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Corul Madrigal începe turneul național de vară! 
 

 
 
În perioada 8 iunie - 2 iulie, Corul Naţional de Cameră Madrigal va susţine 4 concerte 
extraordinare în oraşele Baia Mare, Oradea, Târgovişte şi Iaşi. Evenimentele fac parte 
din programul turneului naţional de vară. 
 
Duminică, 8 iunie, începând cu ora 18, Catedrala Ortodoxă din Baia Mare este gazda 
primului concert din seria celor patru. Recitalul face parte din seria de activităţilor 
organizate de Episcopia Maramureşului şi Sălajului, intitulate “Procesiunea de Rusalii”. 
Luni, 9 iunie, Corul Madrigal va concerta, la invitaţia Asociaţiei pentru Cultură, 
Spiritualitate şi Dezvoltare a Relaţiilor Transfrontaliere, începând cu ora 19, în Sala 
Teatrului de Stat Regina Maria din Oradea. Repertoriul abordat în cadrul acestor două 
manifestări va cuprinde piese din creația renascentistă, clasică și contemporană 
românească. 
 
Sâmbătă, 14 iunie, Corul Madrigal concertează în deschiderea Festivalului Medieval de 
la Târgoviște. Recitalul care va începe la ora 22, va fi susținut între ruinele Curții 
Domnești unde se află renumitul Turn al Chindiei, repertoriul fiind compus în exclusivitate 
din muzică medievală europeană.  
 
Turneul național se încheie la Iași, alături de corurile Cantus Mundi din mai multe regiuni 
ale țării, în cadrul Festivalului Național de Muzică Corală “Gavriil Musicescu”. Concertul 
celui mai prestigios cor de cameră românesc va fi susținut pe data de 2 iulie, în sala... 
 
Concertele vor fi dirijate de Anna Ungureanu, discipol şi continuator al conceptului 
dirijoral creat de fondatorul Madrigalului, Maestrul Marin Constantin. 
 



 
 
„Madrigalul nu intră în vacanță. Ne bucurăm să avem un program încărcat și pe 
parcursul verii. Dacă luna iunie este marcată de turneul național, în lunile iulie și august 
corul nostru își va desfășura turneul mondial în cadrul căruia vom reuși să ajungem la 
Riga, Vilnius și Beijing. Vă așteptăm cu drag să admirați bijuteriile muzicale pe care 
madrigaliștii vi le vor oferii vara aceasta!”, a declarat Anna Ungureanu, dirijor al Corului 
Național de Cameră Madrigal. 
 
Corul Madrigal a fost înființat în anul 1963 de către reputatul dirijor Marin Constantin, 
susținând până în prezent peste 4000 de concerte pe cele mai prestigioase scene din 
Europa, America și Asia. În anul 1992, după înregistrarea a peste 40 de discuri și 
promovarea artei la cele mai înalte nivele, corul a fost inclus pe lista valorilor 
Patrimoniului imaterial UNESCO. În cadrul celei de-a XXI-a ediții a Festivalului 
Internațional „George Enescu” (2013), Corul Madrigal a primit din partea Federației 
Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO din Europa și America de Nord, în 
semn de omagiu și recunoaștere a întregii activități desfășurate, Diploma și Trofeul 
UNESCO „50 de ani de excelență în patrimoniul muzical universal”. 
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