Asociația Culturală TGP

Asociația Culturală TGP, o asociaţie de voluntari
Asociaţia s-a constituit în iunie 2012, membrii fondatori fiind participanți la Timișoara Gospel
Project. Acronimul TGP trimite la acest proiect principal al asociației, dar și la deviza sa “Talent,
Generozitate, Pasiune”. Asociaţia îşi propune să promoveze valori spirituale şi sociale prin artă,
să contribuie la conştientizarea unor probleme sociale şi la construirea unui spirit comunitar, în
acord cu valorile comune al membrilor Asociației: deschidere, onestitate, iubire, autenticitate,
pasiune. Misiunea Asociației este organizarea unor proiecte culturale accesibile tuturor, care
aduc împreună oameni din medii sociale diferite, iar viziunea sa este crearea unui spațiu al
comuniunii, pasiunii și bucuriei, care schimbă mentalități și desființează bariere sociale.
Participarea la proiectele Asociaţiei este liberă şi deschisă tuturor timişorenilor (şi nu numai), iar
concertele sunt toate, fără excepţie, cu intrare liberă. Asociaţia nu are personal angajat,
funcţionează exclusiv prin munca voluntară a membrilor săi implicaţi în activităţile
administrative sau în organizarea proiectelor. La Gala Excelenţei 2014 Primăria Municipiului
Timişoara a acordat Asociaţiei Culturale TGP Diploma de Excelenţă pentru implicarea în viaţa
comunităţii prin voluntariat.
Timișoara Gospel Project, un concert pentru o cauză
Timişoara Gospel Project este un proiect coral ieșit din tipare, o aventură muzicală pusă în
slujba unui scop caritabil, care adună pentru doar zece zile amatori de toate vârstele şi
ocupaţiile, de orice etnie și confesiune sau fără apartenență religioasă, dar având cu toţii în
comun “muzica în sânge şi un strop de nebunie” și dorința de a susține o cauză bună. Începând
din 2007, Timișoara Gospel Project canalizează entuziasmul coriștilor și succesul la public către
o cauză: strângerea de fonduri pentru Centrul de Îngrijire Paliativă "Casa Milostivirii Divine"
(www.hospice-timisoara.org). Hospice-ul este prima instituţie de acest gen din vestul României,
oferind pacienţilor aflaţi în faza terminală a unei boli incurabile posibilitatea de a petrece
ultimele zile din viaţa lor cu demnitate, asigurându-le îngrijire medicală și asistență psihologică
și spirituală. Ediţia jubiliară din 2014 a Timişoara Gospel Project a adus Hospice-ului suma
record de aproape 19000 de lei.
Iniţiat ca proiect informal în 2005 de dirijorul german Dominic Samuel Fritz, Timişoara Gospel
Project a evoluat pe parcursul celor zece ediții de la un workshop de week-end și un mic
concert într-o biserică, cu zece coriști și un pian, la o repetiție maraton de o săptămână și un
spectacol grandios de gospel simfonic în 2014, cu peste 160 de oameni pe scena Filarmonicii
“Banatul”. Organizatorul Timişoara Gospel Project a fost în primii ani chiar dirijorul, sprjinit
începând din 2009 de echipe formate din participant la proiect, iar din 2013 organizarea a fost
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preluată de Asociaţia Culturală TGP. Ediția jubiliară de 10 ani “Gospel meets Symphony” din
2014 a fost organizată în parteneriat cu Filarmonica “Banatul”, deschizând noi porţi culturale
pentru comunitate și reunind pentru o cauză bună muzicieni profesionişti si amatori. Pasiunea
și entuziasmul celor 120 de coriști s-au întâlnit în mod fericit cu profesionalismul de înaltă clasă
al orchestrei Filarmonicii “Banatul” și al band-ului rock, oferind timișorenilor un regal de muzică
gospel, spre încântarea publicului. Timișoara Gospel Project a ajuns, în al zecelea an de
existență, un fenomen cultural şi social recunoscut ca atare de Primăria Municipiului Timişoara,
care a acordat o Diplomă de Excelenţă inițiatorului și dirijorului Dominic Samuel Fritz,
preşedintele Asociaţiei Culturale TGP, la premiera concertului “Oh Happy Day!”
La ultimele două ediții, în 2015 și 2016 Timişoara Gospel Project a revenit cu formula
consacrată, cor de amatori acompaniat de un band rock eclectic și un week-end cu două
spectacole pe scena Filarmonicii “Banatul”.
Gospel Fără Bariere, o întâlnire muzicală dincolo de limite
Proiectul, lansat de Asociaţia Culturală TGP în octombrie 2012 și ajuns la a VI-a ediție în 2016,
are ca scop depăşirea barierelor sociale prin muzică şi conştientizarea mecanismelor de
excluziune socială. Conceptul inițial al proiectului a fost un week-end de muzică gospel cu o
singură zi de repetiţii şi trei concerte, dintre care unul deschis pentru publicul larg, iar celelalte
dedicate unui public special, persoane instituţionalizate, marginalizate sau cu risc de excluziune
socială. Prima ediţie, “Azil, Penitenciar, Palat” s-a desfăşurat la Azilul de Noapte “Pater Jordan”
şi Penitenciarul Timişoara, cu concertul public la Sala Barocă a Muzeului de Artă. La
următoarele ediții s-a cântat la Satul de Copii “Rudolf Walter”, Spitalul Judeţean din Timișoara,
Centrul Medical “Cristian Şerban” din Buziaş, Colegiul Național de Artă “Ion Vidu”, Biserica
“Preasfânta Inimă a lui Isus” din Timișoara.
În martie 2015, cu prilejul celei de-a IV-a ediții Asociația a relansat proiectul într-un format nou,
depășind încă o barieră prin includerea în proiect în calitate de coriști a unor persoane din
categorii sociale defavorizate, trei grupuri din Lugoj, unul de tineri de la Asociația Clementina,
altul de elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Alexandru Roșca" și al treilea format
din seniori de la Complexul de Servicii “Sf. Nicolae”. Concertul de la Universitatea Europeană
Drăgan din Lugoj a întrunit în cor peste 200 de oameni, de la copii de 6 ani până la un profesor
pensionar nonagenar. A V-a și a VI-a ediție au adus împreună participanți timișoreni și un grup
de copii din familii în dificultate, beneficiari ai centrelor de zi ale Asociației Blythswood Banat
din Jimbolia, care au cântat nu doar la concertele publice de la Casa de Cultură și Biserica
Romano-catolică, ci și pe stradă într-un cartier de romi săraci din Jimbolia.
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Concertul de Anul Nou, cu publicul pe post de cor
Primul concert sing-along de colinde şi cântece gospel al Asociaţiei Culturale TGP, un eveniment
muzical în spiritul “lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!” al Sărbătorilor, a avut loc în 2013 la la
Biserica Greco-catolică „Regina Maria”, iar umătoarele trei la Biserica Reformată TimişoaraCetate. La acest concert „cadou de An Nou” pentru prietenii Asociaţiei şi toţi timişorenii iubitori
de muzică bună, cu texte proiectate şi „fără public”, spectatorii joacă rolul de cor ad hoc, iar
dirijorul Dominic Samuel Fritz se prezintă în ipostază de pianist şi solist vocal. Concertul “Light
of the world” din 3 ianuarie 2016, cu Petre Ionuţescu la trompetă, Johnny Kui la chitară şi Sergiu
Cătană la tobe acompaniindu-l pe Dominic Samuel Fritz, a repetat succesul primelor trei ediții,
dovedind încă o dată că bucuria de a cânta este contagioasă, iar cântatul împreună este o
experienţă spirituală şi armonizatoare pentru comunitate.
Dirijorul german care a creat un fenomen social la Timişoara
Dominic Samuel Fritz s-a născut în 1983 în Germania şi trăieşte la Berlin. Nu este muzician de
profesie, a studiat științe politice la Konstanz și Paris și a obținut un master în post-conflict
recovery la Universitatea din York (Anglia). Este consilier politic la o agenție guvernamentală
germană pentru cooperare internatională. Legătura sa cu Timișoara datează din 2003, când a
fost voluntar din partea organizației "Jesuit European Volunteers" la o casă de copii a Federaţiei
Caritas a Diecezei Timişoara. Din copilărie a studiat pianul şi violoncelul, ulterior a cântat în
diferite orchestre şi ansambluri camerale, coruri semi-profesioniste, a dirijat mai multe
ansambluri, compune muzică corală și i-au apărut două CD-uri cu compoziții proprii în
Germania. La nici 22 de ani împliniţi a iniţiat Timişoara Gospel Project, o premieră muzicală
pentru Timișoara. Din iunie 2012 este preşedintele Asociaţiei Culturale TGP şi vine special din
Germania pentru fiecare proiect al acesteia. În 21 iunie 2014, la premiera concertului “Oh
Happy Day!” este distins de către Primăria Municipiului Timişoara cu Diploma de Excelenţă
pentru contribuţia la viaţa comunităţii prin cele zece ediţii de Timişoara Gospel Project.
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