Asculta 5 minute de muzica clasică este un proiect derulat de Radio România Muzical din
octombrie 2010 care îsi propune familiarizarea publicului larg cu muzica clasica prin posibilitatea
oferita de a asculta acest tip de muzica în spatii aglomerate si nonconformiste: hipermarketuri,
mall-uri, sedii de firme, dar si librarii, muzee si, esential acum, scoli.
Un proiect national in scolile din Romania
Din anul scolar 2014-2015, odata cu semnarea unui protocol de colaborare între Ministerul
Educatiei Nationale si Radio România, Ascultă 5 minute de muzică clasică devine un program
national în scoli. Practic, unicul post de radio din România dedicat muzicii clasice, parte a
corporatiei publice Radio România, pune la dispozitia profesorilor din scolile românesti cele mai
importante piese muzicale din repertoriul românesc si universal, însotite de scurte explicatii, special
gândite pentru a deschide gustul celor mici catre muzica clasica, dar si pentru a oferi un sprijin
dascalilor, care, astfel, îsi pot forma o biblioteca muzicala pe care o pot folosi ca material didactic la
orele de curs. În felul acesta, dincolo de informatia teoretica despre muzica studiata la scoala,
elevii au acces nemijlocit la înregistrari de mare valoare artistica, un prim pas, practic, catre
formarea de viitori iubitori ai muzicii clasice si catre formarea unui gust artistic absolut necesar
unor cetateni ai Europei secolului XXI.
Proiectul ''Asculta 5 minute de muzica clasica'' în scoli are si o componenta activa pentru elevi: din
1 octombrie 2014, ei vor gasi pe acest site concursuri ce le sunt destinate, cu întrebari legate de
piesele muzicale puse la dispozitie de Radio România Muzical. Cele mai bune raspunsuri vor fi
premiate cu CD-uri si carti menite sa întretina interesul pentru cultura de înalta calitate.
În şcolile româneşti, proiectul este implementat prin inspectorii de specialitate (muzică/arte) din
fiecare judeţ care deţin toată informaţia necesară; este suficient pentru profesorii sau şcolile care
doresc să se înscrie în proiect (la care informaţia nu a ajuns încă prin inspectoratul judeţean) să ia
legătura cu inspectorul de specialitate.
Proiectul este coordonat de Cristina Comandasu, redactor sef Radio România Muzical, initiatoarea
campaniei, si Adrian Braescu, inspector general în cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
Un proiect în spatii neconventionale, acolo unde nu ne-am asteptat sa ascultam muzica
clasica
Totul a pornit de la o întrebare pusă într-o zi de luni, după sesiune de cumpărături în week-end la
un super-market: "de ce nu am putea asculta muzică clasică şi la supermarket?"
Întrebarea a fost pusă unor lanţuri importante de magazine şi am găsit oameni iubitori de frumos
care au acceptat această idee. Au urmat mall-uri, librării, muzee, s-au înscris din proprie iniţiativă
două firme importante care au ales ca angajaţii lor să poată asculta muzică clasică la birou.
Şi aşa s-a născut Ascultă 5 minute de muzică clasică - acum un program naţional şi în şcolile din
România.
Partenerii noi sunt bineveniţi - mai multe informaţii despre cum puteţi deveni parteneri ai acestui
proiect găsiţi aici.
Mulţumiri partenerului proiectului, ediţia octombrie 2014: Ministerul Educaţiei Naţionale,
Carrefour România, Cora România, Băneasa Shopping City, Iulius Mall Iaşi, Iulius Mall
Timişoara, Iulius Mall Cluj-Napoca, Iulius Mall Suceava, Palas Mall Iaşi, Librăriile
Humanitas, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional Peleş, Castelul Bran, Muzeul
Brukenthal din Sibiu, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul
Ţăranului Român, PricewaterhouseCoopers, Lafarge România.

Câştigătorii concursului desfăşurat până în 5 octombrie 2014.
1.Denis Andreea Vintilă - clasa a V-a, Şcoala Tudor Vladimirescu din Călăraşi, profesor
Radu Constantin
2.Andreea Porkar - clasa a VI-a, Scoala nr.1 din Santandrei, judetul Bihor, profesor
Natalia Roman
3.Iuliana Roman - clasa a VII-a, Scoala din Brehuieşti, judeţul Botoşani, profesor Adelina
Luciana Bompa
4.Andreea Ianache - clasa a VII-a, Scoala din Roseti, judeţul Călăraşi, profesor Lucreţia
Vasile
5.Laura Gheorghe - clasa a XI-a, Liceul Tehnologic nr.1 din Fundulea, judetul Ilfov,
profesor Marian Zaharia
6.Lucian Valentin Roşca - clasa a IX-a, Liceul teoretic Tudor Vianu din Giurgiu, profesor
Mihai Bica
7.Maria Selena Rusu - clasa a VI-a, Scoala gimnazială Teodor Bălan din Frasin, judeţul
Suceava, profesor Lenuţa Bleca
8.Andreea Bogdan - clasa a X-a, Colegiul Naţional Gheorghe Murgoci, profesor Gabriela
Bălan
9.Andrei Ilie - clasa a VIII-a, Şcoala gimnazială nr.3 din Mândreşti, judeţul Botoşani,
profesor Luciana Adelina Bompa
10.Alexandru Ilie - clasa a XI-a, Liceul de arte George Georgescu din Tulcea, profesor
Monica Buhai
Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos până la data de 12 octombrie 2014, ora 14. Vom
anunţa câştigătorii în data de 13 octombrie, în cadrul emisiunii "Perpetuum mobile" (ora 17.15),
precum şi pe acest site.
Din data de 13 octombrie, aveţi la dispoziţie alte două întrebări care-şi aşteaptă răspunsurile
câştigătoare până în 19 octombrie.
Important! Ascultaţi materialele audio care cuprind informaţia solicitată în răspuns (primele două
de mai jos). Nu votaţi de mai multe ori - în tragerea la sorţi intră un singur formular cu răspunsuri
corecte/persoană.
Se acordă săptămânal 10 premii constând în câte două CD-uri cu muzică clasică: unul oferit de
Editura Casa Radio, altul de Universal Music Romania. Pentru elevii din provincie, premiile vor fi
trimise prin poştă; cei din Bucureşti sunt rugaţi (ei sau părinţii/bunicii lor) să-şi ridice premiul de la
sediul Radio România din Str. Gen. Berthelot nr. 60-64. Toţi câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon
sau mail.

