
ŞTEFANIA MIHAELA TATU ŞI MAREA EI PASIUNE: MUZICA

1/2

ŞTEFANIA MIHAELA TATU
ŞI MAREA EI PASIUNE: MUZICA

 

Ştefania Mihaela Tatu este studentă în anul I la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, după
ce, în 2015, a absolvit Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Marea pasiune a tinerei
este însă muzica. „De când eram mică, am cochetat cu toate formele artei. Din clasa întâi am mers la
cursuri de pictură, teatru, dans şi muzică. Dintre toate acestea, singura zonă care m-a atras cel mai
mult a fost cea muzicală. Am făcut parte şase ani din Corul Carmina Minora, respectiv Carmina
Tenera, din cadrul Palatului Copiilor Bucureşti. Am participat la diverse concursuri, spectacole în
ţară şi în Europa, dar am avut şi pentru prima dată ocazia să fac figuraţie la Teatrul Naţional, într-o
piesă de teatru, unde, împreună cu ceilalţi copii din cor, aveam rolul de îngeraş”, a povestit Ştefania
Mihaela Tatu.

Totuşi, Ştefania a renunţat pentru o perioadă la muzică şi s-a îndreptat către sport. A practicat
atletismul timp de 3 ani, dar nu a avut satisfacţiile aşteptate, astfel că a revenit la marea ei pasiune:
„Am căutat un profesor de canto cu care să pot face ceea ce îmi doream. În decurs de patru ani am
schimbat doi profesori, cu fiecare având activitate foarte frumoasă şi plină de reuşite. Am participat
la concursuri în ţară, la diverse spectacole organizate în oraşele mari ale României, dar şi spectacole
caritabile şi am fost într-un turneu cu Teatrul Constantin Tănase în vara anului 2014, împreună cu
Daniel Iordăchioaie, cel care mi-a fost şi profesor de canto… Am decis să iau şi câteva cursuri de
teatru, tot pentru a mă ajuta să mă dezvolt. Aici am întâlnit două persoane calde şi minunate, Ovidiu
Cuncea şi  Eduard Adam, actori  ai  Teatrului  Naţional București.  Am avut ocazia să aflu câteva
secrete din această lume a actoriei timp de doi ani, ani în care am participat la concursuri, piese de
teatru, repetiţii ale spectacolelor de la TNB, întâlniri cu diverşi actori etc”.
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De aproximativ o jumătate de an, Ştefania Mihaela Tatu face parte din trupa Soleil. Împreună cu
colegii de trupă, tânăra studentă lucrează la câteva piese proprii şi urmează să scoată un videoclip.
Melodiile trupei Soleil  pot fi  ascultate pe youtube şi,  totodată,  formaţia are propria pagină de
Facebook.
Pe lângă muzică, Ştefania mai are o pasiune: dulciurile. Tânăra îşi doreşte să deschidă un loc în care
să se vândă prăjituri de casă, ceai şi, în acelaşi timp, să se cânte la pian, să se asculte muzică live…
Dar până când va reuşi să-şi îndeplinească visul, Ştefania Mihaela Tatu s-a decis să înfiinţeze un
atelier în care copiii pot învăţa cum să decoreze prăjiturelele, dar şi diferite reţete.

CRISTIAN BAICU
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