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Comunicat de Presă – Primăvara Hoinară 

 
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti" Oneşti vă invită miercuri, 18 martie 2015, începând cu ora 17:30, 

la un spectacol de muzică folk ce îi are ca invitaţi pe artiștii Marius Matache şi Puiu Creţu. 
Spectacolul face parte din turneul naţional al artistului Marius Matache, intitulat „Primăvara HOINARĂ”. 

Cu această ocazie, Puiu Crețu va lansa la Oneşti cel mai recent album al său, intitulat „Dragoste în ALB și NEGRU”. 
Artistul Marius Matache este activ în muzica folk de aproape 11 ani, timp în care a cântat în diferite 

formule de trupă (I’mperfect), proiecte (Gashkademia de Folk) sau singur. Din 2007, cântă ca 
Marius Matache&Folk Band Imperfect, trupă ce include, în funcție de proiecte, diferiți muzicieni 
(nai, pian, vioară, bas, percuții etc.).  

În 2013 a lansat primul album de autor, intitulat „HOINAR prin Piața Matache”, lansare 
ce a avut loc în 27 de orașe din România. Pe parcursul carierei sale muzicale a fost prezent pe trei 
albume colective (Ziua de Mâine 2008, Folk din pana mea! 2011, Fălticeni Folk 2014) și pe un 
album al formației Țapinarii (2010 ani de folk alternativ).  A avut colaborări cu Daniel Iancu și 
Ovidiu Mihăilescu și a susținut recitaluri în festivaluri de muzică folk (Alba Iulia, Suceava, 

Mediaș, Folk You 2012, Fălticeni etc.) sau alte evenimente culturale de amploare (Festivalul de Epigramă de la 
Brăila 2013, Festivalul de Film Documentar Toamnă la Voroneț, Festivalul Cetăților Dacice 2007 etc.), dar și 
spectacole individuale (Alchimia toamnei – București 2013, Teatrul Excelsior, MP3 – Onești 2013, Cinema Capitol 
plus o serie de spectacole Seri acustice la Mignon –București 2014, Teatrul Mignon) sau concerte de club în foarte 
multe orașe din țară. 

La începutul lui februarie 2014 a lansat primul videoclip oficial, pentru piesa „Cât de mult”, ce a strâns 
peste 3000 de vizualizări în primele două săptămâni, iar la un an a depășit de la apariție a depășit 7500. - 
https://www.youtube.com/watch?v=fAn9zkAekyY 

În noiembrie 2014 a început să lucreze la cel de-al doilea album, ce va purta numele de Alchimie și care va 
fi realizat integral pe versurile poetului Sorin Poclitaru și îl va avea ca producător muzical pe Victor Panfilov. La el 
vor contribui, printre alții, Vlady Săteanu (bas, Sarmalele Reci), Vova Sergheevici (ex-Spitalul de Urgență, ex-
Bandidos). Albumul se estimează a fi gata în vara acestui  an. 

Puiu Creţu şi-a început activitatea de interpret de muzică folk din anul 1973, susținând 
peste 2500 de spectacole în întreaga carieră. Este membru fondator al Grupului VOUĂ (1982). 
Din 2010 este organizator de evenimente muzicale. 

În anul 2012, melodia Eu (versuri Sorin Poclitaru) a câștigat titlul de Cea mai bună melodie 
folk în cadrul Premiilor ForeverFolk 2012. 

Puiu Crețu a fost prezent pe mai multe abulme collective: Anotimpuri, album colectiv cu 
artiștii folk din Grupul VOUĂ (1998); După 20 de ani, album colectiv cu artiștii folk din Grupul 
VOUĂ (2002); Baladă pentru Daniela, album colectiv cu artiștii folk din Grupul VOUĂ (2005); dar și 
albume individuale, precum: Cântec pentru Ioana (2011); Societatea abruptă, album pe versurile 
poetului Adrian Păunescu (2012); Dragoste în ALB și NEGRU(2015). 

Pe Marius Matache și Puiu Crețu îi leagă pasiunea pentru muzică și o prietenie de 20 de ani, dar acestea nu 
sunt singurele aspecte pe care le au în comun. Originari din Slobozia, jud. Ialomița aceștia au o colaborare 
productivă la proiectul Gashkademia de Folk.  

Pentru prima dată în Oneşti, în această formulă, Marius Matache şi Puiu Creţu vor încânta publicul 
oneştean, iar durata spectacolului va fi  de o ora.  

Spectacolul se adresează tuturor persoanelor ce iubesc muzica folk.  
 
Intrarea este liberă!          
 
Vă aşteptăm cu drag! 
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