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Îmi amintesc cu plăcere momentele petrecute
în urma călătoriei mele la București unde am cântat
în cadrul Orchestrei Fundației Principesa Margareta
a României

la Concertul Regal, organizat la

Ateneul Român. Anul acesta concertul a ajuns la
cea de a opta ediție și celebrează douăzeci și cinci
de ani de activitate a fundației caritabile.
A fost experiență minunată și în același timp
o adevărată onoare să mă aflu printre tinerii selectați
la nivel național pentru Orchestra Fundației
Principesa Margareta a României. Selecția a fost drastică, iar în urma unei audiții date
la Conservatorul din București, am aflat că am fost aleasă, chiar dacă am cea mai
mică vârstă dintre toți membrii orchestrei.
Astfel, am avut marea plăcere de a cânta pe scena Ateneului Român, alături de
tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai apreciați soliști pe scenele lirice importante
ale lumii, sub bagheta maestrului dirijor Tiberiu Soare. Programul concertului din
acest an a fost unul vast, regăsindu-se lucrări din arii celebre de operă, precum aria
„La donna è mobile” din opera „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, „ Nessun dorma” din
opera „Turandot” de Giacomo Puccini, sau „O sole mio” de Eduardo di Capua. De
asemenea, a mai fost interpretat Concertul pentru două violoncele în sol minor de
Antonio Vivaldi și Serenada pentru coarde de P.I. Tchaikovscky. Programul muzical
a condus publicul în universul pasional al operei, abordând arii și canzonete celebre,
în acompanierea tinerei Orchestre a Fundaţiei Principesa Margareta a României.

Atmosfera din seara concertului a fost una deosebită. Foaierul Ateneului era
plin de reporteri și camere de filmat. Un moment care mi a rămas imprimat în
memorie a fost atunci când Principesa Margareta, împreună cu familia regală au sosit
în și am cântat în dechiderea concertului Imnul Regal, în timp ce publicul numeros sa ridicat în picioare, primind familia regală cu aplauze.
Am avut parte de niște momente foarte frumoase în cadrul acestui concert și,
cu siguranță, îl voi păstra ca pe o amintire extraordinară.

