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INVITAłIE
Prea Cucernici PărinŃi,
StimaŃi Colegi,
În luna noiembrie a acestui an se împlinesc 25 de ani de la trecerea la cele veşnice a Pr.
Prof. GHEORGHE ŞOIMA (1911-1985), iar în prima parte a anului 2011 (în luna februarie) se
împlinesc 100 de ani de la naşterea sa.
Cu Binecuvântarea Înalt Prea SfinŃiei Sale, Î.P.S. LAURENłIU Streza, Mitropolitul
Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu organizează
Simpozionul NaŃional de Muzicologie
“Preotul compozitor GHEORGHE ŞOIMA (1911-1985)”
4-5 decembrie 2010, la Facultatea de Teologie din Sibiu
Preotul, profesorul, compozitorul, muzicologul şi dirijorul sibian Gheorghe Şoima (19111985) a desfăşurat de-a lungul vieŃii sale o activitate deosebit de bogată, atât în domeniul muzicii
bisericeşti, cât şi al celei laice, lăsând în urma sa numeroase creaŃii simfonice, vocal-simfonice şi
corale, alături de scrieri de muzicologie, unanim apreciate de specialişti, dar şi de publicul larg.
Opera sa este în curs valorificare, unele lucrări, care nu au putut fi prezentate sub regimul comunist,
fiind scoase la lumină în ultimele decenii. Aşa este cazul monumentalului oratoriu „Octoihul de la
Sibiu”, compus în anul 1970, care a fost executat în primă audiŃie abia cu ocazia manifestărilor din
cadrul Programului Sibiu-Capitală Culturală Europeană 2007. Numele său este prezent în
dicŃionarele de muzică si muzicologie, ca şi în cele de teologie, iar în semn de preŃuire una dintre
străzile Sibiului îi poartă numele.
Lucrările Simpozionului sunt grupate în două secŃiuni tematice: 1.Preotul Profesor
Gheorghe Şoima şi opera sa teologică şi muzicală şi 2.Probleme actuale ale muzicologiei
româneşti (secŃiune open).
Vă invităm să participaŃi la Simpozion şi am fi recunoscători dacă am primi confirmarea
participării dumneavoastră până la 1 octombrie 2010, împreună cu titlul şi un scurt rezumat în
limba engleză al comunicării pe care doriŃi să o prezentaŃi, pentru a fi inclusă în Programul
Simpozionului. Termenul limită pentru trimiterea în format electronic a întregii lucrări este 1
noiembrie 2010, spre a putea fi inclusă în volumul ce se va publica până la deschiderea
simpozionului. Organizatorii vor acoperi cheltuielile legate de cazare, masă şi tipărirea volumului
de comunicări.
InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la organizatorii manifestării, pe a căror adresă de e-mail
se pot trimite şi lucrările, în format electronic:
Pr.Prof.Univ.Dr.Vasile Grăjdian, tel.0731 361077, vasilegrajdian@gmail.com
Pr.Lect. Univ.Dr.Sorin Dobre, tel.0745 164937, vsorindobre@yahoo.com
Vă aşteptăm cu bucurie
Comitetul de organizare a Simpozionului

