Loredana Călin

Istoric al anilor petrecuți în Flămânzi, locul natal
Cred că sunt o sumă a oamenilor pe care i-am întâlnit, a educatorilor, învățătorilor,
profesorilor, colaboratorilor, prietenilor, a familiei și tot ce nu am avut, am reușit prin muncă și învățând
de la ceilalți. Dar mai cred că toate în viață pornesc de la aceeași bază! De la celebrii șapte ani de acasă și
de la comunitatea, locul în care ai crescut și din care ți-ai luat zborul spre zidirea ta ca om. Pentru mine,
Flămânzi, localitatea în care mi-am petrecut primii 14 ani de viață, a fost baza. Ea a fost alcătuită din tot ce
m-a construit până să plec pentru a-mi urma drumul.
Revenind la anii de aici. Primii de la care am învățat ca prunc au fost desigur părinții mei. După
ce am mai crescut, mama mi-a povestit că doamna educatoare Trocin Elena, de la grădinița din Flămânzi
deal, mă aducea acasă de la grădiniță uneori în brațe. Până aici poate ajunge dragostea unui dascăl care își
iubește meseria și copiii. Apoi, la grădinița din cadrul Școlii Generale Nr. 1, am avut-o ca educatoare pe
doamna Viciriuc Maria de care mă leagă amintirile primelor cântece și poezii ale copilăriei.

Apoi, ca elevă am început să mă apropii mai conștient de primul meu dascăl la
care mă uitam ca la un monument. Ce dascăl blând, răbdător, iubitor, învățător de bine!! Așa
este în memoria mea! Vorbesc despre domnul învățător Petru Grigoraș, care mi-a ghidat anii
primari de școală și tuturor celor din clasă ne-a fost ca un părinte. Toți îl iubeam!
Clasele V – VIII au venit cu noi și noi experiențe care din care mai minunate. De acum încolo la
catedră avea să vină o pleiadă de profesori de mare calibru, prin mâna cărora trecuseră generații și
generații de tineri pe care îi formaseră. Vreau să-i amintesc aici și pe toți acești profesori din Flămânzi,
cărora le mulțumesc pentru tot și le port un respect deosebit: Marinela Burecic, Silvia Murariu, Rodica
Abăcioaiei, Constantin Brânză, Ion Rebenciuc, Cristian Mereuță, Pr. Ursărescu Neculai, Călin Nicoleta,
Atodiresei Maria, Bălăjei Dorina.

În final, mărturisesc cu emoție că acești ani de gimnaziu nu ar fi avut aceeași strălucire fără
timpul liber petrecut în slujba tradițiilor, obiceiurilor, dansului și cântecului popular. Mândria locală din
acest punct de vedere pentru orice flămânzean a fost, este și va rămâne desigur vestitul Ansamblu de
dansuri populare ”Trei generații”. Cum să nu am emoții când mă gândesc la acest ansamblu, în cadrul
căruia au activat cu mulți ani în urmă și bunicii mei din partea tatălui, Constantin și Profira Călin!? Bunicul
meu cred este mândru de mine de acolo sus, din ceruri, mai ales că a fost cândva și primarul acestei
localități.
Domnul învățător Toma Ciobanu, Dumnezeu să-l odihnească în Lumina Sa, a fost un adevărat
promotor al ansamblului nostru de dansuri și pentru mine, cel care m-a luat prima dată de mânuță și m-a
învățat primii pași de dans pentru ”Hora din Flămânzi”. La 11 ani eram membră a acestui frumos ansamblu
în echipa de dansuri a copiilor și tot aici am făcut pentru prima dată cunoștință cu emoțiile pe care pe
impune o scenă.
Un alt promotor la fel de important pe care l-am cunoscut și de la care am învățat cei mai grei
pași de dans este domnul Mitică Cluci. În perioada aceea deja avansasem în grupa de tineret. Era așa o
atmosferă de plăcută între atâția tineri pe de o parte și generația înțelepților bătrâni pe de altă parte!
Ajungând și la momentul cheie din viața mea, pot spune că povestea cântecului meu popular a
început alături de domnul învățător Toma Ciobanu, cel care a zărit în mine talentul și care m-a provocat să
cânt la serbarea de încheiere a anului școlar în fața tuturor profesorilor, părinților și colegilor mei. Astfel că
primul meu spectacol ca ”interpret” l-am dat în curtea Școlii Generale nr. 1 din Flămânzi la vârsta de 13 ani.
De aici înainte am început perfecționarea la cursuri de specialitate pe care le-am făcut în paralel cu școala
până la încheierea clasei a 8-a.
Deși dansul popular a fost mereu în sufletul meu, descoperindu-mi talentul de a cânta, m-am
alăturat și Grupului vocal ”Codreanca” coordonat de domnul Mihai Atodiresei. Colaborarea cu Ansamblul
de dansuri ”Trei Generații” cât și cu Grupul vocal ”Codreanca” mi-a adus oportunitatea de a cânta în multe
spectacole și a continuat mulți ani, chiar până la terminarea liceului. Pentru această colaborare care
niciodată nu se va termina de fapt le mulțumesc și le aduc recunoștință domnilor Toma Ciobanu, Mitică
Cluci și Mihai Atodiresei.

De aceea spuneam la începutul prezentării mele faptul că Flămânzi,
localitatea în care am crescut, prin oamenii care m-au ajutat și m-au construit
până să plec pentru a-mi urma drumul, a reprezentat un pilon important în baza
formării și perfecționării mele ulterioare. Pentru aceasta le sunt sincer
recunoscătoare și le mulțumesc dragilor mei dascăli, profesori, formatori și
concetățeni!

Loredana Călin

Istoric al studiilor muzicale şi participărilor în cadrul festivalurilor
de folclor din ţară

2004 – 2012: Elevă a Școlii Generale Nr. 1 din Flămânzi
2009: Absolventă Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Botoşani –
specializarea Cânt popular
2012: Absolventă a Liceului de Arte „Ştefan Luchian” din Botoşani
– specializarea Teorie muzicală
2016: Absolventă a Academiei Naționale de Muzică „Ghe. Dima”
din Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică – specializarea Muzicologie
2015: Absolventă a Modulului de Cânt Popular din cadrul
Academiei de Muzică „Ghe. Dima” din Cluj – Napoca, sub
îndrumarea prof.univ.dr. Ioan Bocşa.
2015 – 2016: realizarea tezei de licenţă Repertoriul nupţial din
jumătatea de Nord a Moldovei, cu specializare etnomuzicologică;
prof. coordonatori: prof.univ.dr. Ioan Bocşa şi lect.univ.dr. Alina
Stan.
2018: Absolventă a studiilor masterale din cadrul Academiei de
Muzică „Ghe. Dima” din Cluj-Napoca – specializarea muzicologie
– tema de cercetare în această etapă de studiu a fost de
specializare etnomuzicologică, ce a vizat studierea folclorului din
zona Moldovei; profesori coordonatori: prof.univ.dr.Ioan Bocşa şi
lect.univ.dr. Alina Stan.
Din anul 2012 fac parte în mod activ din Ansamblul de Muzică
Vocală Tradiţională „Icoane” care este coordonat de prof.univ.dr.
Ioan Bocşa.
Din anul 2017 activez ca solist vocal în cadrul a Orchestrei
Profesioniste ”Rapsozii Botoșanilor”.

Premii din cadrul festivalurilor de folclor:
 Premiul I la Festivalul folcloric al cântecului popular moldovenesc „Satule, mândră grădină”
– Bucecea 2007, 2008.
 Premiul I la Festivalul naţional de muzică populară, „Troesmis” – Turcoaia 2008.
 Marele Premiu la Festivalul-concurs de muzică populară „Barbu Lăutaru” – Iaşi 2009.
 Premiul I la Festivalul Naţional de Interpretare Vocală şi Instrumentală „Doină, doină, cântec
dulce”, Gura Humorului 2011.
 Premiul I la Festivalul Național Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur” – Cluj-Napoca
2013.
 Premiul I la Festivalul Naţional de Folclor „Cotnari, primul vin al anului” – Cotnari 2013.
 Premiul I la Festivalul – Concurs Naţional al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară „Vară,
vară, primăvară”, Sibiu 2014.
 Premiul Special al Juriului la Festivalul Naţional de Folclor „Strugurele de Aur” – Alba-Iulia
2014.
Informaţii suplimentare:
 http://stiri.botosani.ro/stiri/un-botosanean-pe-zi/loredana-calin-quotatata-timp-cat-existadragoste-nadejde-in-dumnezeu-bun-simt-munca-si-responsabilitate-in-ceea-ce-faci-ininteriorul-nostru-va-exista-multumirequot-.html
FACEBOOK: http://facebook.com/fanpage.loredanacalin
INSTAGRAM: http://instagram.com/loredanacalin_
YOUTUBE: http://youtube.com/loredanacalin

Anexă fotografică
Artiști:

Dumitru Fărcaş, Ioan Bocşa, Ioan Cobâlă, Grigore Leşe, Ovidiu Barteş, Traian Jurchela, Viorica Flintaşu, Sergiu Cipariu,
Sofia Vicoveanca, Cornelia Ciobanu, Dan Doboş, Laura Ştefănescu, Petronela Rusu, Elena Mândrescu, Ovidiu Olari, Veronica MacarieMoldovan, Daniela Condurache, Anton Achiţei, Călin Brăteanu, Carmen Olaru, Nicolae Botgros, Ion Paladi, Mihai Ciobanu, Ionuţ
Dolănescu, Dinu Iancu Sălăjanu, Grigore Sâmboan, Elise Stan, Brânduşa Covalciuc, Răzvan Mitoceanu, Pamfil Roată, Manuela Hărăbor,
Florin Piersic, Anghelina Timiș Lungu, Gabriel Doboranțu, Ciprian Potoroacă, Marius Ciprian Pop, Vasile Advahov, Vitalie Advahov.

Locaţii:
TVR Iaşi, TVR1, TVR2, TVR3, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Teatrul Naţional Bucureşti, Ateneul Român Bucureşti,
Teatrul Naţional Târgu Mureş, Casa Universitarilor Cluj-Napoca, Casa de cultură a studenţilor Cluj-Napoca, Casa de cultură AlbaIulia, Palatul Culturii Târgu Mureş, Aula Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Casa de Cultură din Sebeş, Cinema „Florin Piersic” din
Cluj-Napoca, Sala Palatului- București, Sala Radio – București, Palatul ”Nicolae Sulac” – Chișinău.

Orchestre:
Orchestra Profesionistă de Muzică Populară ”Rapsozii Botoșanilor”
Orchestra Populară a Societății Române de Radio

Orchestra Profesionistă ”Cununa Transilvană”
Orchestra de Muzică Populară „Folclor”
Orchestra ”Lăutarii” din Chișinău
Orchestra Fraților Advahov

Alături de maestrul

Ioan Cobâlă, folclorist, dirijor și creator
de muzică populară din Botoșani.

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
”RAPSOZII BOTOȘANILOR”

Petronela Rusu, Constantin Petrescu, Alina Huțu, Daniela Condurache, Sofia Vicoveanca, Elena Mândrescu, Loredana Călin, Laura Ștefănescu.

Soliștii vocali ai Orchestrei ”Rapsozii Botoșanilor”

maestrul Nicolae Botgros

Concert la Ateneul Român din Bucureşti

Alături de maestrul Nicolae Botgros în cadrul emisiunii
„O dată-n viaţă”

Doi maeștri ai folclorului maramureșean,
Ioan Pop Iza și Ioachim Făt

Alături de maeştrii Dumitru Fărcaş şi Ioan Bocşa la
aniversarea cealor

Alături de maestrul Sergiu
Cipariu – Alba –Iulia 2014

Pe scena Festivalului Naţional
„Strugurele de Aur”, Alba-Iulia,
2014

Călin Brăteanu

Înmânarea Premiului Special al Juriului –
„Strugurele de Aur” – Alba-Iulia 2014
Dinu Iancu Sălăjanu
Festivalul Naţional Dumitru Fărcaş „Taragotul de Aur”

Alături de doamna Sofia Vicoveanca
în cadrul emisiunii „Cântec şi poveste” – TVR Iaşi, 2015

Concert la Teatrul Naţional – Cluj-Napoca, 2015
Ansamblul de Muzică Vocală Tradiţională „Icoane”

Alături de artistul și omul
prof. univ. dr. Ioan Bocşa

Alături de îndrăgitul artist
Gabriel Dorobanțu

Petrică Mâțu Stoian

Marius Ciprian Pop

Anghelina Timiș Lungu

Alături de maestrul Grigore Leşe –
studiourile TVR2, 2016

Alături de actrița Manuela Hărăbor
în cadrul emisiunii „Drumul lui Leşe” –
studiourile TVR2

Concert la Cinema „Florin Piersic” – Cluj-Napoca, 2016
Maestrul Florin Piersic

Concert de colinde – Teatrul Naţional
din Târgu Mureş – decembrie 2016

Spectacol folcloric – Sinaia 2017
Traian Jurchela şi Ioan Bocşa

Concert folcloric la Crasna
(Ucraina) – 2017
Sergiu Cipariu

Concert de Gală - Oradea 2017
Traian Jurchela,
Viorica Flintaşu şi Ioan Bocşa

Moment din cadrul spectacolului folcloric "Flori de primăvară"
Acompaniază orchestra profesionistă ”Cununa Transilvană”
Dirijor: Prof. Ovidiu Barteş
Cluj – Napoca, 2017

Laura Lavric, un artist deosebit.

Sofia Vicoveanca,
o emblemă a folclorului muzical bucovinean

Alături de Florentia Fântânaru în cadrul emisiunii ”De-a viața ascunselea”
Antena3

I m agini din cadrul Gale i Fo lclorice ”Po tcoava de Au r ” – Ch ișinău 2 0 19 în
compania Orchestrei Fraților Advahov

"Muzica este literatura inimii; ea începe
acolo unde se sfârşeşte vorbirea."
(lphonse de Lamartine)

