Corul din Slatina a implinit 50 de ani de la infiintare
Sâmbătă, 01 August 2009 09:26 -

In acest an, singurul cor romanesc din Transcarpatia ucraineana – corul mixt din Slatina – a
implinit 50 de ani de la infiintare si 42 de ani de cand functioneaza ca si cor bisericesc. “Inainte,
in functie de regimurile pe care le-am trait, s-a numit, pe rand, Corul Plugarilor, Corul Minerilor
si Corul Satului, dar acum este cunoscut sub numele de Corul din Slatina”, povesteste Elena
Siman, cea care din 2001 este dirijorul, corepetitorul si sufletul corului. “Din pacate, suntem
singurul cor care a rezistat timpului, tocmai pentru ca de la inceput a avut in componenta mai
multe generatii. :i acum avem copii de sase-sapte anisori, dar si pensionari cu varsta cu mult
trecuta de 80″, a mai spus Elena Siman.

Din cate am aflat, Corul din Slatina are in principal un repertoriu de melodii bisericesti dar si o
serie de prelucrari din folclorul romanesc printre care si piese vocale vechi, care au disparut din
repertoriul traditional. In ceea ce priveste prezenta pe scenele din Ucraina si Romania, ele se
pot numara pe degete. “Suntem oarecum vitregiti.

In afara de participarea la hramurile bisericilor ortodoxe romanesti din dreapta Tisei, nu am
prea fost invitati sa cantam la evenimentele de mare anvergura nici la noi, nici in Romania.
Exceptie a facut proiectul “Radacinifest”, la care am fost invitati la ambele editii – una la
Sapanta si alta la Brasov – unde am si fost premiati cu locurile I si II. In rest, parca n-am exista”,
afirma Elena Siman. Dar Corul din Slatina exista si a inregistrat si un CD cu cantece de
Craciun, are un repertoriu bogat si costumatia adecvata de straie maramuresene si, ar
raspunde cu bucurie oricarei invitatii care i-ar fi adresata.

I. J. Popescu
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