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Considerat unul dintre ce mai buni dirijori formaţi în tradiția est-europeană,
Ovidiu Bălan deține în prezent funcțiile de director onorific și prim-dirijor
al Filarmonicii Mihail Jora din Bacău (din 1968), prim-dirijor al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii din Ploiești (din 1995) și director muzical al Orchestrei
Simfonice Domenico Cimarosa din Aversa, Italia (din 1996).
Născut în 1942, Bălan a studiat întâi la Liceul de muzică și apoi la actuala
Universitate Naţională de Muzică din București (absolvită summa cum laude
în 1968). În 1970 a studiat alături de Jean Fournet și Marius Constant în cadrul
Cursurilor Internaționale din Școala din Hilversum, Olanda, iar în 1971 a
participat la școala de vară a Academiei de Muzică din Nisa, Franța, unde l-a
avut profesor pe Fernand Quattrochi.
În 1973, Ovidiu Bălan a fost invitat în SUA unde a studiat cu mari dirijori,
alături de orchestre celebre, de la Eugene Ormandy și Orchestra Simfonică
din Philadelphia, la Sir Georg Solti și Orchestra Simfonică din Chicago, Zubin
Mehta și Orchestra Simfonică din Los Angeles, Aldo Ceccato și Orchestra
Simfonică din Detroit, Lorin Mazel și Orchestra Simfonică din Cleveland, Pierre
Boulez și Orchestra Simfonică din New York sau Seiji Ozawa și Orchestra
Simfonică din Boston.
În 1975, Ovidiu Bălan a câștigat Premiul Asociației de Teatru și Muzică
în București, iar în 1979 a primit Premiul Asociației Criticilor de Artă pentru
interpretarea Simfoniei a IX-a de Beethoven. În 1982 a fost decorat cu „Meritul
Cultural” pentru activitatea artistică, recompensă urmată de Premiul „Maestru
al Artelor” în Chișinău, Republica Moldova (1994). A primit și Premiul presei
pentru cea mai bogată activitate artistică în Italia, în 2000. În 1988 a fost invitat
să dirijeze 42 de concerte în SUA, alături de Orchestra Simfonică Română din
Constanța. În 2001, concertat în Statele Unite alături de Filarmonica Mihail
Jora din Bacău.
Ovidiu Bălan le predă viitorilor dirijori din 1985 și a dovedit că are talentul
de a lucra cu tineri muzicieni pe care îi ghidează și pentru care e un exemplu.
Cezar Ouatu s-a născut la Ploieşti, într-o familie de muzicieni, şi duce cu
mândrie mai departe numele tatălui său, regretatul Florin Ouatu, prim-flautist
al Filarmonicii „Paul Constantinescu”. Îndrumat şi susţinut de acesta, Cezar
începe să studieze pianul de la şase ani şi urmează cursurile actualului Colegiu
de Artă „Carmen Sylva”. La 20 de ani îşi descoperă întâmplător vocea
de contratenor şi decide să-şi continue studiile în Italia, unde este admis la
prestigiosul Conservator „Giuseppe Verdi” din Milano. Absolvă studiile în 2004,

cu punctaj maxim şi se perfecţionează în sfera muzicii baroce sub îndrumarea
celebrei profesoare Margaret Hayward.
Urmează apoi cursuri de măiestrie interpretativă cu personalităţi muzicale
remarcabile: Jordi Savall, Sara Mingardo, Rene Clemencic, Magda Olivero,
Viorica Cortez şi Mariana Nicolesco. A colaborat cu succes cu dirijori şi
regizori de excepţie, concertând pe celebre scene de concert ale lumii: „Grand
Teatro La Fenice” (Venezia), „Opera de Lausanne”, Filarmonica din Berlin, etc.,
colaborând cu: Fabio Biondi, Alan Curtis, Jean-Christophe Spinosi, Ottavio
Dantone, Diego Fasolis, George Petrou, Federico Guglielmo, Werner Ehrhardt,
Emilio Sagi, Pierluigi Pizzi, Corrado Rovaris şi Emmanuel Villaume și având ca
partenere de scenă voci celebre, printre care: Angela Gheorghiu, Ruxandra
Donose, Cecilia Bartoli, Simone Kermes, Ruth Ziesak, Olga Peretyatko, Juanita
Lascarro, Andrea Bocelli şi Mireille Delunsch.
Palmaresul său cuprinde importante premii și distincții, printre care: Premiul
pentru cel mai bun contratenor la prestigiosul Concurs Internațional de Canto
„Francisco Vinas” (Barcelona), Marele Premiu la unul dintre cele mai importante
Concursuri Internaționale de Canto: „Competizione dell Opera” (Dresda),
Premiul de Excelență la „Hariclea Darclée” (România), Premiul I absolut la
Concursul Internațional de Canto „Spiros Argiris” - Citta di Sarzana, Premiul
Special al juriului la Concursul Internațional de Canto „Renata Tebaldi” (San
Marino).
În prezent este solist vocal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din
Ploiești..
Ploiești
„Va tacito e nascosto” este o arie compusă pentru voce de alto castrato,
în primul act al operei „Giulio Cesare in Egitto” de Georg Friedrich
Haendel.. Opera a fost compusă în 1724 pe un libret de Nicola Francesco
Haendel
Haym și este cântată de personajul Cezar, particularitatea sa fiind solo-ul
extins de corn.
„Va tacito e nascosto” este clasificată drept o arie da capo, cântată de
personajul Julius Caesar în actul I, scena 9 a operei, fiind destinată pentru
orchestră de coarde, clavecin și corn în Fa. Partea vocală este scrisă pentru
o voce alto castrato, premiera sa fiind susținută de celebrul interpret Sinesino.
În zilele noastre, aria este deseori cântată de un contratenor, dar de-a lungul
timpului a fost cântată atât de voci bărbătești cât și de voci feminine, în registre
de la bas la sopran.
Procedeul „ritornello” al cornului obbligato prefigurează melodia cântată de

Caesar. În continuare, cornul însoțește și imită în ecou pe Caesar, de câte ori
apare cuvântul „Cacciator” (vânător). Așa cum arăta muzicologul Richard
Taruskin, utilizarea instrumentului Corn stabilește limite înguste armonice,
stabilindu-se pe acordurile „primare”: tonică, subdominantă, dominantă, și se
reflectă în armoniile și orchestrația ariei. Secțiunile 1 și 3 sunt în Fa major, cea
mijlocie fiind în re minor cu modulație la do minor. Muzica descrie exact situația
în care se află Cezar.
Cornul, prezent în compozițiile din secolul al XVIII-lea bazate pe teme
dramatice precum vânătoarea sau nobilimea, simbolizează aici vânătoarea,
o activitate recreativă rezervată celor bogați și privilegiați. Linia solistică de
virtuozitate subliniază această perspectivă. Aria a fost un exemplu timpuriu de
utilizare a cornului în cadrul operei; prezența sa în calitate de instrument solist
era neașteptată pentru public în epoca premierei operei „Giulio Cesare”.
Această arie reprezintă o „simile aria”, datorită muzicii și versurilor care
reflectă, metaforic, situația personajului. Cezar, aflat la palatul lui Ptolomeu,
în Alexandria, se compară cu un vânător care își urmărește prada; în acest
caz, prada este Ptolomeu, regele Egiptului, pe care Cezar îl privește suspicios.
Aria urmează unei scene în care Ptolomeu și Cezar s-au complimentat reciproc;
Ptolomeu le ordonă gărzilor să conducă oaspetele din Roma în apartamentele
de stat; însă Cezar, către generalul său Curio, recunoaște că nu are încredere
în Ptolomeu și se așteaptă să fie trădat.
„Orfeu și Euridice” (în italiană „Orfeo ed Euridice”) este o operă de
Christoph Willibald Gluck având ca temă mitul lui Orfeu. Premiera operei
a avut loc la Viena, în 1762, cu un libret în limba italiană și cu rolul principal
scris pentru un castrato alto sau contratenor.
În 1774, Gluck revizuiește opera pentru a putea fi cântată de un tenor,
schimbând și libretul în limba franceză. Această ultimă versiune este cea care
a rezistat în timp.
Aria „J’ai perdu mon Eurydice” din actul III s-a păstrat și în repertoriul contemporan,
fiind cântată deopotrivă de soprane (Maria Callas), mezzosoprane (Vesselina
Kasarova) sau tenori (Juan Diego Florez).
Opera „Orfeu și Euridice” este prima operă a lui Gluck care dezvăluie
ambiția compozitorului de a reforma opera seria. Convențiile operatice italiene
sunt ignorate pentru a conferi dramatism acțiunii. Gluck a fost inspirat de
tragediile muzicale franțuzești, în special cele ale lui Rameau. Rolul lui Orfeu
necesită un foarte bun actor, în special în aria „Che faro senza Euridice?”,
Euridice?”,

care nu este construită pe armonii de natură dramatică. Reforma lui Gluck a
avut o mare influență în istoria operei.
G. F. Haendel (1685-1759) și-a început cariera în 1702 ca organist de
biserică în orașul European Halle, însă o vizită a acestuia la Berlin l-a condus
spre muzica de operă, scopul ce îi va domina cariera timp de patru decenii. În
februarie 1711, prima operă a lui Haendel pentru Londra, „Rinaldo”
„Rinaldo”,, a
avut premiera la „Queen s Theatre”. „Rinaldo” a fost prima operă italiană
compusă special pentru scean londoneză, cu un libret de Giacomo Rossi,
bazat pe povestea cavalerului cruciat Rinaldo și a reginei-vrăjitoare Armida
din creația lui Tasso: „Gerusalemme liberata”. Haendel a compus lucrarea în
aproximativ două săptămâni.
Aria „Cara Sposa” reprezintă dorul lui Rinaldo de vechea sa iubită, Almirena,
care a fost răpită de Armida și adaugă adâncime emoțională personajului.
Tonalitatea minoră, scriitura contrapunctică și încărcată a corzilor și utilizarea
cromatismelor reflectă durerea și dorul din text.
Opera „Partenope” este compusă de G. F. Haendel și a fost prima oară
cântată la „Kingʼs Theatre” din Londra în februarie 1730. Deși urmărește
structura unei opere seria, opera are o muzică cu o textură lejeră și o intrigă
ce cuprinde complicații romantice și confuzii. Cu succes la public în producția
originală și apoi necântată timp de mulți ani, „Partenope” face acum parte
din repertoriul teatrelor de operă din toată lumea.
Multe arii din „Partenope” sunt mai scurte decât în alte opere ale lui
Haendel.. Opera este, de asemenea, neobișnuită, prin utilizarea unui cvartet
Haendel
comic în al treilea act. Notabilă este și scena bătăliei din actul 2, cu pasaje
orchestrale intercalate cu recitative și arioso-uri. Din opera „Partenope” veți
asculta, în această seară, aria „Furibundo spira il vento”.
vento”.
Printre marii compozitori ai romantismului muzical, alături de Liszt, Chopin și
Schumann, Franz Schubert ocupă locul deosebit al unui precursor genial.
Franz Schubert s-a născut pe 31 ianuarie 1797 la Lichtenthal (o suburbie
a Vienei) și a murit în 1828 în capitala Austriei. Spontaneitatea impulsului
creator, fluxul năvalnic al inspirației sale, bogăția nesecată a melodiilor ce se
nășteau continuu la cea mai subtilă incitare a lumii exterioare, se oglindesc în
cele câteva sute de lieduri, în cele opt simfonii, în sonatele și în numeroasele
miniaturi pentru pian, în lucrările de cameră și în operele scenice.

Vienez și austriac prin naștere ca și prin bogăția fanteziei muzicale, Schubert
a fost în primele decenii ale secolului al XIX-lea exponentul cel mai strălucit al
școlii vieneze ai cărei clasici, Haydn, Mozart și Beethoven au oglindit, prin
creația lor, legături organice cu muzica populară austriacă și ungară. Dar,
spre deosebire de înaintașii săi, care au făurit marile forme muzicale: simfonia,
cvartetul, sonata, Schubert își exprimă cu cea mai mare strălucire geniul
său inegalabil în formele mici, tipic romantice, ale miniaturii, ale „momentului
muzical”, ale tabloului de gen, adâncind astfel legătura dintre compozitor și
creația spontană a poporului.
Simfonia a IV-a în do minor a fost compusă în 1816, în același an cu
simfonia a V-a, în Si bemol major. Terminată pe 27 aprilie 1816, când autorul
avea doar 19 ani, lucrarea a rămas necântată în public timp de 23 de ani. Abia
în anul 1849 a avut prima audiție, organizată de asociația muzicală „Euterpe”
din Viena.
Titlul „Tragica”
„Tragica”,, pus chiar de autor, tinde să sublinieze contrastul de colorit
tonal și de conținut al acestei lucrări, cu strălucirea primelor trei simfonii,
străbătute de avântul naiv și de inventivitatea melodică a tânărului muzician.
De un tragism propriu-zis nu poate fi vorba în Simfonia a IV-a.
IV-a. Cu excepția
introducerii lente la primul Allegro, Simfonia a IV-a e mai puțin tragică decât,
de exemplu, Simfonia a VIII-a, „Neterminata”, a aceluiași compozitor.
Introducerea care precede prima mișcare a simfoniei justifică, prin atmosfera ei
apăsătoare și îngândurată, titlul lucrării. În ea se concentrează gravitatea unui
sentiment patetic ce exprimă contradicția tipic romantică între ideal și realitate.
Introducerea lentă – Adagio molto – amplifică armonic și orchestral același
motiv tânguitor pe care-l intonează viorile prime cu acompaniamentul ritmic,
abia șoptit, al celorlalte instrumente dramatice, crește și descrește sonor,
configurând o confesiune deznădăjduită ce se stinge într-un pianissimo.
După un acord prelung începe prima mișcare a ciclului simfonic, Allegro
vivace,, structurată în formă de sonată. În multitudinea de melodii și motive
vivace
ale acestei părți ce se înlănțuie într-un șuvoi muzical spontan, distingem tema
principală intonată de viorile prime, pe acompaniamentul tremolat al coardelor.
Linia ei ascendentă și mișcarea vie nu pot ascunde o expresie de melancolie
și tristețe. După un șir de motive ritmice enunțate de coarde și amplificate în
orchestră, auzim o grațioasă melodie a flautului și oboiului și apoi tema
secundă, ce apare, ca și cea dintâi, în partida viorilor prime, cu o expresie lirică,
duioasă și blândă. După o scurtă secțiune de Dezvoltare, inițiată de revenirea
temei principale, intonată la unison de grupul coardelor, în fortissimo, Repriza

readuce temele și motivele în succesiunea lor inițială. O concluzie luminoasă, în
tonalitate majoră, încheie prima parte într-o atmosferă jubilantă.
Partea a II-a, Andante
Andante,, este poate cea mai inspirată și mai armonios
proporționată din întreaga simfonie. În paginile mișcării lente se afirmă geniul
incomparabil al melodistului și al creatorului de momente muzicale de o intensă
poezie. Prima secțiune a formei de lied este inițiată de melodia principală,
încredințată cvartetului de coarde. Viorile prime și secunde intonează în
„pianissimo dolce” tema, cu acompaniamentul coardelor grave. Curând, oboiul
și apoi două flaute o preiau, imprimându-i un caracter pastoral. După ce prima
secțiune se stinge în pianissimo, începe secțiunea mediană, B, a formei de lied
construită pe dramatizarea unui teme, divizată între oboi și viori. După reluarea
temei inițiale, cantabilă, Andante-le se încheie într-o ambianță visătoare.
Partea a III-a, Menuetto
Menuetto,, în mișcarea Allegro vivace,
vivace, simfonizează vechiul
dans de curte al secolului al XVIII-lea dar în spiritul robust al menuetelor din
ultimele simfonii ale lui Haydn și Mozart. Prima secțiune e clădită pe tema
de menuet, expusă cu energie de suflători și coarde. Partea mediană, Trio
Trio,,
cu melodia pastorală a oboiului și clarinetelor, aduce adierea proaspătă a
melosului popular austriac, după care Menuetul este reluat da capo.
Finalul, Allegro
Allegro,, începe solemn, festiv, cu acordurile introductive ale suflătorilor,
dedesubtul cărora răsună un motiv ascendent arpegiat al coardelor grave.
Viorile prime expun apoi tema principală, o melodie luminoasă și lirică. Pătruns
de seva bogată a unei nesecate inspirații melodice, finalul abundă în motive
ritmice și melodice inspirate din folclorul și muzica orășenească austriacă.
Tema secundară, intonată de viorile prime și clarinet, conduce spre secțiunea
concluzivă a expoziției tematice. Dezvoltarea, mai amplă decât a primului
Allegro, antrenează în prelucrarea elementelor tematice întreaga masă a
orchestrei, după care Repriza readuce melodiile principale în succesiunea lor
inițială. Simfonia se încheie cu un șir de unisonuri viguroase ce proclamă parcă
victoria voinței creatoare împotriva neliniștilor și a obstacolelor.

Componența Orchestrei Simfonice:
Vioara I:
- Cosmin Stoica
- Lodrin Marin
- Dana Pârgaru
- Georgiana Ionescu
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
Vioara II:
- Stelian Nemțanu
- Iulia Bândilă
- Venera Paraschiv
- Mihaela Bordea
- Cristina Cristea
Violă:
- Georgiana Frîncu
- Marius Nițu
- Mirela Ivan
- Vasile Călin
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Sergiu Marin
- Flaminia Nastai
Contrabas:
- Andrei Frîncu
Flaut:
- Alina Papară
- Cristina Răducan
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Daniel Radu
- Elena Stan
Fagot:
- Ionuț Roșca
- Maria Chifu

Corn:
- Radu Andrei
- Pîrgaru Cristian
- Bogdan Petroșanu
- Carlos Patraș
Trompetă:
- Cristian Cucu
- Emil Bîzgă
Percuție:
- Ioana Văleanu
Clavecin:
- Cristina Ionescu

„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești l-a înființat pentru a îmbunătăți accesul la cultură, pentru
a-și promova formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de jazz,
cvartet de coarde), pentru a consolida antreprenoriatul cultural și a dezvolta publicul,
într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic
cât și de percepere și utilizare a acestuia. Astfel, spectatorii pot urmări la cerere toate
evenimentele organizate de către filarmonica ploieșteană live, sau accesând arhiva
electronică, de pe orice device: telefon mobil, laptop, ecran TV, oriunde s-ar afla, cu
ajutorul unor aplicații special concepute pentru confortul utilizatorilor, ce se vor îmbunătăți periodic și în funcție de feedback-ul acestora.
Prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” punem la dispoziția publicului
mai multe categorii de producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite în toată
lumea: concerte simfonice, concerte de folclor, recitaluri, concerte și festivaluri de jazz,
din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclass-uri, conferințe), documentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, vizând creșterea conștientizării publice cu privire la
diversitatea culturală, producții cultural-artistice cu abordări interdisciplinare, magazin
virtual.
Proiectul are mari posibilități de extindere ca arie culturală, de dezvoltare continuă
și aduce nenumărate beneficii atât publicului cât și inițiatorilor, participanților activi
la proiect. Astfel, putem enumera beneficiile implicite în urma implementării proiectului, beneficii aduse inițiatorilor, care vor sta la baza unei dezvoltări ulterioare, în
baza abili- tăților dobândite și îmbunătățite pe toată perioada desfășurării acestuia:
producțiile cultural-artistice vor viza dezvoltarea și actualizarea competențelor și abilităților artiștilor/profesioniștilor implicați în proiect, astfel încât produsul obținut în urma
digitalizării să fie creat într-un timp cât mai scurt, iar înregistrările și producțiile live să
aibă o cât mai bună calitate audio-video, bazată pe o disciplină ce nu va permite
erori substanțiale de desfășurare sau imprimare; instituția va încheia parteneriate ce
vizează mobilitatea artiștilor și profesioniștilor, fie că este vorba despre parteneriatele
cu minorități, unde producțiile vor pune în valoare specificul fiecărei culturi implicate
(muzică, dansuri, obiceiuri/tradiții, port popular, bucate etc.) dar și rezultatul conviețuirii acestora, de unde va reieși versatilitatea artiștilor filarmonicii ploieștene care
pot imprima muzică pentru filme, reclame etc. Filarmonica ploieșteană organizează
constant activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc.,
susținute de profesioniști, ce vizează dezvoltarea profesională a echipei de proiect,
dar care vor fi deschise prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” și altor
doritori de instruire în acest sens. Pe parcursul desfășurării acestui proiect, filarmonica
ploieșteană va câștiga o echipă de profesioniști capabili să dezvolte continuu produsul „Virtual Concert Hall”, implementând astfel un model inovator de afacere în
domeniul cultural, care contribuie la dezvoltarea locală a comunității și poate fi scos
pe piață cu succes.

Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu
aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea
ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte
și spectacole, care, împreună cu camere de filmat 4K și procesul de utilizare a unui
fundal monocrom, „ecran verde” (chroma, pentru efecte speciale și decoruri), pot
genera o gamă variată de evenimente cu muzică de orice gen, spectacole de teatru,
de balet, organizate de filarmonică, în parteneriat, sau de către alți producători/organizatori. Studio-ul cu chroma poate fi folosit chiar și în producția de film sau emisiuni
TV.
Filarmonica ploieșteană este singura instituție din România care a scos pe piață un
DVD, în totalitate producție proprie, un produs ce se ridică la standardele tehnice
internaționale și relevă calitatea echipamentelor, a echipei implicate și experiența pe
care aceasta o are în domeniu.
Prin înființarea „Virtual Concert Hall”, Filarmonica „Paul Constantinescu”
oferă accesul la educație și cultură în întreaga lume, își diversifică aria de activitate,
restricționată și din cauza lipsei de spațiu fizic din sala de concerte de care dispune,
dezvoltă și crește numărul relațiilor cu parteneri, dezvoltă publicul foarte mult, implementând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple beneficii, creștere economică substanțială.
https://virtualconcerthall.ro

BILETE
LIVE

ﬁlarmonica
ploiești

BILETELE FIZICE PENTRU ACCES ÎN SALĂ SE GĂSESC
LA CASA DE BILETE A FILARMONICII
ȘI ONLINE PE FILARMONICAPLOIESTI.RO.
BILETELE VIRTUALE PENTRU TRANSMISIA ONLINE
SE POT ACHIZIŢIONA EXCLUSIV PE VIRTUALCONCERTHALL.RO.
BILETE FIZICE: ADULT 30 RON, PENSIONAR 20 RON, ELEV/STUDENT 10 RON.
BILETE VIRTUALE: 15 RON.
PROGRAM DE SALĂ PRINTAT: 3 RON.

PARTENERI
MEDIA

SPONSORI ȘI
PARTENERI

DIRECTOR GENERAL: VLAD MATEESCU
DIRECTOR ARTISTIC: GEORGIANA FRÎNCU
DESIGN GRAFIC: IULIAN BLIDARU

Fundaţia

preţuieşte Clipa

24PH ARTE | AGERPRES | ARTEFAPTE | FAPT DIVERS | INFO PLOIEȘTI CITY
JURNALUL PRAHOVEAN | KISS FM | MAGIC FM | MEDIASUD
OBSERVATORULPH.RO | PLOIEȘTII.RO | PLOIEȘTI TV | PLOIEȘTIBUZZ.RO
PRAHOVA BUSINESS | PRAHOVA ECONOMICĂ | PRAHOVA TV
PRAHOVA-NEWS.RO | RADIO PRAHOVA | RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI
RADIO ROMÂNIA MUZICAL | ȘTIRI-ACTUALE.RO | TELEGRAMA | TVR
UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA | VALEA PRAHOVEI TV
ZIARUL PRAHOVA

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești
Anton Pann 5, Ploiești
filarmonicaploiesti.ro
office@filarmonicaploiesti.eu
facebook.com/filarmonicaploiesti
instagram.com/filarmonicaploiesti
+40 244 515 841

