
 

 

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 

 
 

Excelențele voastre, Nobili Cavaleri și Doamne ale Templului, Sergenți și Scutieri,  

 

Avem deosebita onoare și plăcere să vă invităm la cea de-a doua ediție a Galei 
Laureaților ”Uniți Susținem Excelența”. O ediție cu totul specială, care va avea loc pe 18 
octombrie 2019, începând cu ora 19, în impresionanta clădire a Operei Naționale Române 
din Cluj-Napoca, monument istoric și landmark al Cetății noastre, care serbează anul acesta 
100 de ani glorioși de existență. 

 
Cavalerii Templieri din Comanderia Nr. 10, ”Sf Bernard de Clairvaux” din Cluj- Napoca, 

a Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, și-au propus să creeze prin Asociația 
Arexera și Asociația Culturală Pro Transilvania, un program care să sprijine tinerele talente 
cu posibilități materiale limitate. Pentru al doilea an  consecutiv, trecând de această dată 
dincolo de dimensiunea locală, vom acorda sprijin pentru nevoile copiilor în dezvoltarea 
potențialului lor muzical, cultural și artistic. Sumele rezultate din donații, sponsorizări și 
vânzări de bilete vor fi direcționate integral pentru realizarea acestui dezidrat. 

 
Premierea tinerelor talente va fi urmată de o reverență adresată reușitelor confirmate 

de timp, ca Senior al Cetății, Spiritus Mentor, Mecena, Emblemă de Cluj, o adevărată punte de 
continuitate a valorilor perene. Programul va continua cu vraja creată de recitalul susținut de 
virtuosul violonist Alexandru Tomescu, cu vioara Stradivarius Elder-Voicu 1702, aflată în 
Patrimoniul Național clasa Tezaur Cultural, performanță atât de potrivită, în contextul 
sărbătoririi excelenței. 

 
Maestru de ceremonii va fi cunoscutul moderator Dan Negru, un inițiat din emisiunile 

Next Star, în domeniului talentului la copii. Identificarea tinerelor talente cu adevărat 
promițătoare și care au nevoie de susținerea noastră, se va face cu sprijinul partenerilor 
noștri din Inspectoratele Școlare județene. 

 
Vă așteptăm cu mult drag, Uniți să Susținem Excelența! 
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