
Cu ajutorul proiectului 
SUFLET ROMÂNESC,, 

finanţat parţial de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
prin Compartimentul de Tineret  

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, 

i-a pregătit pe tinerii săi membri să participe, cu succes, la festivaluri, 
spectacole, obiceiul cetei de feciori din Ţara Făgăraşului şi a contribuit la 
educarea lor în spiritul respectului şi dragostei pentru folclor - „icoana 

sufletească a unui popor, după localităţi şi timpuri” – prin facilitarea 
creşterii consumului cultural în rândul tinerilor – viitori formatori în 

domeniul educaţiei nonformale. 
 

„La noi pietrele vorbesc şi pădurile şoptesc. 
La noi stâncile gândesc, iar izvoarele doinesc. 

Florile sunt cântătoare şi cu vorbe chemătoare.” 
(Legenda Branului – din vorbele lui Şirnea-Bran Rogozeanul,  
încrustate în piatra izvorului ce susură în faţa şcolii din Şirnea). 

 
Aşezată pe unul din dealurile domoale ale Şirnei, împodobite cu 

păduri de argint, pensiunea „Mestecăniş”, amenajată cu deosebită grijă de 
familia Benga, va mai fi, cu siguranţă, gazda multor activităţi ale Asociaţiei 
„Fluieraşul” din Braşov, datorită condiţiilor optime de lucru şi de odihnă, 
amabilităţii gazdelor, amplasării sale în satul Şirnea – păstrător al tradiţiilor 
specifice subzonei etnografice Bran a Ţării Bârsei. 

 

 
Florin Comşiţ, Ana-Maria Dedu, (Şc. Gen. nr. 23, Braşov),  

Oana Huhurez, Alexandra Pătrăşcanu (Liceul de Arte şi Meserii), 
Anamaria Gherghel (Liceul „Nicolae Titulescu”),  

Cristina Ţurcanu (Colegiul Naţional „Grigore Moisil”),  

Ionela Chihaia, Marius Comşiţ, Cristina Ilie, Cristian Anton (foşti 
membri ai ansamblului Poieniţa-junior care, în 2004, vor sărbători 10 ani de 

la participarea lor la spectacolul aniversar de pe scena Palatului Culturii  
din Braşov – actualul Centru Cultural „Reduta” unde, alături de celelalte 
generaţii de dansatori ai ansamblului POIENIŢA al Palatului Culturii din 

Braşov – au sărbătorit 30 de ani de la cucerirea Marelui Premiu al 
Festivalului Internaţional de Folclor din Egipt, din 1964 şi 35 de ani de la 

înfiinţarea prestigiosului ansamblu, instruit cu pricepere şi dăruire de 
regretatul maestru coregraf Ioan Corneliu Vasiliu – de la a cărui trecere din 
lumea cu dor în cea fără dor s-au împlinit, la 12 noiembrie 2003, 4 ani) au 

participat la întocmirea schiţei viitorului proiect al „fluieraşilor”, 
îndrumaţi de Andreea Rarinca – studentă în anul III la specializarea 

Psihologie-Pedagogie a Universităţii „Transilvania” din Braşov. 

 

 
Nenea Costică Terciu, deşi avea 82 de ani, 
ne-a cântat, cu drag, ciobănaşul, breaza 
;i brâul de la Bran, din fluier: aşa, am 
jucat mai cu foc! 



Cont IBAN: RO67CECEBV0130RON0815713 
(deschis la CEC BANK S.A., sucursala Braşov) 

Site:    http://fluierasulbrasov.wikispaces.com/  
http://scoli.didactic.ro/asociatia_fluierasul_brasov_brasov 

Telefon:  0720 52 76 13 
E-mail: fluierasulbrasov@gmail.com  

 

 
 
 

„Respect din partea colindătorilor 
din comuna Viştea de Jos şi cinste 
învăţătoarei Silvia Tatu.  

Vă dorim să ajungeţi ani mulţi, să 
ne întâlnim la fiecare sărbătoare, să 
reînviem obiceiurile vechi şi să aducem 
aminte oamenilor de tinereţea pe care 
au petrecut-o. 

Vă dorim o viaţă frumoasă! 
Felicitări pentru Silvia Tatu şi 

grupul „Fluieraşul”! 
 

Vătaful Cîrje Nicu  

 

FESTIVALUL 
„CIOBĂNAŞUL” 

ÎNTORSURA BUZĂULUI – 
7 SEPTEMBRIE 2003 

AS. „FLUIERAŞUL” BV : COMPETENTĂ, TÂNĂRĂ, OPTIMISTĂ, 
REDESCOPERĂ, TRANSMITE, FORMEAZĂ, ECHILIBRÂND 


