RAPORT
De activitate a formaţiei klezmer “MAZEL TOV” pe perioada
februarie 2016 - februarie 2019

În perioada menţionată mai sus , ca de altfel de-a-lungul întregii sale existenţe , de la
constituirea ei în februarie 2002 , formaţia klezmer a promovat , prin muzică , etnia evreiască, apărând
în faţa lumii întregi ca reprezentant al Comunităţii evreilor din Cluj .
N-a fost sărbătoare de Purim sau de Hanuca în Cluj ,la care formaţia să nu aibă bucata sa de
program , alături de corul Comunităţii , spre deliciul publicului , care se putea bucura de varietatea
muzicii abordate de cele două formaţii. La fel s-au petrecut lucrurile şi la întâlnirile anuale , devenite
tradiţionale , cu membrii comunităţii armenilor .
Pe lângă acestea , se poate adăuga şirul lung de programe prezentate doar de formaţie , cu
ocazia întâlnirilor de la Comunitate , la sărbătoarea de Tu Bişvat , la simpozioanele cu titlul „File din
istoria evreimii clujene” organizate sub egida Comunităţii , precum şi în afara acţiunilor organizate de
Comunitate , dar la care am fost prezenţi ca reprezentanţi şi mesageri ai Comunităţii .
Voi menţiona concertele anuale pe scena Casei de Cultură a Studenţilor , prezenţa noastră la Zilele
Clujului ca reprezentanţi ai etniei , la nenumărate festivaluri interetnice în aceeaşi calitate de
reprezentanţi ai etniei şi , ca mesageri ai evreimii clujene am fost prezenţi , răspunznd solicitării venite
din partea unor oficialităţi guvernamentale sau străine , la acţiuni organizate de acestea .
Toate aceste ieşiri la rampă , din care , la o bună parte ne-am bucurat de sprijinul conducerii
Comunităţii , au fost rezultatul muncii neobosite a celor din formaţie , şi cu deosebire a dirijorului acesteia
, prof. Vasile Socea , muncă al cărei rezultat s-a concretizat printr-un repertoriu deosebit de vast ,
îmbogăţit încontinu , asigurând marea diversitate a programelor aduse în faţa publicului .
În prezent , pregătim deja , concomitent , trei programe diferite : cel de PURIM , programul
antrenant cu care ne vom prezenta la Alba-Iulia la seminarul BERESHIT organizat de JDC şi JCC Bucureşti
şi spectacolul anual de la CCS Cluj , pe care –l vom intitula „KLEZMER PARTY”.
Aş mai menţiona , ca realizare în această perioadă , înregistrarea şi editarea CD-ului „ARMONII
EVREIEŞTI” scos în nov. 2016 , cu sprijinul CJPPCT Cluj.
Voi face o trecere în revistă , în continuare , spectacolele şi programele pe care le-a prezentat
formaţia în perioada analizată , pentru a se putea cântări oarecum activitatea depusă de noi :
Anul 2014 :
1. 18 ian 2014 – TU BIŞVAT la Comunitate
2. 26 ian. 2014 – Concert comemorativ la Şimleu Silvaniei cu ocazia Zilei Intern. de Comemorare
A Holocaustului
3. 16 febr. 2014 – program klezmer la vernisajul expoz. „in memoriam Ernest Klein”
4. 6 aperilie 2016 – program klezmer la lansare de carte Andrei Klein la Muz. Etnogr.
5. 7 mai 2016 – Huedin – comemorarea victimelor Holocaustului
6. 18 mai 2014 – Sighetu Marmaţiei – comemorarea victimelor Holocaustului
7. 18 sept. 2014 – „UNIŢI PRIN TRADIŢII” – program interetnic organizat de CJCPCT Cluj
8. 21 oct. 2014 – „DI KLEZMORIM SHPILN” – concertul anual al formaţiei la CCS Cluj
9. 7 dec. 2014 – „INTRE PRIETENI „ –întâlnirea cu armenii la Cluj ; program combinat cu
Corul „Shira hadasha”
10. 18 dec. 2014 – program de HANUCA la Cluj , combinat cu corul „Shira hadasha”
11. 22 dec. 2014 – Bistriţa – concert de HANUCA

Anul 2015 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15 febr. 2015 – Alba –Iulia – concert klezmer la seminarul internaţional „BEING A JEW”
1 martie2015 ALBA-IULIA – cocert nr II la seminarul internaţional „BEING A JEW
8 martie 2015 – PURIM la Muz. Etnogr. – program combinat cu corul „Shira hadasha”
23 aprilie 2015 – program klezmer la CCS – „Primăvara studenţească”
16 mai 2015 – Braşov – „Ziua Ierusalimului”
24 mai 2015 – Piaţa Unirii Cluj – „ZILELE CLUJULUI”
26 mai 2015 – „ZINGT AF YIDDISH” – concertul anual la CCS ; în colaborare cu
Liceul Coregrafic
8. 5 iunie 2015 – Comemorarea victimelor clujene ale Holoc. – program combinat cu
Corul „Shira hadasha”
9. 17 iunie 2015 – Gherla – „ZILELE MUNICIPIULUI GHERLA” – concert klezmer
10. 26 iunie 2015 – „Seara multuiculturală evreiasca” la Carrfour – program klezmer
11. 23 august 2015 – concert klezmer la „ZILELE CULTURII MAGHIARE „ în Cluj
12. 6 sept. 2015 – Bucureşti –festival „ROUMANIAN KLEZMER DAY” organiz. de FCER
13. 19 sept. Tulcea – concert klezmer la seminarul BERESHIT organizat de JCC – Buc.
14. 24 sept. 2015 – Belgrad – festival klezmer internaţional „JEVREJSKE MUZIKE”
15. 9 oct. 2015 – Bârlad – concert comemorativ cu ocazia „Zilei Naţionale de Comemorare
a Holocaustului” – organiz. Primăria Bârlad
16. 8 dec. 2015 – Bistriţa – concert de Hanuca –„ Aprindem a treia Lumânare „
17. 9 dec. 2015 – Cluj – program de Hanuca – combinat cu corul „Shira hadasha”
18. 16 dec. 2015 – „ARMONIA DIVERSITĂŢII” – program klezmer pe scena Operei Maghiare
Cluj , pt. TVR – redacţia „Minorităţi”
Anul 2016
1. 24 ian. 2016 – TU BIŞVAT la Comunitate ( organizator principal d-na Andrea Ghiţă)
2. 4 martie 2016 – vernisajul expoziţiei foto „Sinagogi din Europa” – organizat de
Ministerul de Externe al Ungariei , Conulatul Ungariei de la
Miercurea Ciuc , cu Primăria Tg. Mureş şi Comunit. Evreilor din
Tg. Mureş
3. 6 aprilie 2016 – ( amânat de pe 24 martie –zi de doliu naţional ) – spectacolul anual de la la
Casa de Cultură a Studenţilor „ PURIM SAMEAH „ , în colaborare cu
Liceul de Coregrafie din Cluj
4. 22 mai 2016 – program în Piaţa Unirii la „ZILELE CLUJULUI”
5. 29 mai 2016 – la Bistriţa , festivalul interetnic „PFINGSTFEST”
6. 28 iunie 2016 – în Letonia , la Riga – ca mesageri ai României şi Com. Evr, din România şi
Cluj , la solicitarea Ambasadei României de la Vilnius
7. 29 iunie 2016 – în Lituania , la Vilnius – ca şi mai sus
8. 2 nov. 2016 – program klezmer – cu ocazia unei lansări de carte la Cluj organizată de
Societatea „TARBUT” din Sighetu Marmaţiei
9. 13 nov. 2016 – „INTRE PRIETENI” – întâlnirea cu armenii la Gherla ; program combinat cu
corul „Shira hadasha”
10. 28 dec. 2016 – BISTRIŢA – concert de Hanuca

Anul 2017 :
1. 5 febr. 2017 – „KLEZMER , SHPIL ES NOCH AMUL” – concert klezmer la sinagogă , în
programul organizat de „Haverim”
2. 12 febr. 2017 TU BIŞVAT la Comunitate
3. 10 martie 2017 – Tg. Mureş – concert de Purim la sinagogă
4. 12 martie 2017 – PURIM la Cluj – program combinat cu corul „Shira hadasha”
5. 20 mai 2017 – Oradea – Două concerte klezmer în sinagogă la „Noaptea sinagogilor deschise”
6. 28 mai 2017 – P-ţa Unirii Cluj – program la „ZILELE CLUJULUI”
7. 29 mai 2017 – program klezmer la simpozionul „FILE DIN ISTORIA EVREIMII CLUJENE”
8. 14 iunie 2017 – „PETRECERE LA COMUNITATE” – concertul anual de la CCS Cluj , în colab. cu
Liceul de Coregrafie

9. 20 sept. 2017 – concert klezmer pt. un grup internaţional de culegători de tradiţii populare
10. 29 oct. 2017 – „MUZICA NU CUNOAŞTE GRANIŢE” – concert klezmer la sinagogă , cu ocazia
„Zilelor evreieşti clujene” ., organizate de foruri evreieşti şi de stat din
Ungaria , în colab. cu com. Evr. din Cluj
11. 4 nov. 2017 – progr. klezmer în sinagogă , pentru oaspeţii din Braşov ; progr. Combinat cu
Corul „Shira hadasha”
12. 12 nov. 2017 – „INTRE PRIETENI” – întâlnirea cu armenii la Casa Radio ; progr. Combinat cu
Corul „Shira hadasha”
13. 13 dec. 2017 - „HANUCA 5778” – concert la Bistriţa
14. 14 dec. 2017 – Hanuca la Cluj – program combinat cu corul „Shira hadasha”

Anul 2018
1. 4 febr. 2018 – TU BIŞVAT la Comunitate
2. 4 martie 2018- PURIM la Muz. Etnogr. ; program combinat cu corul „Shira hadasha”
3. 28 martie 2018 – „FRUMOASĂ CA LUNA” – concertul anual de la CCS , în colab. cu
Liceul de Coregrafie
4. 19 aprilie 2018 – ZIUA NAŢIONALĂ A ISRAELULUI – „Seară evreiască la Carrefour cu formaţia
klezmer „MAZEL TOV”
5. 20 mai 2018 – „ZILELE CLUJULUI” – muzică klezmer cu „MAZEL TOV”
6. 30 mai 2018 – „YAM ; TARI ; TARI ; TAM” – concert – spectacol în cinstea” Zilei limbii şi teatrului
idiş în România”
7. 3 iunie 2018 – comemorarea victimelor clujene ale holocaustului ; program combinat cu corul
„Shira hadasha”
8. 12 iulie 2018 – Arad – program klezmer la seminarul BERESHIT organizat de JDC şiJCC Buc.
9. 2 dec. 2018 – „LUMINA NESTINSĂ” – concert de Hanuca la Bistriţa
10. 6 dec. 2018 – Hanuca la Cluj ; program combinat cu corul „Shira hadasha”

