
- Comunitatea ortodoxă română din Flandra Orientală 
și Occidentală (CORFOO) ; 
- parohia ortodoxă « Sfântul apostol Andrei și sfântul 
Materne ». 

 
• Informații suplimentare : 
- Tel. : 0486 977 590 (orthodoxe parochie) 
- Tel. : 0498 203213 (CORFOO) 
- site : www.parohiaaalst.be 
- E-mail : corfoo.vzw@gmail.com                                  
• Mulțumiri : 
-    Maria-Catrina Petcu și Carmen Elena Rotaru ; 
-    tuturor fraților și surorilor din biserica noastră 
care s-au ostenit si s-au jertfit cu dragoste pentru 
susținerea acestui eveniment ; 
- protopopiatului romano-catolic din Aalst. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dacă doriți să ți activitățile și biserica noastră o puteți face 
prin donații în contul  BE52 7450 3979 3109 cu mențiunea 

DONATIE sau direct la sfânta biserică. 
 (vzw CORFOO) 

 INFORMAȚII PRACTICE 
 
• Intrarea la concert costă 12 euro ; 9 euro la 
înregistrarea în avans. 
• Adresa : Begijnhof, 41A 
                       9300 Aalst 
• Acces : de la Gent sau Bruxelles pe E40 ieșirea 
Aalst. Urmați N45 direcția Aalst, după care N9 
direcția Asse. La intersecția semaforizată faceți stânga 
și apoi dreapta spre Burchstraat, apoi stânga pe Anna 
Snelstraat și iarăși stânga pentru Begijnhof. În partea 
dreaptă se vede sfânta biserică. Mai jos găsiți un plan 
în detaliu al zonei unde se află biserica. 

SĂRBĂTOAREA PAROHIALĂ 

« SFÂNTUL MATERNE » 
- a cincea ediție - 
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PROLOG 
 
Ajuns la a cincea ediție, hramul sfântului Materne va fi marcat în 

acest an de un moment cultural de excepție: un recital vocal cu 
soprana Maria-Catrina-Petcu și Carmen Elena Rotaru, la pian. 
MARIA  CATRINA-PETCU s-a născut la 9 aprilie 1972 în Horezu, 
Vâlcea. Formarea sa artistică începe alături de corala EUPHONIA 
(ulterior Corala Academică a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Rm. 
Vâlcea) alături de care concertează din anul 1993 până în prezent. 
Urmează cursurile Conservatorului de Muzică George Enescu din 
București secția canto (1997-2002) la clasa prof. Iulian Băiaşu. In 
2003 obține premiul I la prima ediție a Festivalului-Concurs Național 
al Liedului Românesc de la Brașov. Tot din același an devine solistă a 
Operei din Brașov sub conducerea regizorului Cristian Mihăilescu, 
până în prezent. Participă la audiții și concursuri naționale și 
internaționale. Dintre rolurile de operă și operetă în care s-a remarcat 
amintim: Franz Cagliari din „Sânge vienez” de J.Strauss, Prinţesa din 
„Vânzătorul de păsări” de F.Zeller, Antonia din „Povestirile lui 
Hoffmann” de J.Offenbach, Leila din „Pescuitorii de perle”, Micaela 
din „Carmen” de G.Bizet, Gilda din „Rigoletto” de G.Verdi, Lucia din 
„Lucia di Lammermoor” de G.Donizetti și Magda din „La Rondine” 
de G.Puccini - aceste spectacole fiind prezentate și în turneele 
întreprinse în Germania, Austria, Elveția și Franța în 2005, 2007 și 
2009. 
CARMEN-ELENA ROTARU s-a instruit ca pianistă la renumita 
școală românească și s-a dăruit întotdeauna 200% pasiunii ei pentru 
muzică. A început să studieze pianul la vârsta de sase ani și a susținut 
primul ei concert la vârsta de zece ani. Pe perioada studiilor a 
participat la numeroase concursuri și la doar 15 ani a câștigat premiul 
II la Festivalul de muzică de la Stresa. Carmen-Elena Rotaru a primit 
numeroase distincții și premii la concursuri naționale și internaționale, 
printre care concursul „Talents Jeunes de l’Ouest” în Franța, alte 
concursuri din Marea Britanie, Spania și Grecia și concertează în mod 
regulat la evenimente renumite cum ar fi „Les Nuits de Beloeil”. 
Carmen-Elena Rotaru a urmat cursurile unor scoli de muzică renumite 
din România, inclusiv Liceul de Muzică „George Enescu” din 
București și a fost una din cei doi studenți selectați anual să urmeze 
cursurile Conservatorului din București. In timpul studiilor de 
Conservator a obținut in paralel și licența in muzicologie și compoziție 
la Universitatea din București.  
Din 1998, Carmen-Elena Rotaru a colaborat în Belgia cu Jean-Claude 
Vanden Eynden de la Conservatorul din Bruxelles, unde a și lansat 
mai multe CD-uri. Carmen a lucrat ca acompaniator la Conservatorul 
din Bruxelles și IMEP din Namur, a făcut parte din juriul mai multor 
concursuri muzicale și a fost acompaniator la Concursul „Koningin 
Elisabeth” / „Concours reine Elisabeth”. 
 

PROGRAMUL SĂRBĂTORII 

Prima zi 
 

Sâmbătă, 27 septembrie 

 

18h001 - Slujba Vecerniei 

19h00  - pregătirea pentru concert 

19h30  - Recital 

“Doamne, auzi glasul meu!”  

“Heer, hoor mijn stem” 

Maria Catrina-Petcu, soprană 

Carmen Elena Rotaru, piano 

21u00  - Recepție 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Sâmbata, începând cu orele 18h00, și duminica, parcarea 
din fața sfintei biserici este GRATUITA. 

PROGRAMUL SĂRBĂTORII 

A doua  zi 
 

Duminică, 28 septembrie 

 

 
 

 

08h30 - slujba Utreniei 

10h00 - Sfânta Liturghie 

12h30 - agapa frățească 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozaic de la Tabgha, biserica înmulțirii pâinilor și peștilor 
(sec. V) 


