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COMUNICAT DE PRESĂ 

Concert de muzică Bizantină la Botoșani 
  

Asociația “Salvează o inimă” organizează, duminică, 9 august 2015, începând cu 
ora 18.00, la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” și “Sfântul Ierarh Nectarie” din Botoșani, 
concertul de muzică Bizantină “Axion Estin”. Momentul artistic va fi susținut de Grupul 
Psaltic “Macarie Ieromonahul” din Suceava.  

Muzica bizantină este prezentă, în actualitate, doar în serviciul liturgic din bisericile 
ortodoxe, și mai poartă denumirea de muzică psaltică. Acest gen de muzică rămâne un simbol 
viu al strălucirii teoforice (termenul încearcă să exprime o frumusețe transcedentală, 
Dumnezeiască, originală și unică) a artei bizantine ortodoxe, cu toate că multe dintre bisericile 
ortodoxe autocefale nu mai folosesc acest gen de muzică, fiind înlocuită cu muzica corală, 
specifică lumii occidentale.  

 “Am decis să reorganizăm acest minunat eveniment și în acest an, deoarece persoanele 
prezente anul trecut s-au arătat foarte încântate de acest gen de muzică. Muzica bizantină 
exprimă, poate cel mai bine, bunătate, fericirea și generozitatea lui Dumnezeu. Ascultând acest 
gen de muzică, simți că trăiești într-un loc mai bun, că ești înconjurat de oameni mai buni și că 
Dumnezeu este alături de noi. Îi invităm, duminică, pe botoșeneni să ne bucurăm împreună de 
iubirea lui Dumnezeu”, declară Vlad Plăcintă, președintele Asociației “Salvează o inimă”. 

Asociația “Salvează o inimă” a fost inființată pe data de 17 decembrie 2012, și își dorește să reunească 
sub același acoperiș un număr cât mai mare de profesioniști din diferite domenii, oameni bine pregatiți și motivați, 
oameni de bine, oameni simpli, cinstiți și onești, oameni care cu suflet și dedicare pot ajuta în campaniile și 
proiectele noastre și astfel împreună să ne atingem scopul final de a lăsa copiilor noștri o moștenire valoroasă, 
mărturie a faptului că noi oamenii, comunitatea în ansamblul ei, suntem tot ce trebuie și suficient pentru ca lucrurile 
să meargă într-o direcție bună 
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