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Mă numesc Ionela Marin, am 15 ani și iubesc muzica. fost la 6 ani când am început să cânt la pian.
În timp mi-am descoperit și Prima mea întâlnire cu muzica a abilitățile vocale pe care le aprofundez
în prezent . Eu, pe lângă pian și voce studiez fl autul de la 9 ani la Colegiul Național de Muzică
George Enescu București cu doamna Linda Boca. Dacă ar trebui să aleg dintre fl aut sau operă nu m-

aș putea decide niciodată, pentru că amândouă mă reprezintă.

În afara cursurilor de la C.N.M. „George Enescu” cânt în Orchestra „Mezzo forte soul music” din
Otopeni, coordonată de dirijorul Marian ALexandru și în același timp fac parte și din grupul vocal
„Românașul”, coordonat de domnul Stelian Coman, amândoi fi ind modelele, îndrumători și mentori
pentru mine. Am participat atât vocal cât și instrumental la concursuri, festivaluri naționale și
internaționale, primul meu festival international fi ind în 2016 în Antalya, Turcia. Am participat la
concursuri în țară, cum ar fi : Marele Premiu, la care am două premii mari la secția de instrument și
vocal.

Am mai participat chiar și la concursuri de talente cum ar fi „Românii au Talent 2021”. Îmi doresc să
ajung o mare soprană și în același timp un muzician desăvârșit. Prin experiențele trăite la festivaluri,
concursuri și masterclass-uri știu că o să devin din ce în ce mai bună și cu ajutorul muncii mele și al
devotamentul meu o să pot ajunge pe marile scene ale lumii. Muzica pentru mine este totul.

Ea face parte din viața mea 24 de ore din 24, mă face un om mai
bun pe zi ce trece și nu aș renunța la ea pentru nimic în lume, pentru că noi două suntem legate trup
și sufl et. N. B.: Este de la sine înțeles că țara noastră are valori în toate domeniile, dar mai ales în
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arealul cultural în care excelează atât pe plan intern cât și ca dimensiune internațională. Din inimă o
urare de succes pe toate planurile dar în special pe segmentul cultural ales de Ionela Marin.


