Centrul cultural: ANSAMBLUL PERINITA

Mesageri ai artei populare romaneşti, membrii Ansamblului Folcloric "Periniţa" al Centrului
Cultural "Ion Mânu" din Otopeni, prezintă printr-o minunată şi inedită notă interpretativă, dansuri
şi cântece tradiţionale româneşti, sub îndrumarea directă a D-neiprofesor coregraf LILIANA
COMANA.

La iniţiativa Primăriei oraşului Otopeni, a D-lui Primar Gheorghe Silviu Constantin şi a
Directorului Centrului Cultural - Dl. Marian Ghenea, în anul 1999 a luat fiinţă Ansamblul Folcloric
PERINIŢA. încă de la înfiinţarea sa, format dintr-un colectiv cu vârste între 7şi 50 de ani,
ansamblul a constituit o prezenţă activă în viaţa culturală, impunându-se prin dragostea şi grija
cu care aduce în scenă vechi cântece şi dansuri româneşti, precum şi bogăţia şi diversitatea
constumelor populare specifice zonelor folclorice reprezentate (Oltenia, Muntenia, Maramureş,
Banat, Ardeal, Dobrogea).

Partea coregrafică a spectacolelor se îmbină armonios cu cea muzicală, fiind constituită pe
aceleaşi coordonate ca ale unui mozaic reprezentativ pentru toate zonele ţării. Partea muzicală
a spectacolelor este susţinută de o formaţie orchestrală formată din vioară, acordeon,
contrabas, ţambal, nai. Garderoba de costume a ansamblului este foarte bogată şi într-o
continuă îmbogăţire, căutând să fie confecţionată după modele vechi ale costumului popular
folosit în zilele de sărbătoare.

Ansamblul are numeroase activităţi legate de participarea la spectacole în ţară şi în străinătate,
festivaluri naţionale şi internaţionale, numeroase apariţii TV(TVR, ETNO TV, Prima TV, Tele
7abc, Favorit TV, OTVetc), colaborării cu mari realizatori de emisiuni folclorice (Elize Stan,
Valeria Arnăutu). Premii importante sunt cele obţinute în anii2001 şi2002 pentru cea mai bună
formaţie de dans popular la Concursuljudeţean alformaţiilor artistice din judeţul Ilfov şi premiul I
pentru cea mai bună tânără participantă la Festivalul Internaţional de muzică şi dans - Ankara
2002. în anul 2005 la Festivalul judeţean de muzică şi dans pentru copii organizat de
inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, Ansamblul folcloric "Periniţa" a obţinut premiul special
aljuriului. în iunie 2005 ansamblul a participat la Skopje, în Macedonia la Festivalul de dans
pentru copii. în flecare an, membrii ansamblului sunt invitaţi în Turcia, Ia Festivalul FOMGED
Youth, un eveniment internaţional la care participă un mare număr de ţări europene.

în anul 2009, Primăria Otopeni şi Centrul Cultural "Ion Mânu" au organizat un turneu al
ansamblului în Germania, unde au susţinut numeroase concerte în cadrul manifestărilor din
Menden şi oraşele din împrejurimi. Tot anul trecut, Ansamblul "Periniţa "a sărbătorit 10 ani de
activitate.
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întreaga activitate a ansamblului este o combinaţie între tradiţie şi artă coregrafică şi
interpretativă, în scopul promovării şi transmiterii generaţiilor următoare tradiţia şi cultura
populară românească.

Primăria Otopeni Centrul Cultural "Ion Mânu"
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