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In perioada 1-3 iunie 2012, la Vaslui, sub inaltul patronaj al MECTS, s-a desfasurat Festivalul
International de Gimnastica si Dans "Prietenia" , editia a XXVIII-a. Au participat aproximativ
1500 de copii si tineri din Romania, Bulgaria si R. Moldova. La sectiunea, participare indirecta la
acest festival, cu compozitii coregrafice inregistrate pe link-uri si trimise pe e-mail, au participat
Africa de Sud, Australia, Cehia, Ucraina, Ungaria, Serbia, Turcia, Rusia, Italia.

Pentru trei zile, Vasluiul a fost “capitala dansului” si “frumosului”, gingasiei si puritatii, datorita
eforturilor deosebite ale organizatorilor, Palatul Copiilor Vaslui si Colegiul Economic “Anghel
Rugina” Vaslui, in colaborare cu institutii si oameni sufletisti ai acestui oras, in prima linie
aflandu- se Primăria Municipiului Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului
Didactic, Casa de Cultură “ C. Tănase, Grupul Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”, Grupul
Şcolar Industrial “Ion Mincu”, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui, Direcţia Judeţeană Pentru
Sport si Tineret, Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Vaslui, Muzeul Judeţean “Ştefan cel
Mare ”, Centrul Judetean de Creatie si Promovarea Culturii Traditionale, Direcţia de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Spitalul Judeţean Vaslui, Poliţia Vaslui, Jandarmeria Vaslui,
Pompieri Vaslui, Ambulanţa Vaslui, PixelArt Vaslui,"Deliciosul" Vaslui, voluntari (elevi, studenti,
cadre didactice, medici, parinti, ingineri, economisti etc) .

Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans “Prietenia”, a fost initiat la Vaslui in anul 1985 si
s-a derulat fara intrerupere pana in prezent, a devenit o traditie/ brand care a marcat existenta
culturala a zonei si timp de 28 de ani, a antrenat de la un an la altul tot mai multi participanti, a
caror valoare coregrafica a crescut continu.

Festivalul a debutat pe data de 01.06.2012 cu sosirea participantilor, acomodarea cu spatiul de
concurs si sedinta tehnica; a doua zi, pe data de 02.06.2012, activitatea a debutat cu Parada
Costumelor/ defilarea participantilor pe strada Stefan cel Mare: Palatul Copiilor - Piata Civica a
municipiului Vaslui, unde, participantii au fost intampinati si salutati de oficialitati. Activitatea a
continuat pe scena Casei de Cultura „Constantin Tanase” Vaslui (scena 10/10m), cu concursul
pe categorii de varsta si genuri coregrafice, conform regulamentului. La ora 20.00, a avut loc
seara distractiva ”Intre prieteni” ! Pe data de 03.06.2012, incepand cu ora 9.00, s-a derulat
premierea participantilor si Gala Laureatilor. S-au acordat diplome, ecusoane, fanioane,
medalii, mapa si trofeul festivalului ”Prietenia”, editia a XXVIII-a, Vaslui 2012!
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Beneficiari directi au fost participantii la festival cu compozitii coregrafice, parintii, comunitatea
educativa largita, comunitatea locala, spectatorii etc.

Un juriu compus din personalitati competente ale invatamantului si culturii vasluiene, a facut
evaluarea compozitiilor coregrafice, a stabilit clasamentul valoric conform regulamentului, a
acordat premiile si dreptul de participare al ansamblurilor/ formatiilor coregrafice clasate pe
locul I, la etapa finala a Festivalului International de Gimnastica si Dans „Prietenia” , editia a
XXIX-a, Vaslui, 08-10.06. 2013.

Tuturor participantilor, felicitari pentru expresivitate, complexitate coregrafica, comportare
civilizata si fair-play.

Coordonatori proiect,

Prof. Anusca-Doglan Elena

Prof. Anusca-Doglan Cristian

Palatul Copiilor Vaslui

Colegiul Economic "Anghel Rugina" Vaslui

Pentru Galeria Foto click AICI
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