Edi]ia a IV-a  Faleza Dun\rii  Br\ila  2022

Primarul Br\ilei,
Marian Dragomir show culinar
`mpreun\ cu
Mircea Dinescu

Dinescu [i-a lansat „Scaunul
cu trei picioare“ pe Esplanad\
* celebrul disident [i realizator de emisiuni TV le-a
recitat br\ilenilor "Balada ANAF-ului", "De mor ca
m=ine", "Balada Spitalului din Poiana Mare",
"Apocalipsa be]ivului" [i "Balada mor]ilor din
telefon" * br\ilenii l-au r\spl\tit cu ropote de
aplauze [i au f\cut coad\ la "Scaunul cu trei
picioare" » Pagina 3

Maestrul Horia V`rlan a g\tit
somn [i [al\u cu chef Kenan
Inci, de la „Pe[te [i vin“
* cei doi mae[tri buc\tari l-au avut al\turi pe
somelierul Iulian Grigorescu, de la "Sunrise
Marina" * chef Kenan Inci [i chef Horia V`rlan au
g\tit `n direct [al\u grill cu sos de capere [i scoici,
asezonate cu vin roze artizanal, f\cut dup\ o re]et\
str\veche * a doua re]et\ a fost la fel de
savuroas\: pan\ de somn cu m\m\ligu]\ coapt\ la
grill, `nso]it\ de un vin Aligote * Taraful de la
V\rbil\u a `ncheiat seara cu un spectacol de zile
mari » Pagina 4

Mesajul Primarului:
„Pentru noi `ncepe preg\tirea
edi]iei urm\toare care va avea
loc `n perioada 22-24
septembrie 2023“

* trei zile la r=nd, Faleza Dun\rii a g\zduit cel mai mare show culinar din c=te a
v\zut Br\ila, cu re]ete din pe[te [i vin din bel[ug, la care au participat chef Horia
V`rlan, maestrul Mircea Dinescu, chef Kenan Inci, de la "Pe[te [i vin" [i vestitul
somelier br\ilean Iulian Grigorescu * de data aceasta, municipalitatea a adus pe
Esplanad\ cei mai buni l\utari din Rom=nia: Taraful de la V\rbil\u, celebru
datorit\ emisiunilor lui Dinescu, Taraful de Caliu, aplaudat pe toate scenele
Europei, [i Taraful Cleante * surpriza cea mare a venit `n a treia sear\ de
festival, c=nd primarul Marian Dragomir a g\tit somn [i [al\u `mpreun\ cu Mircea
Dinescu » Pagina 2

La a IV-a edi]ie a Festivalului Pe[telui, demarat cu finan]are
european\ pentru a promova consumul de pe[te [i tradi]iile
comunit\]ilor riverane Dun\rii, s-au g\tit cantit\]i mari de pe[te
de Dun\re, de la cresc\toriile din Jude]ul Br\ila [i Delta
Dun\rii. Cu siguran]\ [i midiile din Marea Neagr\ al\turi de
fructele de mare au contribuit la o ofert\ diversificat\ pentru
gurmanzii prezen]i la festival.
Chef Horia V`rlan `mpreun\ cu Chef Kenan Inci au prezentat
[i g\tit pe scena festivalului re]ete unice [i au asezonat bucatele
cu vinurile prezentate de somelierul Iulian Grigorescu.
Un element inedit a fost reprezentat de lansarea c\r]ii
poetului Mircea Dinescu care a g\tit `n compania Comunit\]ii
Ru[ilor Lipoveni din Br\ila `mbin=nd savoarea bucatelor din
pe[te cu linia melodic\ a celor mai renumite tarafuri din
Rom=nia.
Pe l=ng\ promovarea consumului de pe[te, festivalul a reu[it
s\ ofere participan]ilor [i clipe de relaxare pe malul Dun\rii, iar
pentru noi `ncepe preg\tirea edi]iei urm\toare care va avea loc
`n perioada 22-24 septembrie 2023.
Viorel Marian Dragomir
Primarul municipiului Br\ila
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„Politic\ [i delicatesuri“ pe Faleza Dun\rii

Primarul Br\ilei, Marian Dragomir - show culinar
`mpreun\ cu Mircea Dinescu
* trei zile la r=nd, Faleza Dun\rii a g\zduit cel mai mare show culinar din c=te a v\zut Br\ila, cu re]ete din pe[te [i vin din bel[ug, la care
au participat chef Horia V`rlan, maestrul Mircea Dinescu, chef Kenan Inci, de la "Pe[te [i vin" [i vestitul somelier br\ilean Iulian
Grigorescu * de data aceasta, municipalitatea a adus pe Esplanad\ cei mai buni l\utari din Rom=nia: Taraful de la V\rbil\u, celebru
datorit\ emisiunilor lui Dinescu, Taraful de Caliu, aplaudat pe toate scenele Europei, [i Taraful Cleante * surpriza cea mare a venit `n a
treia sear\ de festival, c=nd primarul Marian Dragomir a g\tit somn [i [al\u `mpreun\ cu Mircea Dinescu
Marian GHEORGHE

Re]ete preparate live cu chef
Horia V`rlan, chef Kenan Inci,
Mircea Dinescu [i primarul
Municipiului Br\ila, Marian
Dragomir, vinuri alese, c=ntec,
joc [i voie bun\, plite `ncinse,
saramur\, iahnie de crap [i
somn, ciorb\ de [al\u [i storceag
[i multe alte delicatesuri - cam
a[a poate fi sintetizat, `n c=teva
cuvinte, Festivalul Pe[telui de pe
Faleza Dun\rii, de anul acesta.
Nu au lipsit soli[tii vocali, `n
frunte cu prof. Maria Ciocan [i
Maria Gabriela Constantin,
dansurile populare, lipovenii din
Pisc [i l\utarii vesti]i - m=ndria
Rom=niei - sosi]i pentru prima
dat\ la Br\ila. Br\ilenii afla]i pe
Falez\ i-au aplaudat pe membrii
Tarafului de la V\rbil\u, pe ai
Tarafului Cleante [i ai Tarafului
de Caliu (care au evoluat pe
scenele din toat\ Europa [i au
jucat `n film cu Johnny Depp).
Berea [i vinul au mers de
minune cu gr\tarul [i tochitura,
iar plitele s-au `ncins pe Falez\
de mama focului. Mircea
Dinescu [i-a lansat, s=mb\t\,
volumul "Scaunul cu trei
picioare" [i a c=ntat acompaniat
de Caliu. Totul a culminat cu cea
de-a treia zi de festival, c=nd
maestrul Dinescu a g\tit somn [i
[al\u al\turi de primarul Marian
Dragomir, seconda]i de ru[ii
lipoveni [i de Taraful de Caliu.
Edilul [ef al Br\ilei le-a
m\rturisit sutelor de concitadini
sosi]i pe Faleza Dun\rii c\ a
pescuit de mic copil [i c\ a
copil\rit `n satele de pe Balt\,
Chiscani [i Tichile[ti, de care-l
leag\ amintiri nepieritoare.
Mai trebuie spus c\, pe durata
celei de-a patra edi]ii a
festivalului devenit, de acum,
tradi]ie, pe Faleza Dun\rii au
fost amenajate nenum\rate
standuri cu produse tradi]ionale,
lucrate me[te[ugit, cus\turi,
lavand\, miere, dulciuri f\cute `n
cas\ dar [i obiecte de artizanat.
O feerie de culori [i miresme au
umplut v\zduhul de septembrie,
iar vremea bun\ a fost de partea
organizatorilor. ~n a treia zi de
festival, mai-mai s\ se goleasc\
tig\ile [i oalele cu pe[te [i
delicii, a[a au fost de mari cozile
la bun\t\]ile care-]i f\ceau cu
ochiul de pe tarabe!

Primarul Dragomir: "C=nd
eram copil, pescuiam la
chipcel [i la n\patc\"
Festivalul Pe[telui - edi]ia a
IV-a, desf\[urat weekendul tre-

cut pe Faleza Dun\rii, a culminat cu programul artistic prezentat, duminic\,
`n a treia zi a evenimentului, de membrii Comunit\]ii
Ru[ilor Lipoveni [i
de Ansamblul Pandela[ul. Parc\ tot
ora[ul venise pe
Falez\!
Surpriza serii a
reprezentat-o showul culinar ce l-a avut
ca protagonist pe primarul Municipiului
Br\ila, Marian Dragomir, care a f\cut echip\ cu
`nsu[i maestrul Mircea
Dinescu, oaspetele de seam\ al
festivalului. Edilul-[ef le-a
m\rturisit concitadinilor c\ are
amintiri deosebit de frumoase de
pe vremea c=nd, copil fiind,
mergea la pescuit pe malul
Dun\rii, la Chiscani [i la Tichile[ti, unde a copil\rit.
"Pescuiam la chipcel [i la
n\patc\; dar nu pot s\ uit c=nd
mergeam iarna `n special, [i
scoteam v=r[ele din ap\. {i acolo era, `ntr-adev\r, o varietate
de specii de pe[te. Mergeam [i
la copc\ iarna. Era ghiolul
`nghe]at, pe malul cel\lalt, `n
Balta Mic\ a Br\ilei; f\ceau
g\uri din loc `n loc [i, cu ni[te
be]e foarte mari, tr\geau
n\vodul to]i oamenii din sat. {i
la sf=r[it scoteau pe[tele [i `l
`mp\r]eau `n mod egal. Noi,
copiii, mergeam cu to]ii la pescuit", a spus Marian Dragomir.
Dar cea mai frumoas\ aminti-

re
din acea
perioad\, a mai precizat edilul[ef al Br\ilei, este "co[ul orb".
B\tr=nii satului `mpleteau co[uri
de nuiele f\r\ fund, ungeau cu
m\m\lig\ gura co[ului, iar ei,
copiii, mergeau la pescuit.
A[ezau "co[ul orb" `n ap\ mic\
[i to]i pe[tii intrau acolo, ca s\
m\n=nce m\m\liga, c\z=nd, astfel, `n capcan\.
Ca s\ nu se lase mai prejos,
maestrul Dinescu a `nceput s\
depene amintiri: pove[ti de c=nd
a fost `n Delt\, la pescuit, cu
sculptorul Buculei. ~n acest
timp, pe[tele sf=r=ia pe gr\tar.
Trebuie spus c\ primarul Br\ilei
a g\tit cot la cot cu Mircea
Dinescu o re]et\ pe c=t de
simpl\, pe at=t de savuroas\:
somn [i crap la gr\tar, cu ardei

iute, ardei copt [i ro[ioare de toate culorile,
stropite toate, la
urm\, cu zeam\ de
l\m=ie. {i p=n\ s\
se fac\ pe[tele la
gr\tar, Dinescu a
preparat un fel
de "sushi" din
scrumbie,
secondat de o
doamn\ priceput\, de la
Comunitatea
Ru[ilor Lipoveni,
[i de l\utari de la
Taraf de Caliu.
"Caliu, a[a cum `l
vede]i, a jucat `n filmul
"Omul care pl=nge",
al\turi de Johnny Depp. Dup\
film\ri, Depp i-a luat pe l\utari
la el acas\", a spus celebrul
disident [i scriitor, ar\t=nd c\tre
l\utarul vestit. Iar Caliu, violonistul, a confirmat c\ i-a fost
oaspete lui Johnny vreo 20 de
zile. Dinescu s-a pl=ns apoi c\ la
d-lui, la Cetate, prinde scrumbia
mic\, pentru c\ pe cea mare o
prind br\ilenii cu plasele.
"Cu patru ani `n urm\, vroiam s\ d\m ceva specific Br\ilei
[i ce puteam alege mai bine
dec=t un festival al pe[telui?
Am depus un proiect pe fonduri
europene, am c=[tigat proiectul
[i acum mergem mai departe.
Suntem, deja, la a patra edi]ie,
publicul este cu noi, un public
minunat...", a spus primarul
Dragomir, confes=ndu-se maestrului Dinescu, `n timp ce `ntorcea [al\ul pe cealalt\ parte. {i, ca

oricare br\ilean care se respect\,
Marian Dragomir a f\cut lobby
pentru t\r=mul natal: a povestit
despre etniile Br\ilei, despre
portul de odinioar\, `nc\rcat cu
vapoare, [i despre br=nza de
Gulianca, celebr\ `n toat\ ]ara.
La r=ndul s\u, Mircea Dinescu a povestit despre turi[tii de la
Cetate, despre faptul c\, de[i
Rom=nia are Dun\rea aproape,
nu are un vas de croazier\ [i
despre dulcea]a f\cut\ din ardei
iute cultivat `n Oltenia, care
merge [i la ciorb\, dar [i la saramur\.
Un moment aparte l-a reprezentat acela `n care maestrul
Dinescu a c=ntat o variat\
modern\ (mai precis, un c=ntec
de dragoste) a melodiei c=ntate
de osta[ii rom=ni `n Al Doilea
r\zboi Mondial, c=nd au plecat
s\ ia Basarabia [i Bucovina
`napoi de la ru[i: "{apte merentr-o basma/ {-am plecat la
Moscova/ {i din pielea lui Stalin/ Facem cizme la Berlin/ Din
pielea lui Molotov/ Fac pingele
la pantof ... ".
~nainte s\ le cedeze microfonul celor de la Taraf de Caliu,
care aveau s\-i `nc=nte pe
br\ileni, Dinescu a mai spus c\,
odinioar\, pe[tele, br=nza [i
m\slinele erau "m=ncarea
s\racului", a[a auzise de la tat\l
s\u, pe vremea lui Dej. {i `nc\
ceva: nu poate fi vorba de re]et\
de ciorb\ de pe[te f\r\ cap de
somn [i f\r\ cap de crap, care
dau savoare [i consisten]\
m=nc\rii. Desigur, asezonate cu
ardei [i ro[ii coapte.
La finalul show-lui culinar, la
sugestia primarului Dragomir,
somnul [i [al\ul, deliciile
proasp\t g\tite, au fost `mp\r]ite
copiilor din fa]a scenei care,
pofticio[i, au dat n\val\ [i au
gustat din bun\t\]ile preparate
pe Mircea Dinescu [i de Marian
Dragomir.
"Br\ilencele sunt femei frumoase. ~n toate porturile unde
s-au amestecat rasele, femeile
sunt foarte frumoase. O s\ vin
cu mare pl\cere la Br\ila, ori
de c=te ori voi fi invitat. Iar
data viitoare o s\ g\tim ceva
din care s\ guste toat\ lumea.
Voi veni cu mare drag. Acum,
noi ne retragem, dar r\m=ne
Caliu...", a mai spus maestrul.
~n urma sa, scena a fost luat\ `n
st\p=nire de l\utari, iar v\zduhul
a r\sunat de acorduri de vioar\ [i
]ambal, ca pe vremea lui Barbu
L\utaru sau Terente, regele
B\l]ilor.
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„Autograful e gratis, cartea cost\ 20 de lei!“

Dinescu [i-a lansat „Scaunul
cu trei picioare“ pe Esplanad\
* celebrul disident [i realizator de emisiuni TV le-a recitat br\ilenilor "Balada
ANAF-ului", "De mor ca m=ine", "Balada Spitalului din Poiana Mare",
"Apocalipsa be]ivului" [i "Balada mor]ilor din telefon" * br\ilenii l-au r\spl\tit cu
ropote de aplauze [i au f\cut coad\ la "Scaunul cu trei picioare"

Marian GHEORGHE

S=mb\t\, 24 septembrie, `n a
doua zi a Festivalului Pe[telui de
la Br\ila, celebrul scriitor disident [i realizator de emisiuni TV
Mircea Dinescu, invitat special
al municipalit\]ii br\ilene, [i-a
lansat volumul de versuri [i
parodii "Scaunul cu trei picioare", chiar pe Esplanada Dun\rii.
Lansarea volumului, care a
st=rnit ropote de aplauze [i i-a
binedispus pe cei prezen]i, a fost
urmat\ de o sesiune de autografe. "Autograful este gratis, cartea cost\ 20 de lei!", le-a spus
Mircea Dinescu br\ilenilor, cu
umorul fin cu care ne-a obi[nuit
`n cadrul emisiunii "Politic\ [i
delicatesuri" [i nu numai.
~nainte de a da autografe,
maestrul Dinescu a recitat
c=teva dintre poeziile incluse `n
volumul "Scaunul cu trei picioare/ Capodopere [i capodoperete", care a v\zut lumina tiparului

la o editur\ din
Bucure[ti.
Pu]ini au
fost politicienii care
s\ fi sc\pat
de condeiul
scriitorului
M i r c e a
Dinescu,
intelectual
care, anticomunist fiind, a
avut domiciliu
for]at pe vremea lui
Ceau[escu [i a stat cu
frica-n s=n - dup\ cum
`nsu[i m\rturisea s=mb\t\, pe
Esplanad\ - s\ nu fie internat la
spitalul de nebuni de la Poiana
Mare, acolo unde ajungeau cei
mai mul]i disiden]i `n epoca de
trist\ amintire.
F\c=nd "haz de necaz", ca tot
rom=nul, Mircea Dinescu a recitat, printre altele, "Balada
ANAF-ului", parodie dup\
George Top=rceanu. Poezia a
fost scris\ dup\ o `nt=mplare
tr\it\ pe viu de scriitor.
"Acum vreo doi ani, veneam
spre Bucure[ti. Era `nainte de
Pa[ti. Pe drum, erau tot felul de
b\bu]e care vindeau ou\ [i
urzici. Am oprit, m-am dat jos
din ma[in\: "Bun\ ziua!".
"Bun\ ziua!", mi se r\spunde.
"Vreau [i eu 20 de ou\ [i o
leg\tur\ de urzici". S-a uitat
b\tr=na la mine - eu eram
`mbr\cat tot a[a, cu costum [i
p\l\rie, mi-a v\zut [i ma[ina [i zice: "Dom'le, nu sunt ale
mele, vine fiic\-mea [i a[tept
aici, la [osea, s\ i le dau". Eu
m-am mirat a[a pu]in [i m\ duc

la
urm\toarea
b\bu]\:
"S\ru'm=na, vreau [i eu 20 de
ou\...". "Maic\, nu sunt de
v=nzare, a[tept\m copiii s\ vin\
s\ le ia". Am r\mas pu]in
mirat. P=n' la urm\, o alt\ bab\
le face semn: "E \la de la televizor, Dinescu!". "Vai, maic\,
da' ce nu spui?!". "P\i, ce s-a
`nt=mplat, bre?", am `ntrebat.
"P\i, ieri a trecut ANAF-ul [i
ne-a confiscat ou\le [i urzicile!". V\ da]i seama, nu le-a
l\sat [mecherii \ia de la ANAF
nimic! N-au f\cut nici proces
verbal, era o chestie de ciordeal\, a[a. Au avut [i ou\ de
Pa[ti de la b\bu]ele alea! {i am
scris aceast\ poezie care se
cheam\ "Balada ANAF-ului",
a spus maestrul Mircea Dinescu.
N-a sc\pat nici ministrul
Daea de ironia lui Dinescu [i
nici mai-marii de azi, de la
Bucure[ti. A fost [i autoironie.
Maestrul a dat citire, de asemenea, poeziilor "De mor ca
m=ine", "Balada Spitalului din
Poiana Mare", "Apocalipsa
be]ivului", "Evita" [i "Balada
mor]ilor din telefon", `n care
`mbin\ me[te[ugit ironia cu
triste]ea [i cu realitatea tr\it\ `n
dictatura comunist\ [i `n perioada postdecembrist\. Show-ul
maestrului Dinescu a inclus
melodii c=ntate cu mult talent [i
r\spl\tite cu `ndelungi aplauze,
dar [i confesiuni. Celebrul scriitor s-a comportat de parc\ ar fi
fost la o [uet\, cu prietenii. Nu e
de mirare c\ au dat buzna br\ilenii ca s\ ia autografe de la Mircea Dinescu [i s\-l vad\ g\tind
al\turi de primar!
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„Auzi]i cum sf=r=ie? Se aude p=n\ la Viziru!“

Maestrul Horia V`rlan a g\tit somn [i [al\u
cu chef Kenan Inci, de la „Pe[te [i vin“
* cei doi mae[tri buc\tari l-au avut al\turi pe somelierul Iulian Grigorescu, de la "Sunrise Marina" * chef Kenan Inci [i chef Horia V`rlan
au g\tit `n direct [al\u grill cu sos de capere [i scoici, asezonate cu vin roze artizanal, f\cut dup\ o re]et\ str\veche * a doua re]et\ a fost
la fel de savuroas\: pan\ de somn cu m\m\ligu]\ coapt\ la grill, `nso]it\ de un vin Aligote * Taraful de la V\rbil\u a `ncheiat seara cu un
spectacol de zile mari

Marian GHEORGHE

Dup\ recitalul `ndr\gitei
soliste de muzic\ popular\
Maria Ciocan [i lansarea volumului "Scaunul cu trei picioare",
al lui Mircea Dinescu, s=mb\t\,
24 septembrie, a urmat show-ul
culinar organizat de chef Kenan
Inci, de la restaurantul "Pe[te [i
vin", din Br\ila, [i chef Horia
V`rlan, oaspetele municipalit\]ii.
Maestrul V=rlan a mai g\tit [i
vineri sear\, astfel c\, de data
aceasta, s-a mul]umit s\-l asiste
pe chef Kenan Inci [i s\ deguste
vinurile prezentate de reputatul
somelier Iulian Grigorescu, de la
"Sunrise Marina - wine bistro".
A[adar, `n a doua sear\ a Festivalului Pe[telui, de pe Faleza
Dun\rii, br\ilenii au putut
urm\ri pe viu show-ul culinar
pus la punct de chef Kenan Inci
[i de chef Horia V=rlan, cu participarea somelierului Iulian Grigorescu. Nelipsit de la show-uri-

le culinare organizate la Festivalul Pe[telui, Kenan Inci, vestitul
buc\tar de la restaurantul "Pe[te
[i vin", secondat de celebrul
Horia V=rlan, a g\tit file de [al\u
de Dun\re grill cu sos de capere
[i scoici, iar Iulian Grigorescu a
asociat, cu mult talent, vinurile
potrivite cu preparatul mai susmen]ionat. "Primul vin este un
vin roze premiat artizanal, f\cut
dup\ o re]et\ tradi]ional\
str\veche [i un vin f\cut dintr-o
B\beasc\ neagr\, originar
dintr-o cram\ din Delta
Dun\rii. ~n general, la pe[te [i
la fructe de mare putem asocia
vinuri albe [i roze. Sunt cele
mai potrivite", a spus Iulian
Grigorescu, specialistul `n
vinuri fine de la "Sunrise
Marina".
~n timp ce `ntorceau [al\ul pe
plita de pe scena Esplanadei,
Chef Kenan Inci [i chef Horia
V=rlan i-au sf\tuit pe br\ileni s\
fie aten]i la scoicile pe care le

consum\. "Scoicile pe care le
cump\r\m proaspete [i sunt
deschise [i care, la atingere sau
la cioc\nire, nu se `nchid, le
arunc\m, c\ alea sunt moarte
de mult", a spus maestrul Horia
V=rlan.
Prima re]et\ g\tit\ a inclus,
a[adar, scoici (midii) precum [i
ornamente din parmezan [i piele
de [al\u coapt\ ("cipsuri de
[al\u"), cu garnitur\ de ro[ii [i
capere. Cea de a doua re]et\ a
fost pan\ de somn cu
m\m\ligu]\. Practic, se ia ce e
mai bun de la un somn potrivit
ca m\rime, se unge cu un pic de
ulei, se d\ cu sare [i piper [i se
pune la gr\tar.
"Atunci c=nd face]i gr\tar
acas\ sau frige]i ceva `n tigaie,
pune]i m=na [i dac\ la distan]\
de dou\ degete deja v\ frige,
`nseamn\ c\ tigaia sau gr\tarul
este preg\tit pentru a fi a[ezat
preparatul pe ea. Auzi]i cum
sf=r=ie? Se aude p=n\ la Vizi-

ru!", a spus, z=mbind, chef
Horia V=rlan, ad\ug=nd c\, pentru somn, se face un sos un pic
picant. Maestrul a `nchinat un
pahar de vin alb `n cinstea usturoiului [i a cepei folosite, `n
vechime, de vraci, pentru
t\m\duirea bolilor, spun=nd c\,
odinioar\, cei care navigau pe
m\ri luau mult\ ceap\ cu ei `n
cambuz\, ca s\-i apere de scorbut. "La aceast\ re]et\ merge
Aligote. Aligote este soiul de
vin cel mai folosit al\turi de
pe[tele de Dun\re, mai ales la
somn", a ad\ugat Iulian Grigorescu.
Chef Kenan Inci [i chef
Horia V=rlan le-au `mp\rt\[it
br\ilenilor prezen]i la festival
multe din secretele buc\t\riei
(de exemplu, carnea se `ntoarce
o singur\ dat\!) `nainte s\ le arate produsul final ob]inut [i care
te f\cea s\ salivezi vr=ndnevr=nd.
Imediat dup\ show-ul culinar

care a umplut scena de arome
`mbietoare, Maria Ciocan a prezentat publicului vestitul Taraf
de la V\rbil\u, cel care a intrat
`n aten]ia rom=nilor mai ales
datorit\ emisiunilor realizate de
Mircea Dinescu. "Taraful de la
V\rbil\u e ast\zi una dintre
vedetele de prim rang ale muzicii l\ut\re[ti. De loc sunt dintrun sat de l\utari, foarte aproape de mina de sare de la Sl\nic
Prahova. ~n fapt, sunt mai to]i
rude, iar muzica pe care-o
c=nt\ s-a transmis din tat\ `n
fiu. Citez: "Noi nu facem cine
[tie ce repeti]ii, [tim foarte bine
melodiile dar [i ce avem de
f\cut pe scen\, fiindc\ asta face
parte din noi, din fiin]a
noastr\", a spus prof. Maria
Ciocan.
A urmat un spectacol
l\ut\resc de zile mari, prima
melodie interpretat\ de Taraful
de la V\rbil\u fiind (cum altfel?)
"Constantine, Constantine".

