O fetiÅ£Äƒ din Hong Kong a cÃ¢ÅŸtigat un concurs de pic
la Muzeul GoleÅŸti
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UPDATE:

SâmbÄƒtÄƒ, 2 noiembrie, Muzeul Viticulturii È™i Pomiculturii GoleÈ™ti a gÄƒzduit cea de-a IX-a editie a ExpoziÈ›i
internaÈ›ionale de picturÄƒ pentru copii, organizatÄƒ de Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™, Muzeul Viticulturii È™i Pom
GoleÈ™ti È™i Cercul de PicturÄƒ ?Culoare È™i vis? Corbeni, ArgeÈ™, coordonat de prof. Elena Stoica. Tema acest
fost ?Instrumente muzicale tradiÈ›ionale din È›ara mea?, la concurs înscriindu-se peste 900 de lucrÄƒri ale micilor art
din 28 de È›Äƒri. Astfel, pe simezele BolniÈ›ei de la GoleÈ™ti au fost expuse 92 dintre cele mai bune creaÈ›ii selectate
juriu, marele premiu la sectiunea internaÈ›ionalÄƒ fiind câÈ™tigat de Lam Wai Yin Vivien, de 9 ani, din Hong Kong,
China, iar la secÈ›iunea naÈ›ionalÄƒ de Prodan Maria-È˜tefania, de 9 ani. La vernisajul expoziÈ›iei È™i la premierea
artiÈ™ti a participat È™i preÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ™, Dan Manu, care i-a felicitat atât pe cei din
organizatori, cât È™i pe micii artiÈ™ti È™i pe îndrumÄƒtorii lor, pentru pasiunea, dedicarea È™i respectul pe care
È™i culturii. LucrÄƒrile participanÈ›ilor vor fi etalate în expoziÈ›ii din muzee din România, iar cele care nu au fost se
È™i premiate vor fi expuse, ca È™i la ediÈ›iile anterioare, în spitalele pentru copii È™i la centre speciale sau vor fi fo
cadrul evenimentelor tematice organizate de Muzeul GoleÈ™ti, pentru a-i învÄƒÈ›a pe cei mici despre istoria È™i tra
celorlalte culturi.

SâmbÄƒtÄƒ, 2 noiembrie, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii GoleÈ™ti a gÄƒzduit cea de-a IX-a editie a ExpoziÈ›iei-concur
internaÈ›ionale de picturÄƒ pentru copii, organizatÄƒ de Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii G
Cercul de PicturÄƒ "Culoare si vis" Corbeni, ArgeÈ™, coordonat de prof. Elena Stoica.

Tema acestei ediÈ›ii a fost "Instrumente muzicale traditionale din È›ara mea", la concurs înscriindu-se peste 900 de lucrÄƒri a
micilor artiÈ™ti din 28 de È›Äƒri.
Astfel, pe simezele BolniÈ›ei de la GoleÈ™ti au fost expuse 92 dintre cele mai bune creaÈ›ii selectate de juriu, marele premiu
sectiunea internaÈ›ionalÄƒ fiind câÈ™tigat de Lam Wai Yin Vivien, de 9 ani, din Hong Kong, China, iar la secÈ›iunea naÈ›io
Prodan Maria È˜tefania, de 9 ani.

La vernisajul expoziÈ›iei È™i la premierea micilor artiÈ™ti a participat si preÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ™, D
care i-a felicitat atât pe juriu È™i organizatori, cât si pe micii pictori È™i pe îndrumÄƒtorii lor, pentru pasiunea, dedicaÈ›ia s
pe care le acordÄƒ artei È™i culturii.

