Cțmpeni - Alba va susţine un recital la Carnavalul de la Veneţia. ”

După un real succes avut în luna februarie în Italia, la Carnavalul de la Veneția,
grupul de tulnicărese ,,Moațele” din Cîmpeni s-a numărat printre invitații-surpriză al
trupei Carla’s Dreams la concertul de lansare al albumului ,,Antiexemplu” – denumit
astfel după unul din hit-urile formației din Republica Moldova.” 

Notă: aceste informaţi sunt luate de pe internet.

Întocmit,

Igna Cornel
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