
Început în anul 1974, Festivalul-Concurs „Mediaş-Cetate Seculară” (M-CS) a 
parcurs un drum lung şi a împlinit în 2001 o vârstă a maturităţii creatoare şi interpretative, 
devenind o adevărată stare de spirit în Municipiul de pe Târnava Mare! Aici au debutat 
numeroşi tineri pasionaţi de muzică şi poezie, care au reuşit să răzbată dincolo de porţile 
sufletului omenesc.

Amintim câteva nume de interpreţi, foşti concurenţi şi laureaţi ai festivalului, care, 
ulterior, au confirmat talentul, fiind o garanţie în plus că „Mediaş-Cetate Seculară” este 
un concurs ce recunoaşte şi respectă valorile, un reper în muzica folk: Maria Gheorghiu, 
Emeric Imre, Florin Săsărman, Maria Magdalena Dănăilă, Virgil Suciu, Lea Muszka, Ion 
Cerchezan, Vasile Mardare şi mulţi alţii …

Pe scenele din Mediaş, în zilele şi nopţile de festival, au oferit recitaluri 
extraordinare atât laureaţi ai ediţiilor precedente, cât şi interpreţi consacraţi din muzica 
românească precum Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Gheorghe Gheorghiu, Ducu Bertzi, 
Vali Şerban, Grupul Ecoul, George Ani, George Munteanu, Elena Cârstea, Mădălina 
Manole, Anca Ţurcaşiu, Daniel Iordăchioaie, Ioan Gyuri Pascu, Victor Socaciu. De 
asemenea, au evoluat în recitaluri formaţiile artistice ale Clubului Tineretului din Mediaş 
şi interpreţi de folclor şi colinde ca Reta Rus, Maria Pandea sau Dan Băgărean.

Festivalul a fost reluat de către pasionaţii de muzică folk reuniţi în Asociaţia 
Mediaş Cetate Seculară şi sprijiniţi de Primăria Mediaş în anul 2010, urmând ca anul 
acesta Consiliul Local prin Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret să 
preia funcţia de organizator principal.

Informaţii puse la dispoziţia dvs. prin amabilitatea domnului Cornel Fugaciu.

     Organizatori :
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MEDIAS-CETATE SECULARĂ - CEL MAI VECHI FESTIVAL-CONCURS
DE MUZICĂ  FOLK DIN ROMÂNIA
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Folkul la el acasă 

Mediaşul, cetatea luminii, este un oraş cu suflet, un loc pe care trebuie să-l simţi şi 
să-l trăieşti dincolo de aparenţe. Un oraş compus din oameni mari, autentici, cărora 
muzica folk le este foarte dragă. De aceea şi pentru că asistăm la renaşterea celui mai 
vechi festival de muzică folk din România, pot spune că folkul e la el acasă în Mediaş. Şi 
aş încheia acest scurt editorial cu versurile marelui poet Mihai Eminescu pentru festivalul 
Mediaş-Cetate Seculară : “La trecutu-ţi mare, mare viitor !”  

    Feri Teglas



Cuvânt de început de festival :

Programul zilei de azi, 14 Decembrie :

TEODOR NEAMŢU
Primarul Municipiului Mediaş

Festivalul „Mediaş - Cetate Seculară” revine şi în acest an în municipiul nostru. Ca de fiecare data, invit iubitorii 
de muzică folk să participe la festival de unde, cu siguranţă, vor pleca încântaţi de calitatea actului artistic. Interpreţii de 
muzica folk cântă despre viaţă, despre tot ce trăim fiecare dintre noi. Din acest motiv, apreciez atât versurile cât şi ritmul 
acestui gen muzical.

Muzica şi poezia definesc în zilele următoare Mediaşul,  iar activităţile cultural-artistice vor fi aduse de 
concurenţi în faţa publicului numeros. Le urez succes tuturor concurenţilor şi felicitări organizatorilor!

LUCIAN COSTEA
director Direcţia Municipală pentru Cultură
     Mă bucur că reuşim să continuăm, să ducem mai departe tradiţia acestui festival, ajuns iată la o vârstă respectabilă 
care-i dă ( daca mai era nevoie!) un plus de valoare. Ediţia din acest an nu ar fi fost posibilă fără sprijinul administraţiei 
publice locale care a înţeles importanţa şi necesitatea finanţării celui mai vechi festival de gen din ţară. Ţin să 
mulţumesc pe aceasta cale Consiliului Local , conducerii administraţiei si membrilor asociaţiei ,,Mediaş Cetate Seculară 
'' – cei care au reaprins flacară muzicii folk în municipiul nostru.
   De asemenea, ţin să mulţumesc şi publicului iubitor de muzică folk pentru că datorită acestuia, festivalul a dăinuit în 
timp - şi iată avem acum la Mediaş pentru două zile ,, capitala muzicii folk''.
  Concurenţilor le urez un bun venit la Mediaş mult succes şi fie ca cel mai bun sa câştige.

IOAN IVAN
Preşedinte Asociaţia Mediaş Cetate Seculară

Am învăţat că fericirea este tot ceea ce împarţi cu cineva. Iar eu doresc să împart cu concetăţenii mei  şi nu 
numai,  „hrana spirituală” numită muzică folk.  Avem prilejul ca în perioada 14-15 decembrie să intrăm cu toţii în spiritul 
Crăciunului şi al sărbătorilor de iarnă . 

CRISTINA PUSTAI
Director Festival 

Cultura ne poate unii şi ne poate face mai puternici. Nu întâmplător festivalul de la Mediaş se desfaşoară în luna 
Decembrie, sigur ne va ajuta să ne pregătim sufletele pentru căldura sărbătorilor de iarnă. 

Vă doresc tuturor ca în cele două zile de festival să găsiţi resorturi interioare spre linişte, bucurie, speranţă. 
Sper ca vom reuşi să vă facem părtaşi pe de-a întregul la tot ce înseamna acest aveniment cultural săvârşit cu eforturi 
şi cu multă dragoste.

VASILE MARDARE
preşedintele juriului

“Iată că am ajuns după mulţi ani la acest festival, în calitate de preşedinte de juriu. Aici veneam ca şi concurent odată 
cu  piese compuse specia pentru Mediaş. Una din ele se numeste Ninge fara tine. De aceea, inainte de-a incepe acest 
frumos şi mare eveniment, doresc tuturor concurenţilor mult noroc şi să ajungă nu ca mine ci mult mai sus. Eu cred ca fiecare 
ne naştem cu o şansă. Nu ne rămâne decât să ştim să profităm de ea. Mă bucur că în aceste vremuri grele, acest festival 
supravieţuieşte şi se menţine la o clasa înaltă. 

La mulţi ani celui mai vechi festival de folk din ţara şi la mulţi ani medieşenilor mei dragi!" 

 Sala Traube - Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 16.
Ziua 1 - 14 Decembrie

Ora 18.00  -  Concursul de creaţie şi interpretare

Aprox. ora 20:00 - Recitaluri folk  :
COSMIN VAMAN &

 ALEXANDRA ANDREI
CRISTINA BACA

ADI MITESCU
MARIUS MATACHE & 

FOLK BAND IMPERFECT

Sfat util

Vă recomand călduros să veniţi 
la Sala Traube şi la concursul 

de creaţie pentru a vă convinge 
că folkul este pe mâini bune şi 

are un viitor strălucit ! 
Concurenţii din acest an sunt 

foarte talentaţi !
  Intrarea este liberă !

Feri Teglas



Concurenţii ediţiei a XXIX-a :

Criterii de jurizare şi premii :

Alexandru (chitara), Dima Cristina Bianca (chitara 
concurs anul acesta. Le-am ascultat demo-urile + voce),Albu Andrei Catalin (percutie)
ne-au cucerit şi ne bucurăm să-i ascultăm la 
Mediaş : - Valeriu Petcu din Constanţa

- Grupul Folk ‘n Roll din Brăila - Grupul Folk Syndrome din Braşov ( Iulia 
 (Balaban Adrian -  bass,Botan Andrei – Caraiman şi Mihai Tudoran)
chitară,Condruz George -  chitara, Raicu Bogdan – 
voce) - Stefan Marius-Nicolae din Cluj Napoca

- Tudose Cornel din Râmnicu-Sărat - Dragomir Oana din Cluj Napoca

- Cismaru Raluca Valeria din Sibiu - Grupul Melodis Folk din Aiud  (Moga Marius şi
Teodorescu Emilia-Carmen)

- Dumitru Tiberiu-Stelian din Craiova
- Grupul Moldavia Folk din Vatra Dornei (Nadina 

- Claudiu Voic din Alba-Iulia Prostire / Gheorghiu Andrei / Bivol-Nigel Anelisse)

- Bisziok Mara din Cluj Napoca - Băiţel Liviu din Eforie Nord

- Grupul Descântec din Iaşi - Andrei Radu  Succes tuturor concurentilor.

Mulţumim tuturor celor care s-au înscris la 
, 

CRITERIILE DE EVALUARE ŞI PUNCTARE A Valoarea premiilor este:
CONCURENŢILOR, ÎN ORDINEA IMPORTANŢEI 
LOR, SUNT: TROFEUL “MEDIAŞ-CETATE SECULARĂ” –  1.500  lei

- Interpretarea; Premiul I – 1.200 lei
Premiul II – 1.000 lei

- Compoziţia muzicală  -  în mod deosebit, se va Premiul III  – 800 lei
aprecia şi puncta de către juriu prezentarea în

Menţiune I – 200 lei
concurs a compoziţiilor muzicale proprii; Menţiune II – 100 lei

- Prezenţa scenică;  De asemenea, se vor mai acorda:

- Impresia artistică; - Premiul special al juriului (700 lei)

- Originalitatea. - Premiul de popularitate - votul apartine publicului 
spectator (500 lei)

PREMIILE FESTIVALULUI - Premiul Asociatiei „Medias-Cetate Seculara” (500 lei)

TROFEUL „MEDIAŞ-CETATE SECULARĂ” – se - Premiul Asociatiei Dianthus (200 lei)
acordă pentru solistul sau grupul folk ce întruneşte cel 
mai mare punctaj din partea juriului. - Premiul special „Medias News Blog”

Se vor acorda 4 premii (Trofeul „Medias-Cetate - Premii din partea sponsorilor
Seculară”, Premiul I, II ;i III) şi 2 menţiuni. 

Sfat Util : NU UITA DE PREMIUL DE POPULARITATE !

Premiul de popularitate în valoare de 500 lei este acordat de publicul din sală prin vot. Voluntarele 
noastre vă vor înmâna bileţele pe care vă rugăm să le introduceţi în urna special amenajată la 
intrarea în sală. Contăm pe voturile dumneavoastră ! Mulţumim !



În prima seară de festival, recitalurile folk vor debuta cu doi tineri interpreţi 
foarte talentaţi veniţi din Iaşi. Aceştia sunt COSMIN VAMAN ŞI ALEXANDRA 
ANDREI. Cosmin este câştigătorului Trofeului Mediaş Cetate Seculară de anul 
trecut iar Alexandra câştigătoarea locului I. 

O altă invitată a ediţiei din acest an este CRISTINA BACA. Cântăreaţa 
provine din Sibiu şi a participat, pentru prima oară în viaţa ei, la ediţia din 2010 
a “ Mediaş Cetate Seculară”. Debutul Cristinei într-ale festivalelor a fost cu 
success, ea câştigând Trofeul Mediaş Cetate Seculară 2010.

ADI MITESCU ne va încânta şi el auzurile. Cântăreţul născut la Teiuş şi-a 
făcut debutul în muzică alături de formaţia rock Mass Media. Pentru a fi convins 
în care gen de muzică se regăseşte mai bine, a trecut de mai multe ori de la 
rock la folk şi de la folk la rock, în cele din urmă alegând folkul.

Pe MARIUS MATACHE & FOLK BAND IMPEREFECT i-aţi ascultat şi 
anul trecut şi ne bucurăm de fiecare dată când îi avem la Mediaş. Se pare că şi 
lor le place, Marius scriind pe blogul personal că are de gând să-şi facă buletin 
de Mediaş, după ce anul acesta a fost de mai mult ori în oraşul nostru decât în 
oraşul lui natal, Slobozia. 

Mulţumim: 
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Tuturor prietenilor, voluntarilor, spectactatorilor care dau viaţa acestui 
festival !

Invitaţii primei zile de folk, 14 Decembrie 2012 :
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