Date personale
Numele : Obrejan
Prenumele : Cristian
Data si locul nasterii : 25 – 06 – 1967 localitatea Ţăndărei judeţul Ialomiţa
Adresa : Localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa
Adresa de e-mail : obrejanc@yahoo.com
Statut civil : căsătorit
Nationalitatea : român
Studii
Școala de muzică din Slobozia
Liceul de muzică George Enescu - Bucureşti
Universitatea Națională de Muzică Bucureşti
Doctor în muzică – Universitatea Națională de Muzică Bucureşti
specialitatea folclor muzical
Experiență profesională
Profesor de vioară la Liceul de Arte "Ionel Perlea" - Slobozia începând cu anul
1991 până in prezent
Director al Centrului Cultural UNESCO în perioada 1998 – 2002
Director al Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Tradiționale Ialomiţa in perioada 1994 - 2017
Membru al Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România
Membru UCMR-ADA
Dirijor al Orchestrei “Doina Bărăganului” in perioada 2009 - 2018
Membru fondator al Revistei culturale "Helis"
Dirijor al Orchestrei Ansamblului Profesionist “Izvoare Dobrogene” din
Constanta începând cu anul 2016
Lucrări publicate
''Jocuri populare din Ialomiţa'' vol III (coautor – coregraful Mihai Runcan)
''Ion Albeşteanu – Un mare artist'' (coautor – scriitorul Gheorghe Dobre)
tiparita in doua editii 1999 si 2018
''Cinci suite de jocuri populare din Ialomiţa'' (coautor – coregraful Mihai
Runcan)
''Jocuri populare din Ialomița'', vol V (coautori Mihai Runcan si Nicusor Iancu)
''Folclor din Jilavele'' ( coautor Victor Simion)
''Folclor din Giurgeni'' ( coautori Mihai Runcan, Gheorghe Marinel si Iancu
Nicușor)
''Folclor din Vlădeni'' (coautori Mihai Runcan, Gheorghe Marinel, Lale
Băicoianu)
“La fântana lină” - Colinde străvechi din câmpia soarelui - (coautor Augustin
Mocanu)
''Cântece din Muntenia''- Nicolae Rotaru - (coautor Gheorghe Dobre)

Realizari notabile
- Reînființarea Ansamblului Folcloric “Doina Bărăganului”
- Promotorul festivalurilor naționale de folclor - “Ion Albeșteanu” și “Doina
Bărăganului”
- Premiul - “Ansamblul Folcloric al anului 2004” acordat de către Radio
Romania - Antena Satelor Ansamblului Folcloric “Doina Bărăganului”
- Promovarea culturii tradiționale locale prin intermediul manifestărilor scenice - participarea la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular
Românesc - Mamaia, secțiunea - "Obiceiuri populare uitate”
- Inițierea manifestărilor culturale județene : Rapsozii la ei acasă, Artă populară
și tradiție folclorică, Festivalul județean Zărzărică Zărzărea.
- Participarea in doua rânduri a orchestrei “Doina Bărăganului” in cadrul
emisiunii “O data-n viață“ realizata de TVR
- Editarea de materiale audio, video si multimedia sub egida instituției CJCPCT
Ialomita
- Promovarea tradițiilor si a culturii tradiționale ialomițene prin intermediul siteurilor : traditieialomita.ro, albesteanu.ro, festivalulamara.ro,
doinabaraganului.ro, floaredepebaragan.ro
- În cadrul Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Usoare
Românești - "Trofeul Tinereții Amara” in perioada 1994 - 2017 am fost
organizator, membru in juriu, compozitor etc, contribuind cu experiența și
expertiza mea la dezvoltarea acestui proiect muzical
- Includerea Festivalului Internațional de Folclor “Floare de pe Bărăgan” în
cadrul CIOFF (Comitetul International al organizatiei Festivalurilor
folclorice). Participarea la lucrările Congresului CIOFF în anul 2015.
- Participarea alaturi de Ansamblul “Doina Bărăganului” la numeroase
manifestări naționale și internationale (spectacole, festivaluri folclorice etc)
- Participarea în calitate de muzicolog in cadrul unor emisiuni TV și radio,
alături de specialiști în domeniu etnofolcloric
- Dirijor al Orchestrei de Muzică Populară a Radiodifuziunii Române in cadrul
spectacolului dedicat Zilei Naționale a României în anul 2017
- Înființarea Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Izvoare Dobrogene” din
Constanța
- Dirijor pe scena Filarmonicii de stat din Republica Moldova în cadrul
spectacolului “Hai români să fim ca frații” dedicat Centenarului Marii Uniri
- Orchestrator si compozitor al unor creații din domeniul folcloric si al muzicii
usoare romanesti interpretate de personalități marcante ale acestui domeniu.

