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13 iulie - o zi cu noroc
Luni, 13 iulie, la Clubul Elevilor « Liviu Caraman » de la Scoala « Ghita Mocanu »
din Onesti a avut loc deschiderea oficiala a programului vizitei delegatiei LanguedocRoumanie la Onesti. Intre orele 10 si 12 au avut loc diverse manifestari organizate de si
pentru copiii ANPDC « FORUM ». Programul a debutat cu un concert al copiilor din
proiectul « DO, RE , MI se aud voci de copii ! ». Concertul a durat 45 de minute si a alternat
piesele frantuzesti cu cele romanesti. Urmatorul eveniment petrecut la Club a fost decernarea
premiilor Concursului « Seherezada ». Copiii premiati au primit diplome si carti de la ziarul
« Cotidianul». In final, Paul Hassenforder a facut o demonstratie de origami la care a
participat si publicul prezent. De la ora 14 am avut activitati la spatiul Asociatiei de la
gradinita din Buhoci. Aici copiii au facut sport (fotbal, ciclism si gimnastica), dupa care s-au
impartit in trei grupe si alternativ au facut origami, lectii de muzica si lectii de ritm.
Programul s-a incheiat la ora 18.30. Atat copiii ANPDC « FORUM », cat si delegatia
franceza au fost foarte incantati de progresele pe care le-au facut.

14 iulie - ziua nationala a Frantei
Marti, 14 iulie, actiunile ANPDC « FORUM » de marcare a zilei nationale a Frantei
au inceput la ora 10 pe stadionul « Energia » cu concursul de ciclism « Un pas inainte ».
Pentru incepit am oferit delegatiei franceze cateva demonstratii de acrobatie din partea
copiilor de la Clubul de ciclism « Anette Hassenforder » sectiunea « BMX ». De la ora 10.30
a inceput concursul propriu-zis sponsorozat de SC Nevila Fashion SRL. In urma
precalificarilor patru copii au ajuns in finala, castigatorul fiind Flitoaca Cosmin din clasa a X
a, Grupul Scolar auto « TCR » Onesti. Acesta a fost si castigatorul marelui premiu al zilei, o
bicicleta oferita de SC Nevila Fashion SRL. Ceilalti copii au primit diplome si tricouri din
partea aceluiasi sponsor. De la ora 12, la Gradinita din Buhoci, sub conducerea lui Paul
Hassenforder, copiii au invatat cateva cantece in limba franceza pe care le canta in canon pe
patru voci. Programul a continuat cu un curs de origami care la cererea copiilor a fost

prelungit. Pe langa cele 30 de pliaje prevazute in program, au mai fost facute inca 30 de catre
copii. Programul s-a incheiat cu un meci de fotbal la care a participat si delegatia franceza.
Intre orele 17 si 19 la Biblioteca Municipala ‘Radu Rosetti » din Onesti s-au desfasurat
manifestarile dedicate sarbatoririi zilei nationale a Frantei de catre ANPDC « FORUM ». La
eveniment au participat elevi si profesori de la toate scolile si liceele din oras. Programuyl a
debutat o comemorare a celei care a fost Anette Hassenforder, in amintirea careia am pastrat
un moment de reculegere. Studentul Adrian Bogatu a interpretat la pian un « Preludiu » de
Bach tot in memoria ei.
In aula s-a desfasurat concursul « LIRE pour (se) decouvrir ». concursul a fost
organizat de catre Conf. Dr. Emilia Munteanu cu participarea Universitatii din Bacau, a
Bibliotecii Municipale « Radu Rosetti » Onesti si ANPDC « FORUM » Onesti. Toti
participantii la concurs au primit diplome si carti.

15 iulie - Pregatiri intense
In 15 iulie 2009 activitatile Asociatiei FORUM au inceput de la ora 10 pe trei directii :
Paul Hassenforder a mers la Biblioteca pentru a pregati expozitia de origami din foaier, Eloise
a participat la cursurile Scolii de vara de la C.N. « Gr. C. Moisil » sub conducerea doamnei
Mariana Berezki. Amaury alaturi de membrii si voluntarii FORUM, a mers in parcul orasului
cu copiii unde am desfasurat o serie de jocuri si concursuri special pregatite pentru copii.
La Scoala de vara frantuzoaica a discutat cu elevii prezenti despre tendintele actuale
din muzica romaneasca si cea franceza facand impreuna o analiza comparativa. Discutiile au
cuprind intreaga arie a muzici, de la cea clasica (Ravel si Enescu) pana la cea moderna (rap si
rock).
Intre orele 12.30 si 15 s-a desfasurat intalnirea membrilor Asociatiei, Paul facand parte
din membrii cotizanti ai A.N.P.D.C. « FORUM ». S-au prezentat stadiul realizarii proiectelor
incepute anul trecut, bilantul financiar-contabil, precum si poiectele si necesarul financiar
pentru anii 2009-2010.
De la ora 15 ne-am reintalnit cu copiii la sediul Asociatiei unde francezii au oferit
acestora echipamente si instrumente pentru a le usura intelegerea si invatarea muzicii. Astfel
cei care invata baterie au primit un metronom, pentru cei care studiaza chitara au primit un
acordor electronic, iar pentru cei care doreau sa invete sa cante la orga au primit o orga
electronica. Deasemeni, impreuna cu francezii toti participantii la intalnire au invatat cantece

frantuzesti. Eloise si Amaury au facut cateva cursuri individuale de chitara, orga si percutie cu
copiii.
In final, cu totii am facut sport. Am jucat fotbal si am facut scurte plimbari cu
bicicletele.

16 iulie - Noi inceputuri
Joi, 16 iulie 2009, programul Asociatiei a inceput la ora 10.30 , ora la care trebuia ca
copiii sa se imparta in doua grupe si sa aleaga intre orele de muzica sau vizita la Muzeul de
istorie al Municipiului Onesti. In totalitate copiii au ales cursurile de muzica. Aici s-au
impartit pe doua ateliere, o parte au facut cursuri de chitara cu F. Amaury, iar cealalta parte cu
Heloise Hassenforder. Cursurile au durat 2 ore.
Inainte de a pleca la orele de muzica copiii au trecut prin foaierul Bibliotecii
municipale unde se amenaja expozitia de origami al Festivalului „Cocorul”. Aici interesul
copiilor a fost dublu, pe de o parte sa il salute pe Paul Hassenforder, iar pe de alta parte sa
vada exponatele. Intalnirea cu copiii i-a prilejuit lui Paul ocazia de a-i transforma pe acestia in
regine, zane si printese. Rochiile si palariile din hartie au capatat o noua stralucire imbracate
de fetitele din ANPDC „FORUM” .
Incepand cu ora 15 am participat la festivitatile de deschidere a primei editii a
Festivalului de origami „Cocorul” Onesti. Cuvantul de deschidere a fostr sustinut de
directorul Scolii generale Nr. 1, organizator al festivalului, Prof. Dan Zaharia. Au sustinut
alocutiuni cele doua principale organizatoare ale Festivalului, Monica Rusu si Mihaela
Melinte. In final a sustinut o alocutiune si Paul Hassenforder, invitatul principal al
Festivalului.
Urmatorul eveniment a fost prezentarea participantilor de la Zetea, Bucuresti, Slatina,
Dolj, Brasov, Tg. Ocna si Onesti. La sfrasit ne-a fost prezentata o poveste intitulata „Fluturi si
Flori” prezentata de tinerii origamisti de la Zetea. De altfel, aceasta denumire de „Fluturi si
Flori”este si egida sub care se desfasoara festivalul de la Onesti.
Impreuna cu publicul prezent, care a umplut la refuz aula Bibliotecii municipale, am
vizitat foaierul in care s-a vernisat expozitia de origami. Ultima actiune a zilei a fost o lectie
de origami sustinuta de catre Paul Hassenforder, Monica Rusu si Mihaela Cristea in parcul
orasului, pe malul lacului. Programul festivalului va continua maine 17 iulie la Scoala Gen.
Nr.1 Onesti, incepand cu ora 19.30. Publicul interesat va putea lucra pe ateliere de la 9.30 la
12 si de la 15 la 18.30.

17 iulie - O zi plina de activitati artistice
Vineri, 17 iulie, doua activitati principale au marcat ziua. Dimineata am participat
alaturi de copiii ANPDC « FORUM » la cursurile de origami de la Scoala Nr.1 ale
festivalului « Cocorul ». copiii au participat la toate cercurile prevazute de catre
organizatoarele Mihaela Melinte si Monica Rusu : pesti, puisori, flori, broscute, lalele si
atelierul special al lui Paul Hassenforder unde au fost create diverse modele de palarii.
De la ora 14 pana la ora 18 copiii au participat in satul catolic la cursuri de muzica si
au desfasurat activitati sportive. Au facut alaturi de Amaury si Gabriel Ursu cursuri de chitara,
orga, ritm si canto.

18 iulie - Final artistic
Sambata, 18 iulie, am particpat alaturi de delegatia franceza la ultimele
ateliere a festivalului de origami „Cocorul” Onesti organizat de Monica Rusu si Mihaela
Melinte. Copiii au participat la toate ateliere de la 9.30 pana la 12.00. De la ora 12 cei trei
francezi au luat masa impreuna cu prietenii de la Zetea prezenti la festival.
De la ora 14 , la sediul Asociatiei, copiii au facut ore de chitara si de ritm cu Amaury.
Seara a avut loc intalnirea Asociatiei la care am discutat proiectele si planurile pentru anul
2009-2010. Avem in program angajarea part-time a unui psiholog, dezvoltarea programului
„DO, RE, MI se aud voci de copii!” prin cumpararea de noi instrumente muzicale,
cumpararea de biciclete pentru Clubul de ciclism „Anette Hassenforder”, amenajarea unui
teren de fotbal si a unui spatiu de joaca la terenul Asociatiei, constructia de grupuri sanitare la
sediul actual, cumpararea de rechizite si alimente pentru copiii Asociatiei.

19 iulie
O calatorie in timp pentru a redescoperi cultura
si istoria Vaii Trotusului
Duminica, 19 iulie, incepand cu ora 12 ANPDC « FORUM » Onesti a organizat o
excursie pentru un numar de 22 de copii la care au participat si cei trei membri ai delegatiei
Languedoc-Roumanie. Primul popas l-am facut la Tescani unde am vizitat casa memoriala
« George Enescu ». Copiii au ramas impresionati de arhitectura casei, de documentele
originale, opera integrala « Oedip », diplome si premii, testamentul muzicianului. De mare
interes a fost si descoperirea instrumentelor muzicale ale lui G. Enescu, vioara si pianele.
Copiii au avut o buna ocazie de a se familiariza cu un spatiu de mare importanta culturala
aflat in apropierea Onestiului.
Urmatorul poas l-am facut la monumentul “Dada” de la Moinesti, dedicat lui Tristan
Tzara. Aici le-am vorbit copiilor despre curentele literare, despre legatura culturala ce leaga
Franta si Romania, despre poezie si despre creatia artistica.

Ultimul popas pe agenda zilei a fost ansamblul memorial de la Ghimes-Palanca
construit pentru aducerea aminte a evenimentelor din primul razboi mondial care au precedat
unirea cea mare. Aici am aflat cateva amanunte despre daruirea si eroismul soldatilor ardeleni
din armata austro-ungara. Cu toate ca este vorba despre un loc istoric, acesta are si puternice
legaturi culturale, de la acest eveniment al executiei lui Emil Rebreanu, fratele acestuia,
scriitorul Emil Rebreanu, a construit capodopera literaturii romane « Padurea spanzuratilor ».
La ora 20 ne-am intors in Onesti. Am participat la ultima intalnire pe anul acesta a
membrilor celor doua asociatii, Paul Hassenforder fiind si membru al ANPDC “FORUM”,
unde am definitivat programul si planurile pentru 2009-2010. Exista deja fonduri pentru
constructia unei fantani, a unui spatiu de joaca la standarde europene si a unui ministadion la
terenul Asociatiei din cartierul Buhoci. Francezii ne-au donat fonduri pentru marirea numarul
de biciclete ale clubului « Anette Hassenforder », pentru cumpararea de noi instrumente
muzicale pentru proiectul « DO, RE, MI se aud voci de copii ! ». Am primit fonduri si pentru
derularea de proiecte de sanatate si igiena pentru copii, pentru organizarea unei tabere in luna
august, pentru cumpararea de echipament pentru excursii si drumetii, corturi, saci de dormit
etc. si pentru imbunatatirea conditiilor sanitare prin infiintarea unei noi toalete la sediul
Asociatiei.
Astazi 20 iunie, orele 5.10 delegatia franceza a parasit Onestiul indreptandu-se spre
Franta. Multumim tuturor sponsorilor, voluntarilor si institutiilor care ne-au sprijinit in buna
desfasurare a programului vizitei francezilor. Multumim deasemeni ziaristilor din presa
judeteana si locala care au reflectat pe larg momentele vizitei Languedoc-Roumanie la Onesti.

