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                              Tabel cu duminicile in care se va organiza ,, jocul de duminica”, 2011 , 

cu urmatoarele precizari: 
1. In zilele de post nu se organizeaza ,, jocul de duminica” 

2. Se doreste organizarea ,,jocului de duminica “ si in  Satul apartinator Caporal Alexa  

Nr 

crt 

 

Data /luna /an 

 

locatie 

1 17 iulie 2011 Intalnirea echipei de proiect cu  

instrumentisti  in vederea jocului de 

duminica  Santana , Satul nou 

2 24 iulie 2011 Pregatirea repertoriului pentru joc 

,Santana , Satul nou 

3 31 iulie 2011 Repetitii prevazute cu orchestra , 

pregatire pentru joc 

4 7 august 2011 Post (nu se face joc) 

5 14 august 2011 Post (nu se face joc) 

6 21 august 2011 Spectacol comun la Graniceri  org. in 

cadrul proiectului 

7 28 august 2011 Santana ,Satul Nou 

8 4 septembrie 2011 Santana , Satul nou 

9 11 septembrie 2011 Santana , Satul nou 

10 18 septembrie 2011 Santana , Satul nou 

11 25 septembrie 2011 Satul apartinator Caporal Alexa 

12 2 octombrie 2011 Santana Satul nou 

13 9 octombrie 2011 Santana ,Satul Nou 

14 16 octombrie 2011 Santana ,Satul Nou 

15 23 octombrie 2011 Santana ,Satul Nou 

16 30 octombrie 2011 Satul apartinator Caporal Alexa 

17 6 noiembrie 2011 Santana ,Satul nou 

18 13 noiembrie 2011 Santana , Satul Nou ,  

Jocul inainte de prinderea Postului 

Craciunului 

Asistent Manager  

Pasca Rozalia  Mariana 
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Raport privind activitatile de pregatire a ,,Jocului de duminica ‘’ din cadrul 
proiectului de cooperare transfrontaliera  

,,Vatra folclorica Elek-Santana –Graniceri”,2011 
 

 
             Prima activitate din cadrul jocului de duminica a avut loc in data de 
17.07.2011. Dupa ce s-a facut receptia instrumentelor muzicale a fost intalnirea 
echipei de proiect cu instrumentistii care vor sustine jocul de duminica .Instrumentele 
au fost reglate, acordate si s-a facut un instructaj al membrilor orchestrei privind 
importanta si raspunderea avuta lucrand cu aceste  instrumente, s-au aplicat 
autocolantele si am stabilit un program pana la sfarsitul anului cu duminicile in care 
se va organiza jocul.  
             In data de 24 iulie tinerii din ,,orchestra de taraf” s-au adunat pentru a stabilii 
repertoriul necesar sustinerii ,,jocului de duminica ‘‘ tinand cont de urmatoarele 
aspecte: se va respecta randuiala jocului (raru, desu si intorsu) specifice 
Comlausului, repertoriul instrumental va fi format din cantece vechi traditionale, care 
prin maiestria interpretarii speram sa ajunga la inimile publicului participant, sa fie 
indragite si  transmise generatiilor viitoare. 
            In data de 31 iulie au avut loc repetitiile ,,orchestrei de taraf ”, avand in 
vedere faptul ca ,,Jocul de duminica “ se va tine incepand cu orele 14,00 si se va 
incheia la orele 18,00, vor fi patru ore de joc si va fi necesar un repertoriu bogat cu 
multe melodii . 
In zilele de post nu se organizeaza ,,Jocul de duminica”, astfel in data de 7 si 14 
august nu se organizeaza joc. 
              In data de 20 august va avea loc un spectacol comun organizat in Elek si in 
data de 21 deasemenea se va organiza un spectacol comun la Graniceri unde se va 
prezenta dansul comun invatat in tabara de la Moneasa din 5-10 iulie si finalizat si 
din punct de vedere instrumental in tabara de la Elek organizata din data de 17-21 
august .     
                    In data de 28 august se va tine primul ,,joc de duminica “,unde vom invita 
partenerii din Elek si Graniceri ,cu precizarea ca orchestra de taraf va avea si 
costume corespunzatoare acestui eveniment. 
Mentiuni: 
  Deoarece Santana este o localitate multietnica, vom tine seama la stabilirea 
repertoriului, sa cuprinda si melodii specifice cetatenilor de etnie rroma, svabeasca si 
maghiara. 
 
 
 
 
 

Asistent manager  
Pasca Rozalia Mariana  
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Raport de activitate privind  ,, Jocul de duminica”, organizat in cadrul proiectului de 

cooperare transfrontaliera ,, Vatra folclorica Elek-Santana –Graniceri” 

 
28 august 2011 
            In data de 28 august  2011 , am organizat primul ,, joc de duminica “,  care a avut loc 

la sala de evenimente din Satul nou Santana . La joc au participat atat tineri dansatori 

imbracati in frumoasele costume populare cat si parinti si chiar si bunici .Orchestra de tineret 

care a sustinut jocul a imbracat pentru prima data costumul de orchestra foarte frumos  

executat  si au avut ocazia sa cante publicului la instrumentele  noi  achizitionate in cadrul 

acstui proiect. Datorita faptului ca sunt multi  tinerii instrumentisti  care  si-au exprimat 

dorinta de a canta la jocul de duminica  am hotarat sa le dam ocazia pe rand sa participe 

fiecare  in orchestra de tineret si sa sustina ,, jocul de duminica”. 

  

04 septembrie 2011 
             In data de 04 septembrie 2011 ,, jocul de duminica”  a avut loc in amfiteatrul de langa  

Primarie , deoarece Sala de evenimente din Satul nou Santana  a intrat in reparatii  , dar si 

datorita faptului ca este timp frumos si amfiteatrul este in centrul civic . Am avut o duminica 

foarte reusita  o participare mare ,  centrul Orasului Santana a fost  invadat de culoare  

datorita  tinerilor  imbracat in  straiele  populare  . Si de aceasta data au participat la joc  tineri 

dansatori, parinti si personae in etate , care i-si aduc cu drag aminte de ,,Jocul de duminica “, 

traditie care a fost reluata datorita  acestui  proiect  si care nu s-a mai tinut in Santana din 

spusele varstnicilor  din anul  1974. 

 

11 septembrie 2011 
             In data de 11 septembrie 2011 a avut loc Hramul Bisericii Santana II , ocazie cu care 

la spectacolul organizat  am invitata colegii din Elek si Graniceri , am prezentat fiecare 

ansamblu cateva dansuri populare din repertoriul propriu si am prezentat dansul comun din 

cadrul proiectului . A fost un spectacol foarte frumos  la care a participat un public foarte 

numeros , dansul comun fiind indelung aplaudat. Dupa evolutia celor trei ansambluri am 

participat la o masa comuna  unde am analizat reusitele proiectului pana in acest moment si 

am discutat cu echipa de proiect despre activitatile comune care urmeaza sa le desfasuram in 

cadrul proiectului. La finalul  spectacolului orchestra de tineret  a sustinut jocul de duminica 

la care au participat tinerii din Santana dar si din celelalte ansambluri care au participat la  

spectacol. 

 

18 septembrie 2011 
            In data de 18 septembrie 2011 ,, jocul de duminica “ a avut loc in amfiteatru  am avut 

o zi frumoasa  si un public format din toate generatiile . La joc  au participat dansatori  de 

toate varstele  incepand cu cei de 6 ani pana la cei mai mari de peste 25 de ani ,dar si public 

format din parinti , rude  sau simpli trecatori care se opresc  si intreaba ce se organizeaza aici. 

Suntem  de fiecare data felicitate datorita initiative de a reinvia o astfel de traditie. Numarul 

de participanti  cat si interesul unui astfel de eveniment este de fiecare data mai mare.  

Asistent manager 

Pasca Rozalia Mariana 
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