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COMUNICAT DE PRESA 

VAYA CON DIOS a cantat in limba romani imnul 
international al romilor, “Gelem, Gelem” 

 

Dani Klein, solista formatiei Vaya con Dios, a cantat, astazi, in limba romani Imnul 
international al romilor, “Gelem, Gelem”, elevilor romi de la Scoala Generala nr.13 din Bucuresti.  

“Gelem, Gelem, imnul romilor, este unul dintre cele mai frumoase cantece pe care le-am auzit 
vreodata. De cand am ascultat prima oara aceasta melodie, m-am simtit aproape de romi. Este 
o melodie pe care am ascultat-o de nenumarate ori si care imi arata bogatia culturala a romilor”, 
a declarat Dani Klein. La rugamintea copiilor, vedeta internationala, Dani Klein le-a cantat 
copiilor inca o melodie, in limba franceza, dupa care le-a povestit acestora amintiri din copilaria 
sa.  

La sfarsitul intalnirii, elevii Scolii Generale nr.13 din Bucuresti si echipa Romani CRISS i-au 
facut artistei un cadou inedit: o fusta traditionala roma. Dani Klein s-a bucurat de darul primit si 
i-a incurajat pe copiii romi sa aiba incredere in ei si sa fie mandri de mostenirea culturala a 
etniei pe care o reprezinta. 

Actiunea de azi a fost organizata de catre Romani CRISS, cu sprijinul lui Martin Demirovski, de 
la Open Society Foundation, in cadrul proiectului “Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului 
la educatie al copiilor romi”, proiect ce isi propune cresterea stimei de sine a copiilor romi, 
eliminarea segregarii scolare din Romania si combaterea abandonului scolar in randul copiilor 
romi.  
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