ANSAMBLUL FOLCLORIC ,, SOROCUL DIN BEREGSAU,,
Ansamblul folcloric,, SOROCUL DIN BEREGSĂU,, este constituit din artiști amatori,
acest grup fiind înființat la 11 septembrie 2015.
Membrii acestui ansamblu sunt copiii, tineri și adulți de diferite vârste, iubitori de
folclor și tradiție românească..
Ca activități ale ansamblului folcloric ,,Sorocul din Beregsău ,, putem enumera :
dansuri și cântece populare, poezie dialectală și teatru popular.
Repertoriul coregrafic este bogat și variat, cuprinzând hore, sorocuri, brâuri
bănățene, dans de fete, dansuri din zona de pustă și munte a Banatului .
În cadrul ansamblului se disting trei grupe de dansatori, soliști vocali de etnie sârbă,
instrumentiști, orchestră de muzică populară..

PRODAN BARBULESCU CATALIN FLAVIUS

– Instructor Coregraf

PRODAN BARBULESCU
CATALIN FLAVIUS

Cătălin Prodan s-a născut la 29 decembrie 1995, în Timișoara, jud. Timis dar
locuiește în Beregsău Mare, unde și-a petrecut și cei mai frumoși ani ai copilăriei.
Încă de mic a îndrăgit muzica, mergând cu părinții la petreceri și la nunți,
aceasta fiindu-i insuflată în familie.
Din clasa I până în clasa a VIII, urmează cursurile la Școala Generală Nr.19
Avram Iancu Timișoara și totodată la îndemnul părinților din anul 2006 se înscrie în
marea familie a Ansamblului Timișul al Casei de Cultură din Timișoara, ca dansator
la instructorul coregraf Nicolae Haineala, unde învață primii pași ai dansului popular
și face cunoștință cu folclorul, obiceiurile și tradițiile românești.
După un an, își continuă activitatea ca dansator la grupa de tineret, a
dl.instructor coregraf ing.Doru Vladu, cu care participă la spectacole , festivaluri și
diverse turnee atât în țară cât și în străinătate în țări ca Serbia, Ungaria, Croatia,
Grecia, Italia, Franta, Spania.
În paralel cu activitatea de la Ansamblul Timișul, a activat și în cadrul
Ansamblului ” Pusta Banatului “, ca dansator și instrumentist.
Primul contact cu televiziunea a fost la televiziunea locală Tele Europa Nova,
urmând apoi să participe la diverse filmări și spectacole la Banat TV Resita, Hora
TV și Televiziunea Favorit.
Din clasa IX până în clasa XII, își continuă studiile la Colegiu Național
Constantin Diaconovici Loga, secția științele naturii, dar nu întrerupe activitatea
artistică în cadrul ansamblului.
Fiind înconjurat de un colectiv de dansatori, soliști vocali și instrumentiști
decide să se înscrie în cadrul Școlii de Arte Timișoara al Centrului de Cultură și Artă
al județului Timiș, la cursul cu specialitatea orgă electronică, la clasa dl. profesor
Sebastian Cega, pe perioada 2009 – 2012 și îl termină în calitate de instrumentist.
Astfel pe lângă activitatea de dansator începe și activitatea de instrumentist
participând la serbări, spectacole și petreceri private.
Tot în cadrul Școlii Populare de Arte Timișoara, frecventează cursuri de
coregrafie, terminând cu specialitățile : dansator profesionist și instructor coregraf.
Ca și un rezultat al muncii sale , îndrumă în calitate de instructor coregraf, copiii
satului natal, la Ansamblul Folcloric “ Sorocul din Beregsău “, spre muzică și dans
popular.

În prezent, pe lângă activitatea de instrumentist, instructor coregraf, este
dansator în cadrul Ansamblului Timișul al Casei de Cultură Timișoara, sub
îndrumarea maestrului coregraf Toma Frentescu și student la Universitatea de
Medicină și Farmacie “ Victor Babeș“ din Timișoara, secția Medicină Generală.
“ Doresc din tot sufletul săpot continua și săpot îmbina, activitatea și pregătirea mea
profesională, cu pasiunea pentru muzică și dans popular, amândouă, atât muzica
cât și medicina adresându-se ființei umane într-un mod direct, în vederea vindecării
trupului și minții ”.
“Muzica oferă un suflet universului, aripi minții, zbor imaginației și viață
oricui”.
PASCU IULIA SORINA

Mă numesc Pascu Iulia Sorina și sunt născută într-o zi de vară, pe data de
20.07.1995, în Timişoara.
Locuiesc în satul Beregsău Mare, comuna Săcălaz, judeţul Timiş.
Am absolvit Școala Generală cu clasele I -VIII din Beregsău Mare, am urmat
Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timişoara iar apoi mi-am continuat studiile la
Facultatea de Management Agricol din Timișoara .
De mica am îndrăgit muzica populară și mi-a plăcut să joc , luând parte la toate
evenimentele din sat și nu numai.
Din anul 2015, activez în cadrul Ansamblului Folcloric “ Sorocul din
Beregsău “, în calitate de dansatoare, dar și ca asistent coregraf, participând la toate
spectacolele și activitătile acestuia.
Tot cu acest ansamblu , am participat în anul 2016 , la Festivalul Concurs “
Lada cu zestre “ –editia X.

