
Înființată în martie 2011, Fanfara "Stibina" are în prezent 32 de membri dintre care 24 
activi și 8 începători. Pentru instruirea fanfarei sunt angajați cu contract de colaborare 5 
profesori de instrumente și un dirijor. Membrii fanfarei sunt copii și tineri din orașul Tăuții-
Măgherăuș cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani – elevi ai Liceului Tehnologic „Traian 
VUIA” și alte licee din municipiul Baia Mare. 

Ca o consecință a dezvoltării dragostei față de muzică – 8 dintre membrii fanfarei s-au 
îndreptat spre Colegiul de Arte Baia Mare iar un altul studiază muzica într-un liceu de 
specialitate din București. Fanfara "Stibina" a orașului Tăuții-Măgherăuș reprezintă 
comunitatea noastră la toate activitățile desfășurate în cadrul orașului. "Stibina" a participat 
la Festivalul fanfarelor școlare de la Târgu Mureș în 2015 și 2016 unde a obținut Premiul 
special al juriului și un premiu 2. Are parteneriate cu fanfare din Franța (Millau) și Bulgaria 
(Oreahova). 

Fanfara a mai participat la activități specifice împreună cu Fanfarele unite ale orașului 
Satu Mare cu care au de asemenea un parteneriat și alături de care au participat la două 
tabere de instruire intensivă – în 2014 la Satu Mare și în 2015 la Baia Mare. În viitor ne-am 
propus să încheiem și alte parteneriate cu fanfare din țară și nu doar – cum și să punem în 
valoare cât mai eficient instruirea de care ne bucurăm. 
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