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România, țară parteneră  la târgul CMT Stuttgart, 2015  

Autor: Daiana Matieș, Stuttgart, 22.01.2015 

Razele unui soare altfel zgârcit în iarnă, pătrund printre vitraliile delicate ale bisericii. 
Nu este o clădire mare dar ziua de 18 ianuarie 2015, i-a dat spațialitate în lumină și 
un aer diafan.  

S-ar zice că îngerii s-au vorbit ca cel puțin orele prânzului să fie scăldate într-o 
culoare care să se îmbine perfect cu sunetele ce aveau să inunde atmosfera. Berger 
Kirche Stuttgart. Trei virtuozi, trei instrumente și o inimă. Inimă de român. Inimă de 
român care acolo a fost mare cât toată acea biserică, adunând și amestecând la un 
loc inimile mai mici ale celor ce ascultau cu ale celor ce ofereau. Trei virtuozi care 
știu să dăruiască și o fac de ani întregi, pe toate scenele lumii, aducând ovații.  

 

E un sentiment frumos să te poți bucura de măiestria lor, ambasadori ai culturii și ai 
școlii de muzică românească, să simți cum vibrațiile interpretărilor lor ți se transmit 
atât de cunoscut în sânge, pulsând în același ritm, dorindu-ți ca cei prezenți, cu o altă 
inimă decât românească, să poată simți măcar un strop din finețea arcușului unui 
Stradivarius vibrat enescian, al naiului mioritic sau al țambalului dus de la grație la 
folclor și jazz, într-un pârâu cristalin care se pierde curgând fie lin printre fânețuri, fie 
gonind clipocind printre stănci. Muzica unește, muzica transmite, muzica dăruiește, 
muzica înalță. ALEXANDRU TOMESCU (vioară), MARIUS MIHALACHE (țambal) și 
NICOLAE VOICULEȚ-(ambasador al turismului românesc) (nai). Acesta a fost ultimul 
concert din seria celor patru concerte organizate cu ocazia manifestărilor culturale 
din cadrul CMT Stuttgart 2015  (Târgul Internațional de Turism și Caravană, Stuttgart, 
2015, 17-25.01.2015) la care în acest an, ca și în 2009, România a fost țară 
parteneră.   
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Organizatorii s-au întrecut pe ei înșiși, România fiind măiastru reprezentată, atât la 
standuri cât și de artiștii care au urcat pe scene, la toate acestea adăugându-se 
partea decorativă inedită, celebrele sculpturi ale lui Brâncuși de data aceasta în 
construcții din lână naturală prezentate neașteptat (realizarea hairstylist-ul Cristina 
Grama), fiind purtate pe cap de frumoase tinere îmbrăcate în costume care coborau 
din epoca prințeselor. Șase frumuseți s-au perindat pe scene și în afară ei, aducând 
un crâmpei din portul tradițional românesc, într-o viziune elegantă, chiar maestuoasă. 
O combinație de folclor modern  deosebit de inspirată, care nu numai că a tras 
atenția dar a făcut capetele să se întoarcă după ele, în admirație. Colecția "Zestrea" 
realizată de Liliana Ţuroiu. 

 

16. Ianuarie 2015, prima zi, Ziua Galei, după discursul oficialităților române și 
germane (dr. VLAD VASILIU, ministru consilier la Ambasada Româna din Berlin și 
GUIDO von VACANO, director general Târguri pentru public), a adus celor prezenți 
un buchet de nume îndrăgite ale scenei românești. Au fost apluadați pe lângă doi 
dintre cei trei virtuozi, MARIUS MIHALACHE și NICOLAE VOICULEȚ, deasemenea, 
iubit de generații de toate vârstele, un om care, în ciuda părului alb, nu lasă timpul să 
facă ce vrea, rămânând inegalabilul baterist OVIDIU LIPAN ȚĂNDĂRICĂ 
(ambasador al turismului românesc), tinerele și talentatele fete de la AMADEUS, 
chitaristul CRISTI GRAM, vocea de aur -JEZEBEL, JOSEF KAPPL-fostul chitarist al 
trupei Phoenix, violonistul MIHAI NENIȚĂ, precum și, cu numai o pătrime din întregul 
ansamblu, ansamblu al cărui tradiții le-a deschis calea intrând în 2005 în Patrimoniul 
UNESCO, nemuritorii "CĂLUȘARI ". 

 



 
Redacția ZIG-ZAG de România 
Freies Radio für Stuttgart, Stöckachstr. 16a, 70190 Stuttgart, Tel.: +49 (0) 711 6400 - 442, Fax: - 443 
www.onlinereflect.eu / info@onlinereflect.eu 

 
 

 
3/4 
 

Sâmbătă, 17.01.2015, ziua a doua de concert și prima zi de târg, a deschis ușile 
presei unde organizatorii acestui parteneriat, ADINA SECARĂ, director general al 
Biroului Român de Turism pentru Germania și Elveția, alături de președintele 
Autorității Naționale de Turism, SIMONA-ALLICE MAN, au stat la dispoziție 
răspunzând întrebărilor, aducând precizări cu privire la participarea românească la 
acest târg și invitând la descoperirea Grădinii Carpaților. 

 

Concertele zilei au avut loc atât în marea sală a Târgului (cu un program asemănător 
cu cel prezentat în cadrul Galei) cât și direct, în alt format, la stand, spre deliciul 
publicului care putea veni în contact direct nesperat cu artiștii îndrăgiți.  

Standul.  Participare numeroasă venită la manifestare, acoperind fiecare regiune din 
România, toată gama de turism și toate gusturile, de la turismul clasic la cel rural, 
balneo, cicloturism, cu caravane, ECO, turism de aventură, drumeții, golf, la 
destinațiile cultural-istorice, totul prezentat în cadrul unui stand mare și luminos la 
care, ca într-un furnicar, organizatori, artiști, reprezentanți ai asociațiilor și 
operatorilor de turism, companii aeriene, vizitatori au format un bloc comun, plin de 
culoare și voie bună. Prezenți pe toată durata, interesații târgului s-au putut bucura 
de talentul meșterilor populari, ai ceramistilor (ceramică de Cucuteni), păpușari (din 
zona Moldova și Maramureș, păpuși în costum național, realizate din știuleți de 
porumb), sculptori în lemn (Maramureș-Transilvania) sau profesioniști ai inchistritului 
ouălor (Bucovina). Deasemenea s-au putut degusta vinuri prin prezența 
reprezentanților Asociației Sommelierilor din România (parteneră anul acesta la târg), 
nelipsind nici partea culinară. O altă surpriză a fost rezervată doamnele și 
domnișoarele  de la târg, standul României oferind posibilitatea realilzarii unei coafuri 
tradiționale împletite și chiar a unui machiaj prin măiestria unei visagiste. 

 

O prezență așteptată, atât pe parcursul zilelor de prezentare cât și într-un concert 
special cu intrarea liberă în data de 23.01.2015, a fost trupa  "Nightlosers", deja 
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cunoscută publicului stuttgartez de la manifestările altor ani. 
Cu ocazia acestor zile, prezent la Stuttgart a fost și consulul general al României la 
München, Anton Niculescu.  

Și cei din zonă și-au adus contribuția, delicatesurile tradiționale românești ale lui 
Michael Hermann (Esslingen) fiind încă o dată mult apreciate.   

CMT 2015, aduce încă o dată pe lângă interesul germanilor care ne cunosc mai 
puțin, în dorința lor de a vizita România și prilejul întâlnirilor și aducerilor aminte, sașii 
și șvabii din România fiind ca în fiecare an interesați de noutățile țării de care sunt 
încă legați și de care ramân atrași, fiind prezenți atât la stand cu propriile oferte cât și 
printre numerosul public. 

 

Târgul de Caravană și Turism Stuttgart, cu pretentia de a fi cea mai mare 
reprezentare de gen, cu prima sa prezentare în 1968 (anul acesta împlinindu-se 75 
de ani de la înființare), aduce în 2015,  2000 de participanți din 100 de țări și 800 
modele de remorci (caravană). 

„Scopul pentru care România trebuie să participe la acest tip de evenimente îl 
reprezintă creșterea notorietății ofertei turistice a țării noastre, precum și creșterea 
implicită a circulației turistice din aceste țări. De exemplu, Germania ocupă locul întâi 
în topul țărilor generatoare de turiști străini. În 2014, peste jumătate de milion de 
cetățeni germani au vizitat România beneficiind de serviciile turistice oferite de 
operatorii economici din acest domeniu”, declară președintele Autorității Naționale de 
Turism (ANT), Simona- Allice Man.”   

 


