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Mă numesc Alesia Rozalina Munteanu, în vârstă de14
ani și locuiesc în municipiul Tecuci , județul Galați. Studiez muzica de la vârsta de 11 ani, în cadrul
școlii de canto Soul Music Art, Bârlad. Sunt elevă în clasa a-VIII-a, la școala Dimitrie Sturdza,
Tecuci.
Studiul personal s-a împletit cu cel didactic, iar rezultatele nu s-au lăsat prea mult așteptate. Ceea
ce trebuia să se întâmple s-a realizat abia anul acesta. Multele ore de studiu au dus la o serie de
renunțări în planul copilăriei. Cu toate acestea, simt că nu am de regreta, rezultatele ulterioare
confirmându-mi așteptările.
În această perioadă de studiu, am participat la multe concursuri și festivaluri, obținând foarte multe
trofee și premii. Anul 2019 a fost foarte bogat în premii, astfel, am câștigat:
Trofeul categoriei – Festivalul național de muzică – „Dragobete pupă fete”, ianuarie 2019, Ploiești.
Festivalul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 și a fost la prima ediție. În acest
festival s-au înscris 170 de copii. Directorul festivalului a fost Adina Dedu, iar director artistic Adrian
Ancuța.
Marele trofeu adolescent – Festivalul internațional de muzică „Mama, icoana sfântă”, martie 2019,
București.
Trofeul categoriei – Festivalul internațional de muzică „Mărul de aur”, aprilie 2019, Galați.
Premiul I – Festivalul internațional de muzică „Voci de inger”, aprilie 2019, Suceava.
Marele trofeu etno – Festivalul internațional de muzică „Constelația Juniorilor”, aprilie 2019, Focșani
Premiul I – Festivalul national de muzica „Floare de april”, aprilie 2019, Tecuci. La această ediție au
fost înscriși un număr total de 113 concurenți, împărțiți în cinci grupe de vârstă: grupa 4 – 6 ani cu 9
concurenți, grupa 7 – 9 ani cu 33 concurenți, grupa 10 – 12 ani cu un număr de 35 concurenti, grupa
13 – 15 ani cu 24 concurenți și grupa 16 – 18 ani cu 12 concurenți. Juriul a fost format din interpreta
Ileana Șipoteanu – președinte de juriu, interpreta Nico, interpreta Cristina Vasopol – finalista a
concursului X Factor, compozitorul Claudiu Bulete și George Vanvu – realizator emisiuni muzicale la
Radio România Iași.

Trofeul categoriei – Festivalul național de muzică „Florile copilăriei”, mai 2019, Bârlad. În luna iulie
2019, am participat la festivalul internațional de muzică „Festivalul țineretii”- Neptun, unde am fost
desemnată câștigătoarea Marelui Trofeu al festivalului și la festivalul internațional de muzică „Bled
Golden Microphone”, Slovenia, unde am obținut premiul pentu cea mai emoționantă interpretare.
În vacanța școlară a anului 2019, am mai participat la două festivaluri internaționale:
„Tra lala”, Macedonia, august 2019.
„Volare”, România, Piatra Neamț, august 2019.
Mulțumesc domnilor profesori Dragoș Gheorghiu, Lucian Mocanu, Mihai Zanoschi și familiei mele.
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