




Mesaj din partea inițiatorilor

Cu câțiva ani în urmă, la una dintre întâlnirile anuale cu colegii de liceu, am propus să aducem un 
omagiu liceului și dascălilor noștri care au servit cu credință și devotament o cauză nobilă – aceea de a ne face 
oameni; nu o sesiune de comunicări științifice sau depănări de amintiri ci, cu umilință, să omagiem, printr-un 
concert, Liceul și pe toți profesorii.

Precum ceilalți absolvenți, port în suflet un sentiment de profundă recunoștință liceului și profesorilor 
noștri. Cu toate că am plecat din Cluj imediat după absolvire, trăind, datorită profesiei, în cea mai mare parte a 
vieții, peste graniță, am rămas extrem de atașat de orașul Cluj, de liceu și de colegii mei. Printre cei care au 
absolvit de-a lungul timpului se numără eminenți oameni de știință, academicieni, profesori universitari, 
oameni de artă și cultură, personalități marcante ale vieții publice. Suntem mândri de ei.

Evenimentul de astă-seară nu se referă însă la absolvenți, ci la dascăli – cei pe care îi omagiem și 
cărora dorim să le arătăm gratitudine. Este expresia recunoștinței și a respectului nostru. Nu se leagă de un 
moment specific sau de vreo aniversare, ci de un sentiment peren pe care noi, absolvenții, îl purtăm în suflet.

De ce concertul are loc la Opera Română? Pentru că, în primul rând, Opera este o instituție pe care 
noi toți am respectat-o, care a contribuit și care continuă să contribuie la formarea generațiilor de tineri. 
Astfel, omagiul nostru se îndreaptă, în egală măsură, către Opera Națională Română Cluj-Napoca. Îi 
mulțumesc, cu acest prilej, domnului director Florin Estefan și întregului colectiv al Operei pentru generoasa 
colaborare. 

Vocația evenimentului din această seară depășește însă cadrul strict al liceului nostru. În ultimă 
instanță, este vorba despre atitudinea pe care o avem față de școală și de corpul profesoral în general, despre 
locul pe care îl merită școala în societatea românească. 

Am folosit termenul de „liceu”. De-a lungul celor aproape 100 de ani de existență, el a purtat diferite 
nume. Astăzi, el este cunoscut drept Colegiul Național ,,Emil Racoviță”. Printre cei prezenți la concertul din 
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această seară se află și câțiva absolvenți care au studiat pe băncile Seminarului Pedagogic Universitar, 
devenit, după reforma din 1948, Liceul de Băieți Nr. 3.

Inițiativa organizării evenimentului omagial aparține promoțiilor anilor 1954 (incluzând două clase 
consecutive – de 10 ani, respectiv de 11 ani de studiu) și 1953, reprezentate de autorul acestor rânduri (elev al 
promoției cu 11 clase), de Academicianul Ionel Haiduc – președinte al Academiei Române (elev al promoției cu 
10 clase) și de marele nostru actor Florin Piersic (promoția 1953).

Distinsul director al Colegiului Național ,,Emil Racoviță” – domnul profesor Constantin Corega – a 
avut un rol important în pregătirile pentru acest eveniment, organizând, totodată, expoziția ce se poate vizita 
în foyerul Operei. Îi mulțumim și lui, pe această cale, și îi urăm noi succese pe parcursul nobilii sale misiuni. 
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VIVAT ACADEMIA
Concert Omagial dedicat Colegiului Național ,,Emil Racoviță” Cluj-Napoca

de către absolvenți

Dirijor: Gabriel Bebeșelea 
Regia artistică: Alina Simona Nistor

Scenografia: Valentin Codoiu

Larisa Ștefan
Oana Trîmbițaș

Diana Țugui
Viktória Cormoș

Liza Kadelnik
 Eusebiu Huțan
Hector Lopez

Sorin Lupu
George Godja
Petru Burcă

ORCHESTRA ȘI CORUL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE CLUJ-NAPOCA

Regie scenă culise: Dan Lupea



PROGRAM:

Partea I

1. Johannes Brahms – Akademische Festouvertüre (,,Uvertura academică”) – Orchestră & Cor
2. Wolfgang Amadeus Mozart – Die Zauberflöte (,,Flautul fermcat”):

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Aria Reginei Nopții) – Larisa Ștefan
3. Wolfgang Amadeus Mozart – Le nozze di Figaro (,,Nunta lui Figaro”):

Voi, che sapete (Aria lui Cherubino) – Viktória Cormoș
4. Vincenzo Bellini – Norma: Casta Diva – Diana Țugui & Cor

5. Jules Massenet – Hérodiade: Vision fugitive – George Godja
6. Léo Delibes – Lakmé: Viens, Mallika… Dôme épais le jasmin – Larisa Ștefan & Viktória Cormoș

7. Charles Gounod – Roméo et Juliette (,,Romeo și Julieta”): Je veux vivre – Diana Țugui
8. Camille Saint-Saëns – Samson et Dalila (,,Samson și Dalila”):

Mon cœur s'ouvre à ta voix (Aria Dalilei) – Liza Kadelnik
9. Gaetano Donizetti – L'elisir d'amore (,,Elixirul dragostei”):

Una furtiva lagrima (Aria lui Nemorino) – Eusebiu Huțan
10. Francesco Cilea – L'arlesiana: È la solita storia del pastore (,,Lamento di Federico) – Hector Lopez

11. Giuseppe Verdi – Rigoletto:

Un di se ben rammentomi (Cvartet Actul III) – Sorin Lupu, Liza Kadelnik, Oana Trîmbițaș, George Godja



Partea a II-a

12. Giuseppe Verdi – Il trovatore (,,Trubadurul”): Coro degli zingari (,,Corul țiganilor”) – Cor 
13. Giacomo Puccini – Gianni Schicchi: O mio babbino caro (Aria Laurettei) – Oana Trîmbițaș

14. Georges Bizet – Carmen: L'amour est un oiseau rebelle (,,Habanera”) – Liza Kadelnik & Cor
15. Léo Delibes – Lakmé: Ah! Où va la jeune Indoue – Larisa Ștefan

16. Giacomo Puccini – La bohème (,,Boema”): Quando m'en vo (Valsul Musettei) – Oana Trîmbițaș
17. Giacomo Puccini – Tosca: E lucevan le stelle – Sorin Lupu

18. Vincenzo Bellini – Norma: Mira, o Norma (Duet) – Diana Țugui & Liza Kadelnik
19. Ruggiero Leoncavallo – I Pagliacci (,,Paiațe”): Vesti la giubba – Hector Lopez

20. Piotr Ilici Ceaikovski – Evgheni Oneghin: Aria lui Gremin – Petru Burcă
21. Giacomo Puccini – La bohème (,,Boema”): O soave fanciulla (Duet) – Sorin Lupu & Diana Țugui

22. Giuseppe Verdi – Nabucco: Va, pensiero (,,Corul sclavilor evrei”) – Cor 
23. Gaetano Donizetti – Lucia di Lammermoor: Chi mi frena in tal momento (Sextet) – Hector Lopez, Diana Țugui,

George Godja, Eusebiu Huțan, Liza Kadelnik, Petru Burcă & Corul
24. Giuseppe Verdi – La traviata (,,Traviata”): Brindisi – Eusebiu Huțan, Diana Țugui & Tutti



Redactarea programului de sală: Paula Şandor – Secretar literar
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