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Raport de activitate 2015-2016 

În vara lui 2014 ne întâlneam și discutam înfocat via e-mail sau pe telefoane. Iunie-iulie 2014 Hugo 

Balazs ne ajuta cu o adresă de e-mail comună și se lucra la statut. În luna iulie Andreea Basavinei ne 

realiza afișul pentru o Seară românească la Esslingen, datată 12.07. 2014 cu ansamblul “Freamăt 

Românesc” prin intermediul Mariei Kando (la data respectivă organizator fiind Redacția ZZR), acțiune 

pusă în continuarea uneia dintre întâlnirile de organizarea asociaţiei. 

 

În aprilie 2015, vizitam împreună un muzeu care păstrează o istorie înfrățită: 

Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien din Stuttgart. 

      

Primul concert (muzică de cameră) Charmant Quartett, a fost  organizat în data de 17 mai 2015, 

avându-i ca parteneri pe colegii de la ACOR (Asociația Cetățenilor Originari din România).   

                                    

Pe acest afiș apărea prima dată și logo-ul EU Reflect e.V., în faza incipientă. 
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Deveneam oficiali  și, curând, lângă statut apărea și un logo, purtând semnătura graficianului Torsten 

Lieken.   

În mai 2015, Laura Frențescu continuă proiectul de ajutor social început în cadrul redacției ZZR, cu 

ediția "O carte deschisă, o poartă către lume”, cu sprijinul asociației.. 

                                 

În septembrie 2015 ne angajam cu susținerea FRS într-o acțiune de solidaritate cu refugiații.
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În octombrie 2015, o aplaudam pe colega noastră, pianista Cristina Popa van Grootel, concertând 

alături de soțul  său, Evert van Grootel.          

                   

Pe data de 17 octombrie avea loc oficializarea festivă a EU Reflect e.V., având un program artistic cu 

invitați deosebiți: Monica Ilea –München (autoarea Povești Săsești), actrițele Raluca Urea și Iulia 

Szabo precum și pianista Cristina Popa van Grootel. 

               

           

Noiembrie 2015- discuții finale pe tema site-ului www.eureflect.org 

 

 

http://www.eureflect.org/
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Luna noiembrie 2015 ne duce iar cu gândul la copii și la bucuria unei bune educații care îi ajută 

pentru viitor. 

         

De Crăciun 2015, păstrând un frumos obicei al redacției ZZR, ne adunăm cu toții la radio să cântăm 

colinde live… 

                                                

2016   

Anul 2016 ne aduce noi mărtișoare.  

În luna martie, le confecționam cu bătrânii de la Bischof-Moser-Haus.  
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În luna mai 2016 ne adunam forțele pentru primul proiect finanțat de DPRP, scopul fiind procurarea 

unui proiector pentru acțiunea RO.KINO 

 
Pe parcursul a șase luni de zile, ne-am propus prezentarea unor filme românești sau documentare 

despre România și oamenii locurilor.  Inițiator proiect, Laura Frențescu. Colaborator principal, Casa 

de Filme Paradoxfil București, prin bunăvoința și cu sprijinul remarcabil al directorului acesteia, 

regizorul Marius Th. Barna. Alte colaborări,  regizorii: Brigitte Drodtloff și Björn Reinhardt.  
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Serbând Ziua Internațională a Iei,     la Ro.Kino 2016, alături de noi, regizoarea Brigitte Drodtloff, 

prezentă la eveniment.  

  

27 mai 2016, vizita la SWR. 

            

14 mai 2016, expoziția copiilor, “ Prietenul/colegul meu din altă țară ” cu participarea în juriu a prof. 

Klaus Bushoff.                              
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Au mai fost și întâlniri lunare…                                                                                       
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28 august, Concert de arii din opere și operete “Voci de la Pontul Euxin”.  

     

1 octombrie 2016, Concert/Manifestare artistică "Unirea, sub semnul Mariei, regina tuturor 

românilor" – inițiator, Maria Kando. Concert Jezebel, acompaniată de pianistul concertist Alexandru 

Burcă. Artă plastică: Mirela Trăistaru și Teli Iacsa. Colecția de obiecte personale și costume 

tradiționale vechi, de mare valoare, aparținând    Iuliei Gorneanu. 
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