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MIERCURI, 20 OCTOMBRIE
„HYBRID SYMPHONIC JAZZ” – ELENA MÎNDRU (FIN/ROU)
& ORCHESTRA SIMFONICĂ A FILARMONICII PLOIEȘTI (ROU)
DIRIJOR: CRISTIAN SPĂTARU (MDA)
ELENA MÎNDRU
Premiată și apreciată de către juriul prezidat de Quincy Jones la Montreux
Jazz Voice Competition în 2012 (Premiul al II-lea și Premiul Publicului), Elena
Mîndru este astăzi una dintre cele mai valoroase reprezentante ale jazzului
românesc și european. Actualmente doctorandă în cadrul Departamentului de
Jazz al Sibelius Academy din Helsinki, cântăreața de jazz e deținătoare al unui
masterat în interpretare și compoziție de jazz obținut în 2013 prin programul
Nordic Master of Jazz (NOMAZZ), studiind jazzul la Royal Academy of Music
din Århus – Danemarca, Royal College of Music Stockholm – Suedia și Sibelius
Academy Helsinki – Finlanda. Clujeanca Elena Mîndru este absolventă a
secției de compoziție a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, la clasa
profesorului Adrian Pop.
Vocalista a reprezentat Radio România Cultural ca solistă a Euroradio Jazz
Orchestra în Praga în octombrie 2014 și Yle Radio (Finlanda) în cadrul
European Jazz Competition în iunie 2015 la Rotterdam, ambele proiecte fiind
organizate sub egida European Broadcasting Union. În noiembrie 2014, Elena
Mîndru a fost artist rezident în New York al Arts Promotion Centre Finland
(Taiteenedistämiskeskus). Tot în 2014, artista și-a lansat cel de-al doilea album
de jazz, Evening in Romania, împreună cu unul dintre cele mai recente proiecte
ale sale, Elena Mîndru Finnection, la Gărâna Jazz Festival. Artista reunește
alături de vocea sa un cvartet de jazz alcătuit din patru muzicieni finlandezi,
cu toții licențiați ai Sibelius Academy. În luna mai 2014, cvintetul a câștigat
competiția Young Nordic Jazz Comets Finlanda, iar în iunie 2015, grupul Elenei
a reprezentat radioul finlandez Yle în finala competiției EJC din Rotterdam,
Olanda.
Elena Mîndru a inițiat și organizat primul concert de jazz simfonic cu solist
vocal din România. Primul concert din această serie a fost alături de Orchestra
Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, sub bagheta maestrului
Sabin Păutza, în februarie 2014. Proiectul solistei de jazz include lucrări în
primă audiție scrise de compozitori români și finlandezi, printre care și lucrări
și aranjamente scrise de cântăreața însăși. A continuat șirul concertelor de

jazz simfonic în iunie 2015 la Cluj-Napoca alături de dirijorul Tiberiu Soare
și în septembrie 2015 la Târgu Mureș, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat
Târgu-Mureș, dirijată tot de Sabin Păutza.
Cântăreața de jazz a organizat în luna octombrie 2015 prima ediție a
International Jazz Voice Conference în Helsinki, primul eveniment de acest gen
din lume, care le-a avut ca invitate principale pe cântăreața de jazz Carmen
Lundy și pe Michele Weir. Solista are propria casă de discuri (EM Records)
prin care își propune să publice cât mai mulți artiști de jazz, cu precădere
artiști români. Are la activ două discuri publicate, la care se adaugă cel mai
recent album al formației Bega Blues Band din Timișoara în noiembrie 2015
și următorul său album – Elena Mîndru Third Stream Project în aprilie 2016,
înregistrat în renumitul studio Yle M1 al radioului finlandez.
Pentru anul 2016, Elena Mîndru a fost comisionată de către Teosto (Uniunea
Compozitorilor din Finlanda) să compună două lucrări pentru big band, special
dedicate ansamblului Jyväskylä Big Band (JBB), alături de care plănuiește un
mini-turneu în România în vara lui 2016.
Elena Mîndru rezidează în Finlanda din anul 2012.
Tuomas J. Turunen este pianist de jazz, compozitor și profesor de muzică
stabilit la Helsinki. După ce a cântat ca sideman alături de vocaliști finlandezi
de jazz, a lansat primul său album ca leader în octombrie 2018, cu propriile
compoziții pentru trio și cvartet de jazz alături de Manuel Dunkel, unul dintre
cei mai aclamați saxofoniști ai momentului. A început studiul pianului la vârsta
de 10 ani, dar lecțiile de muzică clasică nu i-au oferit libertatea de expresie
de care avea nevoie. În anii adolescenței, Tuomas și-a găsit drumul spre
jazz ascultând întregistrările artiștilor Bill Evans, Miles Davis, Mel Tormé și
John Coltrane. Datorită influenței lui Evans, sound-ul de trio cu pian a devenit
preferatul său. Muzica lui Tormé l-a învățat să asculte atât melodia cât și
versurile. La vârsta de 20 de ani și-a împlinit cel mai mare vis – acela de a
studia în renumitul departament de jazz al Academiei Sibelius din Helsinki.
De atunci s-a stabilit la Helsinki și și-a construit cariera de pianist de jazz și
muzician versatil. Turunen poate fi ascultat ca pianist, compozitor și aranjor
în peste 10 albume. Muzician versatil, el se poate adapta în orice mediu
muzical, deși jazz-ul este domeniul său principal de activitate. El a cântat într-o
largă varietate de constelații muzicale, de la clasic la pop/rock, blues și jazz,
încercând să își personalizeze fiecare contribuție muzicală.

Oskari Siirtolaeste basist, compozitor și artist vizual finlandez și în prezent
studiază în cadrul departamentului de jazz al prestigioasei Academii Sibelius.
Familiarizat atât cu chitara bas cât și cu contrabasul acustic, artistul colaborează
cu trupe din orașul său natal, Helsinki.
Unul dintre cei mai promițători tineri toboșari din Finlanda, Anssi Tirkkonen a
lucrat cu numeroși artiști în proiecte diverse, printre care: UMO Jazz Orchestra,
Timo Lassy Band, Jukkis Uotila, Gustavo Bergalli, Terrell Stafford și Will Vinson.
Printre realizările sale se numără Premiul I la Euroradio Jazz Competition (2018)
și Young Nordic Jazz Comets (2014) și titlul de Young Solist al UMO în anul
2019.
CRISTIAN SPĂTARU
S-a născut în anul 1993 la Chișinău, în Republica Moldova. A început să
studieze muzica la vârsta de 8 ani, când a luat primele lecții de pian și teorie
muzicală și a cântat în cor. În 2008 și-a început studiile la Colegiul de Muzică.
Cristian a câștigat de trei ori la rând premiul I în cadrul Concursului Național
de Compoziție din Moldova. A lucrat cu Orchestra Națională de Tineret pentru
care a compus 5 lucrări și peste 150 de orchestrații.
În 2013 și-a început studiile la Academia de Muzică din Chișinău, unde a studiat
compoziția sub îndrumarea lui Pavel Rivilis. La 21 de ani și-a început studiile
universitare în Compoziție la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului
din Viena, unde se află în ultimul an de studiu sub îndrumarea lui Michael
Jarrell. În 2016 își începe studiile de Dirijat orchestral cu Mark Stringer și Dirijat
coral cu Alois Glassner la aceeași universitate.
A compus aproape 100 de lucrări de diverse tipuri care au fost interpretate în
Joseph-Haydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon
Viena, Laxemburger Schloss Upper Austria, Alte Rathaus Vienna, Arnold
Schönberg Center Viena, Karlskirche, Konzerthaus Viena și Musikverein. Printre
realizările sale se numără Premiul pentru „Cel mai bun Dirijor român” obținut
la ediția a 10-a a Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses Musicales” în
2019.
A participat și la Cursuri de măiestrie cu dirijori precum: Andres OrozcoEstrada - 2021, Cristian Măcelaru – 2020, Sian Edwards în 2017. Experiența
sa profesională cuprinde funcția de dirijor asistent al lui Gabriel Bebeșelea la
Festivalurile „Musica Ricercata” (2020), „George Enescu” (2019), „Toamna

Muzicală Clujeană” (2018), „Young Euro Classic” (2017) dar și dirijor invitat
la concertele susținute cu Orchestra Națională de Tineret din Moldova,
Filarmonica Recreio de Santa Barbara, Filarmonica „Transilvania” din ClujNapoca, Filarmonica din Sibiu, Orchestra Simfonică din Viena, precum și în
cadrul Festivalurilor „Art Space” din Seul, Coreea și „ARC musical-historique”
din Chişinău.
JOI, 21 OCTOMBRIE
„PIANO DAY”
TOMA DIMITRIU PIAN (ROU) // ALBERT TAJTI PIAN (ROU) //
ION BACIU JR. PIAN (SWE) // SORIN ZLAT PIAN (ROU)
& PLOIEȘTI JAZZ TRIO (ROU):
RĂZVAN COJANU BAS, SORIN ZLAT PIAN, LAURENȚIU ȘTEFAN TOBE
TOMA DIMITRIU
Este absolvent al Prince Claus Conservatoire din Groningen, Olanda – secţia
pian jazz și al Colegiului de Muzică „George Enescu” – Bucureşti – secţia
pian clasic dar a urmat și cursurile de Jazz şi Improvizaţie ale Școlii de Artă a
Municipiului Bucureşti, avându-l ca profesor pe Marius Popp și workshop-uri
în ţară (Târgu Mureş, Sf. Gheorghe, Sibiu) şi străinătate (Soriano nel Cimino,
Perugia, Siena, New York, New Jersey).
Concertează alături de artişti consacraţi români şi străini: Mircea Tiberian,
Nicolas Simion, Sorin Romanescu, Alex Harding (US), Gene Jackson (US),
James Cammack (US), Owen Hart Jr. (US), Marc Buronfosse (FR), Daniel Torres
(SP), Bobby Petrof (BG), Andrea Caruso (IT), Gabriel Midon (FR), Jean-Baptiste
Pinet (FR), Eamon Dilworth (AU) și mulți alții. Cântă în festivaluri şi cluburi de
jazz din România, Italia, Ungaria, Bulgaria, Olanda, Franţa şi Statele Unite.
În anul 2015 scoate primul său album, la două piane, realizat împreună cu
Mircea Tiberian. Acesta primeşte cronici deosebit de favorabile în ţară (revista
Steaua literar artistică şi Culturală, revista Sunete), dar şi de la reviste de jazz
din Franţa (Couleurs Jazz şi Jazz Hot).
În prezent își continuă activitatea muzicală la Paris, unde concertează în trio cu
Gabriel Midon (contrabas) si Jean-Baptiste Pinet (baterie), cu care lucrează la
un nou album. Printre proiectele sale se numără „Toma Dimitriu Trio”, „Soulful
encounters – Toma Dimitriu Quartet”, „Spanish tenors jazz quintet”, „The Pale
Dot”.

A obținut numeroase premii, printre care: Premiul I la concursul New Jazz
Performens, organizat de ARCUB pentru instrumentiştii rezidenţi în România sub
30 de ani (2018), Premiul pentru compoziţie de jazz şi Premiul pentru colaborări
şi schimburi internaţionale la „Premiile Art Factory Young pe anul 2011” Bucureşti, Confirmarea anului la „Premiile de Jazz pe anul 2011” - ediția a
9-a, Bucureşti, Marele premiu şi trofeul „Nicolae Ionescu” cu New Wave trio la
„Galele studenţeşti de jazz”, ediţia a 11-a, Sibiu (2011), Premiul pentru cel mai
bun instrumentist la „Festivalul Internaţional Studenţesc de Jazz”, ediţia a 3-a,
Târgu Mureş (2011), Berklee/Umbria Jazz Clinics Award la „Berklee Summer
School at Umbria Jazz Clinics”, Perugia – Italia (2010), precum și alte premii
de compoziție și interpretare obținute la festivaluri studențești de jazz.
ALBERT TAJTI
Compozitor și pianist de jazz, Albert Tajti se află pe scenele festivalurilor de
jazz românești și ale evenimentelor culturale din ultimii 10 ani, lucrând alături de
unii dintre cei mai mari muzicieni și interpreți. Interesul său pentru muzica nouă
și sound-uri noi l-au condus spre a explora o gamă largă de genuri muzicale
în colaborările sale: funk, afrobeat, electro și hip hop. Dincolo de proiectele
multiple în care se implică, își dezvoltă propria lui colecție de compoziții pentru
proiectele sale viitoare și se alătură anual taberei de jazz Icon Arts, pentru a
preda.
ION BACIU JR.
Este unul dintre cei mai importanți pianiști de jazz de origine română cu
activitate internațională, el fiind permanent invitat să cânte în formații de jazz
care susțin concerte în Suedia și în alte țări europene. A cântat în formații alături
de Palle Danielsson, Bob Brookmeyer, Toots Thielemans, Jerry Bergonzi, Krister
Andersson și alții.
Originar din Iași, Ion Baciu Jr. s-a născut într-o familie cu tradiție muzicală
– tatăl său a fost dirijorul Filarmonicii de Stat din Iași. Pasiunea pentru jazz și
realizările sale muzicale deosebite l-au adus pe Ion Baciu Jr. alături de mari
muzicieni de jazz, la începutul carierei colaborând în România cu Dan Mândrilă,
Johnny Răducanu, Aura Urziceanu, Anca Parghel. Ulterior, s-a afirmat pe plan
internațional ca un rafinat pianist si improvizator. Printre colaborările sale se
numără și cele cu Norrbotten Big Band șiHigh Coast Big Band.

SORIN ZLAT
A studiat vioara și clarinetul la Liceul de Artă George Apostu din Bacău. Este
absolvent al Facultății de Muzică „George Enescu” din Iași, secția clarinet și
de Master la Universitatea Națională de Muzică din București - secția jazz,
instrument-pian. A obținut premii și distincții la: Gala premiilor de jazz (2009,
2010, 2011, 2015), Concursul internațional de jazz Târgu Mureș (2009,
2010), Concursul de jazz de la Sibiu (2010), Concursul de jazz Europafest
(2011), Concursul de jazz din Spania - Getxo (2011), Concursul de jazz din
Belgia – Hoeillart (2012) – Premiul special al juriului, Concursul Internațional
de Jazz Johnny Răducanu (2013), Concursul internațional de Jazz Monaco
(2013), Concursul Internațional de Jazz de la Lille, Franța (2013), Concursul
Internațional de jazz de la Montreux, Concursul Internațional de jazz pentru
pian solo de la Nottingham – Anglia, Concursul Internațional de Jazz pentru
pian solo de la Vilnius – Lituania, Gala Premiile Revistei Actualitatea Muzicală
(2014-2015), Concursul internațional Jacksonville Jazz Piano Competition din
Florida - S.U.A.
Pianistul Sorin Zlat a înregistrat de curând albumul „Endurance” la casa de
discuri „A&A Records” (Producător Andi Enache) ce conține piese solo, în trio
și compoziții personale.
PLOIEȘTI JAZZ TRIO
Ploiești Jazz Trio a luat ființă în toamna anului 2017 avându-i în componență
pe Sorin Zlat – pian, Răzvan Cojanu – contrabas și Laurențiu Ștefan –
tobe, basistul Răzvan Cojanu fiind și band-leaderul formației.
Cei trei muzicieni s-au remarcat pe plan național și internațional, dovedind
că generația nouă a jazzului autohton este în continuă evoluție. Au cântat pe
aceeași scenă alături de nume mari ale genului, precum: Lee Ritenour, Ravi
Coltrane, Brandford Marsalis, Joey Calderazzo, Tito Puente, Jeff Ballard.
Individual, Sorin Zlat, Răzvan Cojanu și Laurențiu Ștefan s-au bucurat
de nenumărate premii și distincții, obținute pe importante scene internaționale –
Jacksonville, Monaco, Groningen, Haga și naționale – Sibiu, Brăila etc.
În 2018 Ploiesti Jazz Trio a colaborat cu celebrul saxofonist Rick Margitza.
Răzvan Cojanu este un îndrăgit basist ploieștean, membru al Trio-ului de Jazz
al Filarmonicii. Născut la 11 iulie 1984, Răzvan a început să studieze muzica

la vârsta de 7 ani la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”. În 2003 este acceptat
la Universitatea de Muzică din București și în mai puțin de 2 ani devine celebru
și este recunoscut ca unul dintre cei mai buni basiști români. Joris Teepe, Olivier
Gatto, Decebal Bădilă, Mircea Tiberian – sunt muzicienii remarcabili care l-au
influențat și l-au învățat multe secrete ale improvizației.
A colaborat cu artiști ai jazz-ului precum: Cristian Soleanu, Nicolas Simion,
Rick Condit, Tom Smith, Alan Jones, Alex Harding. Colaborarea pe care a
avut-o cu Petrică Andrei a fost înregistrată pe albumul „Dedicated Waltz”. De
asemenea, a participat la diferite festivaluri internaționale precum: Jazz Wien
Tunnel, ORF Jazz Festival, Beijing Fest, Golden Jazz Trophy Lille, Express Jazz
Club London, Vortex Jazz Club, Nardis Club – Istanbul, Opus Jazz Club –
Budapesta, Barents Jazz Festival Tromso - Norvegia, My Unique Jazz Festival
– Berlin, Enter Enea Festival Poznan – Polonia.
Laurențiu Ștefan este absolvent al Liceului de muzică Dinu Lipatti – București,
secția percuție, promoția 2000 și absolvent al Conservatorului din București
(U.N.M.B) - secția percuție clasic și jazz, promoția 2005. Printre premiile
câștigate se numără Premiul cel mare la Festivalul de jazz de la Brașov în anul
2000 și Premiul pentru tineri debutanți cu grupul Jazz Challenge. A colaborat
cu importanți artiști de jazz, precum: Aura Urziceanu, Anca Parghel, pianiștii
Iancsy Körössy, Marius Popp. De asemenea, a colaborat cu Big Band-ul Radio
condus de Ionel Tudor.
VINERI. 22 OCTOMBRIE
MICHAEL ACKER GROUP (AUS)
NICOLAS SIMION GROUP (GER)
MICHAEL ACKER GROUP
MICHAEL ACKER BAS
MATHEUS JARDIM TOBE
JOANDER CRUZ SAX
Michael Acker este de multă vreme unul dintre basiștii de referință ai României
și a colaborat, de-a lungul carierei sale, cu majoritatea muzicienilor de top ai
țării. În primăvara anului 2020 s-a mutat la Viena în căutare de noi provocări, iar
grupul cu care participă la Ploiești Jazz Festival este una dintre consecințele
muzicale ale acestei mutări. Cei doi colaboratori ai săi, Matheus Jardim

(tobe) și Joander Cruz (saxofon) sunt doi muzicieni originari din Brazilia și
momentan stabiliți în Viena, respectiv Barcelona, care se află într-o ascensiune
abruptă în Jazzul modern european. Împreună vor cânta piese compuse de
Michael Acker și Joander Cruz care reflectă experiențe de viață transpuse
într-un sound modern cu o gamă largă de influențe stilistice.
NICOLAS SIMION GROUP
NICOLAS SIMION SAX
ANTONI KIRILOV DONCHEV PIAN
JEAN-BAPTISTE PINET TOBE
GABRIEL MIDON BAS
Saxofonistul, bas-clarinetistul, compozitorul şi şeful de formaţie Nicolas
Simion (născut la 15 iunie 1959 în localitatea Dumbrăviţa din judeţul Braşov)
şi-a început studiile muzicale la Liceul de Artă din Braşov, studii apoi desăvârşite
pe băncile Conservatorului bucureştean. Definitoriu pentru ascensiunea sa
pe treptele consacrării a fost fructuosul interval de timp raportat la existenţa
grupului „Opus 4” pe care l-a alcătuit în 1985iar în paralel, Nicolas Simion
s-a făcut apreciat în ipostază de solist (la saxofon alto sau tenor) şi de dirijor
al orchestrelor simfonice din Târgu Mureş, Bacău, Sibiu, Ploieşti, Bucureşti.
Debutul discografic i-a înscris numele pe genericul LP-lui lui Johnny Răducanu
intitulat „Jazz Made In Romania” (1986).
Expatrierii la Viena, unde s-a stabilit din data de 6 ianuarie 1989 şi perioadei
de acomodare i-au succedat primele succese repurtate de Nicolas Simion,
el relevându-se ca instrumentist improvizator de incontestabilă înzestrare şi
printr-o sesizabilă originalitate. Artist al cărui nume figurează pe genericele
a peste şaizeci de discuri (ca protagonist şi ca sideman) – devenind astfel
muzicianul autohton cu cea mai bogată discografie – Nicolas Simion s-a
impus în ultimii ani drept cel mai notoriu reprezentant de peste hotare al jazzului românesc, lui conferindu-i-se, de altfel, la începutul noului mileniu, Premiul
pentru cel mai valoros muzician român din diaspora.
În septembrie 2004, a colaborat în calitate de solist instrumentist şi compozitor
cu una dintre cele mai prestigioase formaţii de gen europene – „WDR Big
Band” din Köln, la realizarea programului intitulat „Balkan Jazz” (concerte şi
discul omonim editat de NRW Records). În aprilie 2005, poli-instrumentistul
transilvănean a avut prilejul de a tălmăci cu incontestabil succes „Concertul
pentru saxofon şi orchestră” de Sabin Păutza, cu Filarmonica din Plainfield,

New Jersey (SUA). Nicolas Simion s-a afirmat totodată drept unul din cei mai
oportuni şi mai determinaţi muzicieni pentru programele „Classic Meets Jazz”.
În acest sens de menţionat colaborările cu Filarmonicile din Iaşi, Timişoara,
Braşov, Sibiu, Oradea, cu Orchestra Naţională Radio şi cu Filarmonica
„George Enescu” din Bucureşti etc., materializate şi în două CD-uri. A devenit
laureat al Premiului „Theodor Körner Förderpreis” (1995) acordat de Ministerul
Culturii din Austria pentru baletul „The Unfinished Square” (lucrare concepută
de Nicolas Simion pentru orchestră, combo de jazz, trei dansatori, recitator,
memorată şi pe disc).
Vorbind despre recunoaşterile meritate de care s-a bucurat prin ani Nicolas
Simion: „WDR Jazz Preis 2015” (Germania) pentru improvizaţie, Premiul
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru piesa „Jocul
copiilor”, apoi Premiul de compoziţie desemnat de juriul competiţiei organizate
de Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ArCub în contextul ediţiei din
septembrie 2016 a evenimentului Bucharest Jazz Festival.
Neîndoielnic, Nicolas Simion este şi rămâne unul dintre puţinii noştri muzicieni
care continuă în contemporaneitate, pe linia de filiaţie deschisă de un Jancy
Körössy, un Richard Oschanitzky, un Johnny Răducanu, tradiţia configurării
unui crez stilistic şi conceptual apt a particulariza jazz-ul românesc ca voce
distinctă în concert internaţional.
Născut în 1990, Jean-Baptiste Pinet a studiat la Conservatorul Regional din
Metz, secția de percuție. S-a mutat la Paris în 2008 și a studiat Jazz Program
la C.R.R din Paris. Tot la Paris a luat lecții cu Joe Quitzke, Brice Wassy, Franck
Agulhon, Clarence Penn, Henry Cole.
A colaborat cu multe trupe și mari muzicieni precum Claudio Pastorino (cvartetul
Matteo Pastorino), Claudio Miotti’s Claxxx, Joachim Caffonnette trio, Robin
Mansanti quartet, Omar el Ouaer quintet, Julien Corriatt, Goom, Cédric
Hanriot, Joachim Govin, Dexter Goldberg, Robby Marshall, Matthieu Roffé,
Toma Dimitriu.
De asemenea, a perfomat pe scenele unor festivaluri internaționale, printre
care: Sunside, Baiser Salé, Radio France, Jazz à St Germain des-près, Jarasum
Festival, Hammamet Jazz, Jazz in Cartagina, Jazz in Nuoro, Le Taquin, Pelzer
Jazz Club, Sunete, Orleans Jazz, Bus Palladium.
Gabriel Midon s-a impus ca multi-instrumentist prin realizarea
acompaniamentului pentru diferiți artiști precum Tété sau Eddy La Gooyatsh la

început, apoi a absolvit Conservatorul – secția pian de jazz – la Strasbourg,
la clasa lui Stephan Oliva și a cântat alături de artiști de la: Birelli Lagrène,
Franck Wolf, Eve Risser, Serge Haessleret, Ghislain Muller (Urban Jazz System
2004) până la: Jazz à Colmar, Jazzdor, La Laiterie, Le Molodoï, Nancy Jazz
Pulsation. A efectuat turnee în Europa de est cu „Tribuman Project” în calitate de
saxofonist (albumul „High High High” – Mosaic Music, 2005). De asemenea,
îl întâlnim și în Sudul Franței, unde cântă propria muzică cu Dulxo Trio (2008)
la Festivalurile Jazz à Marciac, Jazzellerault, apoi cu cvartetul său „Zilhom”
(2010) la Millau jazz festival, Jazz à Vannes, La crise des Odonates (turneu
în Japonia în 2009). De asemenea, a participat la un turneu în Africa de
vest alături de Yaki, Juan Martin, Mawana Slim. La Paris s-a întâlnit cu mari
contrabasiști precum: Larry Grenadier, Joe Sanders, Hein Van De Geyn, care
l-au determinat să își orienteze cariera către contrabas, în cluburile pariziene.
A realizat înregistrări alături de Faiz Lamouri (turneu în Maroc 2018), Gustave
Reichert, Colectivul King Of Panda, Sam Tessier. A fost sideman pentru: Saul
Rubin, Julien Alour, Rick Margitza, Baptiste Herbin, Sylvain Beuf, Didier
Lockwood, Denise King. A apărut pe scenele Festivalurilor: Calvi Jazz, Respire
Jazz, Jazz au Phare, Jazz à Capbreton, Festival Jazz à Saint-Germain-desPrés, Saint Raphaël jazz festival. În 2017, înregistrează propriul său cvartet,
apoi, într-un turneu la Yelewa Jazz Festival (Mayotte) cu Simon Martineau și
Thomas Delor, decide să scrie pentru un ansamblu mai mare. Colaborează și
cu alți muzicieni precum Edouard Monnin, alături de care este artist resident al
Jazz Club 38 Riv’.
Antoni Kirilov Donchev, fiul compozitorului Kiril Donchev este un compozitor
și pianist de orginie bulgară, născut la Sofia în anul 1959. A absolvit Școala de
Muzică și Academia Muzicală din Sofia, la secția pian, în clasa profesorilor
Mara Petkova și Bagomil Starshenov. Încă din timpul studenției, a debutat ca
pianist de jazz la Sofia în 1978. În anul 1980, a făcut parte din cvartetul “Focus”,
iar în 1985 alături de Hristo Yotzov a pus bazele proiectului “Acoustic Version”,
proiect care a dobândit o mare notorietate în Bulgaria. Formația a câștigat un
număr important de premii: Premiul Întâi în Oelaart, Belgia; Marele Premiu în
Leverkusen, Germania (1986). Tot în 1986 a fost declarat ca fiind unul dintre
cei mai promițători tineri muzicieni de jazz din Europa. În 1987-1989 a predate
la Academia Muzicală din Sofia. A susținut și a participat la multe evenimente
ca și musician de jazz, dintre care amintim: participarea la întâlnirea de Jazz în
Bansko și Sozopol; concerte alături de Milcho Leviev și Antoliv Vapirov; proiecte

de festivaluri în Thessaloniki și Varna; înregistrări cu Petar Ralchev (album „Folk
Jazz Band”, 1988); înregistrări alături de cântăreața de origine greacă, Alexia
(albumul „Classics”, 1996); înregistrări alături de Yildiz Ibrahimova.
Începând cu anul 1992, a scris muzică pentru producțiile de Teatru Dramatic
„Sofia”, primul teatru privat „La Strada” și altele. Are o colaborare fructuoasă
cu directorul Teddu Moskov (producătorul „Donchev”) pentru care a creat
muzica: „Some can, some not.”; „The nicest village” (premiul pentru muzica
„Golden Dolphin” 1986, 1988); producții TV ca „The Street”; „Swan Song”
(Dusseldorf, 1986); „Makbyu” (Bremen, 1996); „Home number 13” și „Blau in
Blau” („Talia Theater”, Hamburg 1997, 1998). Antoni Donchev a scris muzică
de film pentru „Running Dog”, „The Love Summer of a Schlep”, „Emilia’s
Friends”, „Wagner” și de asemenea pentru spectacole de teatru de păpuși.
SÂMBĂTĂ, 23 OCTOMBRIE
ARCUȘ TRIO (ROU)
PLOIEȘTI BIG BAND JAZZ SOCIETY (ROU)
& VERTIGO DANCE SCHOOL (ROU)
DIRIJOR: RĂZVAN COJANU (ROU)
ARCUȘ TRIO
ALEXANDRU ARCUȘ SAX
MATHEUS JARDIM TOBE
ION VÎRLAN BAS
Saxofonist, flautist, compozitor, lider de proiect, producător și fondator al
casei de discuri Arc Records, Alex Arcuș este unul dintre cei mai apreciați
muzicieni din noua generație. Născut la Cricova, își face studiile la Liceul
Internațional de Muzică „C. Porumbescu”, urmând mai apoi facultatea de Jazz
la Conservatorul din Chișinău. Relația sa aproape simbiotică cu instrumentul
este îmbogățită și modelată de-a lungul timpului, având ca piloni de sprijin
muzica clasică, folclorul și jazzul. Din 2008 până în 2014 întreprinde o
importantă activitate concertistică, fiind membru al proiectului de ethnojazz
Trigon, experiență prin care explorează cu succes arta intercalării tradiției
folclorice și a jazz-ului contemporan. În paralel, dezvoltarea sa artistică este
intensificată de participarea în proiecte și workshopuri internaționale precum:
„Port of Cultures”, „Moldova Calls quartet and Moldova Calls octet”, „Roots
Revival Maramureș”, „EU Jazz Residency” Sibiu Jazz Festival 2015, „Nick

Bartsch Summer Workshop”, „Sha’s Feckel” (2018), „Mozaic” European
Project (2019-2021).
În 2014 se stabilește la București, unde cantă atât ca lider de formație cât și
ca sideman în proiecte precum: FaceToFace, BJO (Bucharest Jazz Orchestra),
HBO, 3 for Helen, Tzuc&Petzi, Javra, A-C Leonte, ARCUȘ TRIO, KRiSPER,
Teodora Enache (Profetul), The Jam Community, Paolo Profeti European
Collective. În 2015 pune bazele proiectului său, ARCUȘ TRIO, urmând ca în
2016 să lanseze primul disc de autor, intitulat „Allotropy”, alături de pianistul
Adi Stoenescu și toboșarul Marcel Moldovan. Împreună participă la mai multe
festivaluri importante din România și nu numai, cum ar fi: Dobrojazz Festival,
JazzBook Festival, Jazzaj la ArCuB, Sibiu Jazz Competition - unde obțin Premiul
pentru Compoziție, International Jazz Day Arad, Smida Jazz Festival, Jazz TM,
Ethnojazz Fest Chișinău, Katara 5th European Jazz Festival Katar.
Permanent preocupat de a-și lărgi paleta stilistică, Alex Arcuș rămâne mereu
atent la cele mai noi stiluri și tehnici abordate de muzicienii creativi pe plan
mondial, lucru evocat de evoluția sa de-a lungul timpului, prin cristalizarea unui
stil improvizatoric personal, al unui limbaj ritmic complex, al unui vocabular
timbral lărgit atât prin interpretarea la mai multe instrumente, precum saxofon
alto, saxofon sopran, saxofon tenor, flaut sau instrumente de suflat tradiționale,
cât și prin componenta inovației sonore mijlocite de folosirea efectelor
electronice în mod expresiv.
În 2021, Alex Arcuș revine cu forțe, compoziții si idei noi. Din formulă fac parte
Matheus Jardim, brazilianul stabilit la Viena, talent desăvârșit și de neoprit
al setului de tobe, și Ion Vîrlan - contrabasistul moldovean stabilit în Polonia,
recunoscut pentru proiectele sale din țară și de peste hotare. Muzicieni tineri,
dar consacrați deja, având colaborări cu diverși artiști, propun un material nou
unde se întrunesc elemente folclorice culese din muzica tradițională românească
și balcanică, cernute uneori prin filtre R&B, alteori hip-hop, degajă sunete
specifice prog-rock și postprog și le așază în groove-ul propriu. Compozițiile
sunt semnate de Alex Arcuș si vor apărea pe viitorul material discografic pe
care artistul îl pregătește în ultimii doi ani.
PLOIEȘTI BIG BAND JAZZ SOCIETY
La iniţiativa directorului Filarmonicii „Paul Constantinescu” din
Ploiești, dirijorul Vlad Mateescu, Ploieşti Jazz Trio şi Ploieşti Big Band

Jazz Society au fost formate în 2017 și au participat pentru prima dată în cea
de a XII-a ediţie a Ploiești Jazz Festival.
Un proiect complex și o premieră pentru o instituţie de acest gen din România,
Ploiești Big Band Jazz Society este formată din muzicieni din secţiunea
instrumentelor de suflat din alamă a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii
din Ploiești, alături de cei trei membri ai Ploiești Jazz Trio: Răzvan
Cojanu - bas, Sorin Zlat - pian și Laurenţiu Ștefan - percuţie, având ca
invitaţi cei mai renumiţi instrumentiști de jazz din Europa. Lansând aceste două
proiecte de mare importanţă pentru viaţa culturală a Ploieștiului, Filarmonica
„Paul Constantinescu” se înscrie pe harta jazz-ului internaţional, această
tradiţie continuând de aproape 60 de ani.
Vertigo Dance School își unește forțele cu Swing Steps Bucharest pentru
a performa pe scena Ploiești Jazz Festival 2021. Dansatorii, Cristian &
Laura (Vertigo) și Stanislav & Ana (Swing Steps), sunt unii dintre cei mai
experimentați dansatori de jazz din România și Bulgaria.
DUMINICĂ, 24 OCTOMBRIE
„I REMEMBER JOHNNY” - CRISTIAN SOLEANU QUINTET (ROU)
„TETRIS” – CĂTĂLIN MILEA QUARTET (ROU)
INVITATĂ: ANA-MARIA ROȘU VOCE (ROU)
CRISTIAN SOLEANU QUINTET
CRISTIAN SOLEANU SAX, ARANJAMENTE
LAURENȚIU MOISE TROMPETĂ
ALBERT TAJTI PIAN
RĂZVAN COJANU CONTRABAS
VLAD POPESCU BATERIE
Cristian Soleanu a început să studieze, autodidact, saxofonul, la vârsta de
paisprezece ani, după ce, în urmă cu patru ani, sub îndrumarea profesoarei
Adriana Winkler, descoperise clarinetul. În 1985 absolvă clasa de clarinet a
Liceului „George Enescu” din București, iar în continuare se dedică exclusiv
studiului și practicii saxofonului și a muzicii de jazz. De-a lungul anilor, participă
la cele mai importante festivaluri de gen din țară, alături de: Johnny Răducanu,
Mircea Tiberian, Ion Baciu jr., Lucian Ban, ș.a.
Începând cu anul 1990, este solist al Big Band-ului Radiodifuziunii, unde are

ocazia să colaboreze cu: Shirley Basie, Peter Herbolzheimer, Dusko Goykovich,
Richard Galliano. În paralel cu activitatea de la radiodifuziune, demarează sau
face parte din diferite proiecte pentru festivaluri și cluburi alături de muzicienii:
Sam Newsome, Burton Greene, Alex Harding, Eric Revis, John Hebert, Olivier
Gatto, Eric Mc Phearson, Vlad Popescu, Nasheet Waits, George Dumitriu,
Nicolas Simion.
În anul 2016 obține, în urma susținerii tezei „Improvizația Muzicală – O
Perspectivă Compozițională”, titlul de doctor în muzică acordat de Facultatea
de Compoziție și Muzicologie din cadrul Universității Naționale de Muzică
București.
„I Remember Johnny”
Cu acest proiect muzical, prin prezentarea în orchestrații noi ale unor
compoziții precum: Blues Moldav, Pe Olt, Jocul Țambalelor, October Song,
Joc, am intenția de a păstra, în memoria publicului, imaginea vie a lui Johhny
Răducanu. Un muzician care avea o imensă bucurie de a cânta, bucurie pe
care o dăruia de fiecare dată celor cu care împărțea scena. Lângă compozițiile
sale voi alătura omagiul meu pentru el, piesa „I Remember Johnny”care
dă și titlul proiectului, piesă premiată în anul 2018 la secțiunea Jazz a U.C.M.R.
Proiectul a fost prezentat publicului la Festivalul de Jazz Brăila; Stagiunea Artist
în Residence Arcub; Stagiunea de Jazz a Radio România Cultural – Teatrul Act;
Piatra Neamț.
CĂTĂLIN MILEA QUARTET & ANA-MARIA ROȘU VOCE
CĂTĂLIN MILEA SAX
ALEX MAN CHITARĂ
ADRIAN FLAUTISTU BAS
IULIAN NICOLAU TOBE
Cătălin Milea este unul din cei mai creativi și activi saxofoniști români ai
generației sale, care și-a dezvoltat o voce unică ca și compozitor și interpret.
Premiat cu prestigiosul „Huygens Beurs” – bursă din partea guvernului
Olandez pentru 2008-2010 și sprijinit de Fundația Makarov, saxofonistul a
înregistrat albumul „Re-Bop Unit featuring Dick Oatts” alături de unul dintre cei
mai aclamați muzicieni și educatori din New York, Dick Oatts. Câștigător la
numeroase competiții, Cătălin Milea a interpretat și are înregistrări și concerte
cu diferiți artiști/ansambluri ca leader sau ca invitat.

Născut și crescut în București, într-o familie de muzicieni, la vârsta de 18 ani a
început să lucreze pentru a-și cumpăra primul saxofon. În această perioadă
a descoperit muzica lui John Coltrane, care l-a condus către descoperirea
vocației sale. Foarte curând, a devenit foarte căutat pe scenele locale, dar a
decis să-și continue studiile în străinătate. A absolvit Universitatea Națională
de Muzică în 2006, Conservatorul Prince Claus din Olanda în 2010 și un
Master la Conservatorul Regal din Haga în 2012. În această perioadă a
câștigat competiția de jazz „the Artistry of Dick Oatts and Young Musicians”, a
participat la „Dutch Jazz Day” și „Hague Jazz Festival” și a efectuat un turneu
de concerte în România cu grupul „Re-Bop Unit”, pe care l-a condus alături de
chitaristul George Dumitriu. A fost, de asemenea, membru al „European Youth
Jazz Orchestra”.
Artistul român a înregistrat albumele Re-Bop Unit featuring Dick Oatts, cu
participarea unuia dintre cei mai apreciaţi muzicieni de jazz din New York,
Something for Now, înregistrat alături de trio-ul de muzică improvizată RAM,
(Rodriguez/Aksunger/Milea), Evocative alături de ghitaristul Dan Mitrofan.
Artistul poate fi văzut alături de Sonoterra Ensemble, Sorin Zlat Quartet,
Bigband-ul Radiodifuziunii Române și alte proiecte.
Alex Man este un foarte apreciat și foarte activ chitarist și contrabasist de
jazz, premiat de revista Actualitatea muzicală în anul 2014. Expresiv și versatil,
este recunoscut și ca un rafinat acompaniator. A colaborat cu muzicieni și big
band-uri din țară și străinătate, în numeroase concerte de club sau pe scene
de festival. În prezent este cadru didactic asociat la secția Jazz a Universității
Naționale de Muzică din București și susține workshop-uri pe teme variate
și de interes pentru tinerii muzicieni, participă constant în tabere de muzică
improvizată și jazz ca profesor coordonator.
Adrian Flautistu este unul din cei mai redutabili și versatili contrabasiști
români, deținător de premii și având participări la numeroase festivaluri
internaționale. A colaborat cu importanți muzicieni, cum ar fi: Cristian Soleanu,
Mircea Tiberian, Garbis Dedeian, Petrică Andrei, Johnny Răducanu, Marius
Popp, Luiza Zan, Aura Urziceanu și alții.
Lui Iulian Nicolau, probabil unul din cei mai buni bateriști de jazz la ora
actuală, întâlnirile artistice cu Borislav Petrov, Cătălin Milea și Alex Man îi
deschid orizonturile către universul muzicii improvizate și jazz, de care rămâne

atașat. Participă la diverse workshop-uri de jazz și colaborează cu nume
importante ale jazzului românesc, printre care: Mircea Tiberian, Nicolas Simion,
Alex Man, Cătălin Milea, Emil Bîzgă, Marius Vernescu, Pedro Negrescu, Sorin
Zlat.
Numele proiectului se referă la jocul electronic Tetris, creat de o companie
sovietică în 1984, un an care amintește, nu întâmplător, de romanul lui George
Orwell cu același nume: „1984”. Simetria, conformismul, așezarea social
corectă urmărind reguli stricte și precise se regăsesc și în muzica cvartetului
Tetris, imaginată dinamic, cu suspans, ca un joc care te prinde în ritmul lui,
devenind provocator și accelerat, captivant, dar care jucat în exces, poate crea
dependență. Deși piesele conțin elemente de jazz, indie, funk, pop și rock,
tehno, sonoritatea grupului rămâne acustică, bazându-se pe improvizație și
interacțiune spontană, într-un joc colectiv.
Invitată să se alăture Tetris Quartet este tânăra vocalistă Ana Maria Roșu,
absolventă a Universității Naționale de Muzică București, secția Compoziție
Jazz-Muzică Ușoară, descrisă de Luiza Zan ca „o voce caldă și gravă, o
prezență sensibilă și grațioasă, o femeie frumoasă și care vorbește cu mai
multă plăcere despre alții decât despre sine, ceea ce denotă modestie și
respect, calități mai rar întâlnite în lumea noastră, mai ales la câte premii are în
palmares”.
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“HYBRID SYMPHONIC JAZZ”
ELENA MÎNDRU (FIN/ROU)
ORCHESTRA SIMFONICĂ
A FILARMONICII PLOIEȘTI (ROU)
DIRIJOR: CRISTIAN SPĂTARU (MDA)
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