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RAPORT MUZICĂ
1. Gloria Dei (septembrie 2021)
Concert vocal-simfonic, organizat la Cernica
Au participat aproximativ 130 muzicieni.
Capela a găzduit o audiență de aproximativ 550 de persoane.
Evenimentul a fost înregistrat și transmis ulterior pe Speranța TV.
2. Tabără națională de blockflotte și dirijat (august 2021)
Proiectul s-a desfășurat la Coșna.
Copiii care au participat au fost implicați în ateliere de cânt individual și ansamblu, au luat lecții de dirijat și
au susținut un concert la finalul taberei; material înregistrat.
Atelierele și conducerea muzicală au fost susținute prin implicarea a 9 profesori de muzică.
3. Comuniune prin muzică
Proiect desfășurat în colaborare cu Sonosofia și Asociația Culturală Stroici.
Serie de evenimente sub formatul de conferință-recital desfășurate lunar în diferite biserici din țară.
Proiectul urmărește două obiective majore:
- Crearea unui teren de întâlnire în scop misionar cu persoane cu o educație înaltă în domeniul muzical
invitate în cadrul acestor dezbateri;
- Deschiderea unei perspective către muzica de mare valoare către publicul obișnuit.
4. Zbor de copil (mai-iunie 2021)
Proiect realizat în parteneriat cu ADRA.
Festival internațional de muzică vocală și instrumentală cu scop caritabil, desfășurat online.
5. Banca de resurse muzicale
Au fost create echipele de lucru și s-a demarat procesul colectării, scrierii și corecturii de partituri și întocmirii
de materiale cu rol de ghid pentru dirijat și acompaniament.
6. Cursuri de dirijat
Proiect desfășurat în parteneriat cu Conferințele.
Prima tabără a avut loc la Coșna (iunie 2021), în parteneriat cu Conferința Moldova.
Au fost instruiți aproximativ 70 de dirijori sub îndrumarea a doi profesioniști în domeniu (Mihai Bejinariu și
Marta Burduloi).
7. Pregătirea muzicii în cadrul evanghelizărilor online „Isus a zis” și „Isus a făcut”
Proiect realizat în colaborare cu Departamentul de evanghelizare.
8. Documentul cadru al Departamentului de muzică
Întocmirea listei de reglementări care stabilește felul de raportare al activității Departamentului muzical față
de celelalte departamente și instituții ale Bisericii. Documentul a fost votat în ședința Comitetului Executiv
din 21 aprilie 2021.
SEBASTIAN FELEA, director
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