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LIVE PE VIRTUAL CONCERT HALL,
GRATUIT ÎN BAZA CERTIFICATULUI
VERDE DE VACCIN ANTI-COVID
TRIMITE UN EMAIL LA FREE@VIRTUALCONCERTHALL.RO
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DE VIZIONARE A CONCERTELOR LIVE.
MAI MULTE DETALII PE VIRTUALCONCERTHALL.RO.
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În perioada studiilor urmate în ţară, apoi în Polonia, la Academia de Muzică
„Karol Lipinski”, dirijorul Constantin Grigore a beneficiat de îndrumarea
unor maeştri recunoscuţi ai dirijatului: Horia Andreescu, Petru Andriesei, Ilarion
Ionescu-Galați sau dirijorul polonez Marek Pijarowski. A participat la diverse
cursuri de dirijat, precum Malaga Philharmonic Masterclass (Malaga 2017 –
prof. Manuel Hernandez Silva), Weimar Meisterkurse (Weimar 2016 – prof.
Nicolas Pasquet), International Masterclass for Orchestral Conducting and
Phenomenology of Music (Craiova 2012 – prof. Konrad von Abel), Wiener
Meisterkurse (Viena 2008 – prof. Salvador Mas Conde), The Roads of
Romanticism (Varșovia 2006) și la cursuri susținute de artiștii: Jorma Panula, Jin
Wang sau Mark Stringer.
Constantin Grigore se perfecționează printr-un stagiu de asistență la
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin (2011) sub îndrumarea maestrului Marek
Janowski și ulterior (2012) la Bayrische Rundfunk și Munchner Philharmoniker,
unde participă la repetițiile și concertele susținute de Mariss Jansons, Bernard
Haitink, Alain Gilbert, Paavo Jarvi, Lawrence Foster sau Vasily Petrenko, în
paralel participând și la cursurile de fenomenologie susţinute de Konrad von
Abel.
A susţinut concerte la pupitrul unor orchestre importante, atât din ţară (Orchestra
Simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra Română de Tineret,
Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Națională Radio, Filarmonica de Stat
„Moldova” din Iași, Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara”, Filarmonica
de Stat „Oltenia” din Craiova, Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Rm. Vâlcea,
Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești,
Ploiești, Filarmonica de Stat
din Piteşti, Filarmonica de Stat din Sibiu, Filarmonica de Stat din Oradea,
Orchestra Teatrului „Nae Leonard” din Galaţi, Orchestra Teatrului de Operă și
Balet „Oleg Danovski”, Orchestra Teatrului Naţional de Operetă și Musical din
Bucureşti) cât şi de peste hotare (Polonia – Orchestra de Cameră „R-20” din
Wroclaw, Filarmonica din Kielce, Filarmonica din Rzeszow, Filarmonica din
Zabrze, Filarmonica din Lublin, Orchestra Naţională de Cameră a Republicii
Moldova sau Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău).
În 2009, cu ocazia Sarbătorilor Pascale, s-a aflat la pupitrul Bucharest
Symphonic Pops, în concertul extraordinar sustinut de Al Bano si Montserrat
Caballe în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în 2013 este ales dirijorul Evolution
Orchestra în turneul susținut de Steve Vai în Rusia, Polonia, Italia, Spania și
România, iar în anul 2014 susține un turneu de concerte în Coreea de Sud, la
pupitrul Orchestrei Filarmonicii „Oltenia”.

În 2009 a fost dirijorul Orchestrei Simfonice a Colegiului Național de Arte
„George Enescu”, cu care a susținut concerte la Ateneul Român, Sala Radio și
în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, în perioada 2013-2015
a fost dirijorul principal al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova, iar între 2017-2018, consultantul artistic al Filarmonicii de Stat din
Sibiu. Din 2009 este invitat să susțină concerte la fiecare ediție a Festivalului
Internațional „George Enescu”.
De asemenea, este unul din membrii fondatori și dirijorul orchestrei „Camerata
Regală”, cu care a susținut numeroase concerte în România, dar și în Albania,
Republica Moldova, Germania și Polonia. La invitația Institutului Cultural Român,
susține, în ianuarie 2016, un concert la pupitrul Cameratei Regale, în Mozart
Saal din Konzerthaus Viena, în iunie 2018, la pupitrul aceleași orchestre, un
concert la Bruxelles, iar in 2019 cu ocazia Zile Naționale a României, un
concert în Sala Mare a Filarmonicii Regale din Liege.
A colaborat cu soliști de renume ai scenei muzicale precum: Gabriel Croitoru,
Nicolae Licareț, Florin Croitoru, Rebekka Hartmann, Daniel Podlovschi, Florin
Ionescu-Galați, Aura Twarowska, Teodor Ilincăi, Cristian Mogoșan, Irina
Iordăchescu, Sergi Gimenez Carreras, Katarzyna Dondalska, Ștefan Ignat, Ana
Maria Donose, Cristina Anghelescu, Ioana Cristina Goicea, Josu de Solaun,
Dana Borșan, Raluca Ouatu, Zlatomir Fung, Tina Munteanu, Cristian Sandrin,
Laura Nicorescu, Anna Mirescu, Wictor Kociuban, Piotr Banasic, Alessandro
Safina sau Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin”.
Constantin Grigore a primit numeroase premii şi distincţii – ca șef de
promoţie al UNMB a primit premiul Fundaţiei „Fraţii Bucovineni” (2006),
premiul I la concursul de interpretare „Garabet Avachian”, precum şi diverse
diplome acordate de Guvernul României pentru colaborarea şi coordonarea a
numeroase proiecte culturale. A colaborat cu instituţii de prestigiu ca Ministerul
Culturii, Artexim sau ICR Varşovia.
În prezent, Constantin Grigore este dirijorul principal al Orchestrei Camerata
Regală și al Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București.
Violonist virtuoz, cu o puternică personalitate, Florin Ionescu-Galați s-a
impus în viaţa muzicală românească ca unul dintre vârfurile generaţiei sale.
Născut la Bucureşti, în anul 1970, tânărul artist a început studiul viorii la vârsta
de 4 ani, sub îndrumarea tatălui său, cunoscutul violonist şi dirijor Ilarion
Ionescu-Galaţi.
Apariţia în public alături de Orchestra Naţională Radio, la vârsta de 10 ani,

cu Concertul pentru vioară și orchestră de D. Kabalevski, prevestea un talent
neobişnuit ce avea să devină curând cunoscut. Au urmat pe rând studiile la
Şcoala de Muzică din Braşov cu profesorul Radu Hamzea şi absolvirea
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa maestrului Ştefan
Gheorghiu.
Este laureat al concursurilor internaţionale „Usti nad Orlici” (Cehoslovacia),
„Dinu Lipatti” şi „George Enescu” (România), „Tibor Varga” (Elveţia), „Paganini”
(Italia), „Wieniawski” (Polonia).
Cariera sa internaţională, începută în 1982, s-a derulat spectaculos în recitaluri
şi concerte alături de ansambluri cunoscute ca: orchestrele simfonice de la
Graz, Saarbrücken, Marsilia, München, Genova, Atena, Istanbul, Ankara,
Izmir, Chişinău, orchestrele radio din Basel, Bucureşti etc., numele său figurând
pe afişele unor săli de renume din Europa, SUA şi Japonia ca: „Gasteig” şi
„Herkule” din München, „Carnegie Hall” din New York, „Beethoven Halle” –
Bonn, „Santory Hall” – Tokyo, „Megaron” (Atena şi Salonic).
În diverse formule camerale a colaborat cu Ayla Erduran, Viktor Pikaisen, Viktor
Tretiakov, Lory Wallfisch, Valentin Gheorghiu. A realizat înregistrări de referinţă
pentru posturi de radio sau TV din Germania, Turcia, Franţa, Japonia, SUA.
În ţara noastră, artistului i s-au acordat Premiul Televiziunii Române (1996,
1997) şi Premiul „Pro TV” pentru participarea ca solist în concertul televizat coproducţie România-America, Marele Premiu al Uniunii Criticilor şi Interpreţilor
Români (1996), Premiul pentru promovarea muzicii româneşti în ţară şi în
străinătate acordat de Uniunea Criticilor Muzicali (2002).
De aprecieri deosebite se bucură şi CD-urile cu Concertul nr. 1 de N. Paganini,
Concertul nr. 3 de W.A. Mozart şi Cvintetul în La major, „Păstrăvul”, de Fr.
Schubert, bijuterii muzicale.
Prezenţă scenică agreabilă, sigur pe o tehnică deosebită, cu un timbru generos,
Florin Ionescu-Galaţi a cucerit publicul de pretutindeni, obţinând comentarii
pe măsură ale presei de specialitate. Despre concertul său cu Filarmonica
„Janacek”, presa slovacă nota: „violonistul român a stabilit un adevărat record
al tempo-ului şi expresivităţii, amintindu-ne de interpretări de excepţie ca
cea a lui Zino Francescatti…” iar „Frankfurter Allgemeine Zeitung” menţiona:
„Florin Ionescu-Galaţi a fermecat publicul cu melosul accentuat, tehnica sa
absolută, interpretarea de maxim rafinament…”. La Basel, după interpretarea
Concertului nr. 1 de N. Paganini, presa comenta: „…interpretarea magică, fără
nici un dubiu, se poate afirma că violonistul român are toate calităţile unui mare
interpret, aplauzele îndelungi ale publicului l-au răsplătit din plin”. La Londra,

publicaţia „Times” remarca: „de la primele note am fost captivaţi de strălucirea
tonului, de stăpânirea aparent fără efort a instrumentului său. În „Simfonia
spaniolă” de E. Lalo, violonistul român a creat perfect atmosfera pasională,
prin momente de bravură palpitantă, sensibilitate expresivă în pasajele lente,
fraze lirice seducătoare”.
Pianista Corina Ibănescu,
Ibănescu, născută la Brașov într-o familie de intelectuali
(tatăl doctor, mama profesoară), mari iubitori ai artelor, a studiat pianul la
Şcoala generală de muzică din orașul natal cu prof. Cornelia Orban, Horia
Cristian și Gabriela Popescu. A continuat studiul pianului la Liceul de muzică
„George Enescu” din București cu renumita profesoară Ludmila Popișteanu și
s-a perfecționat la Academia „Mozarteum” din Salzburg cu celebrul pianist
și dirijor Carlo Zecchi. Este licenţiată - cu 10 - a Conservatorului de Muzică
„Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (specializarea pian, clasa prof. univ. Sandu
Sandrin).
Este laureată a concursurilor internaţionale și naționale: Senigallia – Italia,
1982 (premiul IV), Cittá di Catanzarro – Italia, 1984 (Premiul II), Olimpiada
naţională 1980 (Premiul I).
În ceea ce priveşte activitatea concertistică, Corina Ibănescu a fost invitată
să cânte în compania orchestrelor simfonice din Braşov, Oradea, Craiova,
Târgu-Mureş, Ploiești, Botoșani. Desfășoară o bogată activitate concertistică
în domeniul cameral, în țară și în străinătate, susținând peste 250 de recitaluri
pe scene din România, Austria, Anglia, Cipru, Italia, Cehia, Portugalia și a
întreprins turnee de concerte în Germania, unde a susținut 130 de recitaluri
ca membră a ansamblului cameral (dixtuor) „Gh. Dima” al Filarmonicii din
Braşov. A colaborat, ca pianistă, cu violonistul Florin Ionescu–Galaţi,
Ionescu–Galaţi,
mezzosoprana Ruxandra Donose, violoncelistul Anton Niculescu, ş.a.
Pe lângă prezenţele pe podiumul de concert, Corina Ibănescu desfăşoară
şi o valoroasă activitate pedagogică ca profesor univ. dr. la catedra de pian
a Facultății de Muzică, Universitatea „Transilvania” din Brașov și profesor
asociat la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” din acelaşi oraş, elevii şi studenţii
săi obţinând în ultimii 30 de ani peste 300 de premii naţionale şi internaţionale.
Pedagog eminent, elevi şi studenţi aflați sub îndrumarea sa au fost admişi prin
concurs la universităţi de prestigiu din Europa şi S.U.A.: Adriana Paler, Dragoș
Dimitriu, Mihaela Manea, la Universitatea de Muzică și Arte Dramatice din
Viena, Alexandra Ducariu la Conservatorul din Milano, Sorin Rainer Cioinaru
la Academia de Muzică din Trőssingen, Ioana Miinea la Universitatea din

Chicago.
Reușește să îmbine armonios cariera pedagogică cu cea concertistică, fapt
remarcat și de critica de specialitate: profesoară şi pianistă de excepţie (
Actualitatea Muzicală-2011), (...) sub mâinile interpretei, simplitatea sublimă a
temelor și claritatea strălucitoare a pasajelor (mozartiene) au putut transcende,
de la o tehnică fără cusur, la o expresivitate care a oferit publicului șansa
să pătrundă însuși sufletul acestei muzici.. (...) pianistă și mentor pentru mulți
dintre tinerii muzicieni brașoveni, nonconformistă și discretă deopotrivă,
Corina Ibănescu este, pentru cei pe care i-a format, cea mai frumoasă și
mai dragă expresie a artistului dăruit necondiționat pasiunii sale (Monitorul
de Brașov-1999, 2001), (...) s-a evidențiat pianista Corina Ibănescu,
Ibănescu, prin
finețea dozajului instrumental (Revista ASTRA-1999) (...) talent, inteligență,
cultură, dar și șarm, pe toate le regăsești la Corina Ibănescu (Transilvania
Expres-2009).
A susținut cursuri de perfecționare pianistică și workshopuri de pian în țară și în
străinătate și a fost invitată în juriile concursurilor naţionale şi internaţionale de la
Braşov, Sibiu, Bacău, Bucureşti, Piatra Neamţ, Târgovişte, Iaşi, Suceava, Arad,
Deva, Râmnicu Vâlcea, ș.a. Ca o recunoaștere a performanțelor interpretative
și pedagogice, i-au fost acordate numeroase diplome de excelență din partea
Radio România Muzical, Fundației „Remember Enescu”, Fundației pentru
Cultură și Patrimoniu Forum Arte, Primăriei Municipiului Brașov, ș.a.
Concertul pentru vioară, pian și orchestră de coarde în Fa major,
Hob. XVIII:6 datează din anul 1766, când Joseph Haydn avea treizeci
și cinci de ani. În 1761 fusese numit Vice-CapelMaestru al bogatei familii
Esterházy, unde va rămâne pentru restul vieții sale profesionale. Era o poziție
prestigioasă, care îi oferea șansa de a lucra cu o comunitate de muzicieni
virtuozi. Pe tipicul Concertelor din secolul al XVIII-lea, lucrarea are trei părți,
repede-rar-repede, primele două mișcări fiind încheiate de un final mai scurt,
plin de energie și vervă ritmică.
Joseph Haydn spunea despre el că „stând izolat, fără contact real cu alți
compozitori ai vremii mele, m-a obligat să devin original”. Haydn a reușit să
facă doar câteva călătorii în afara țării, de exemplu la Londra, dar în ciuda
acestui lucru, a fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai timpului său
în Europa. Interesul său în genul concertului a fost limitat, mai ales raportat la
numărul de simfonii și cvartete compuse, dar cursul natural al ideilor muzicale
este la fel de uimitor în acest dublu concert ca și în lucrările sale cele mai

cunoscute.
Părțile concertului sunt:
I. Allegro moderato
II. Largo
III. Presto
Simfonia nr. 96 în Re major, Hob. I/96 a fost compusă de Joseph
Haydn în 1791 și face parte din primul ciclu de simfonii create în timpul primei
sale călătorii la Londra. A avut premiera în martie 1791 la Hanover Square
Rooms. Deși ca număr este cea de-a patra din cele 12 Simfonii Londoneze
(numerotate de la 93 la 104), a fost de fapt prima compusă și cântată. Este
numită „Miracolul” datorită poveștii conform căreia, în timpul premierei
simfoniei, a căzut un candelabru din tavanul sălii de concerte iar publicul a
reușit să îl evite cu succes adunându-se în fața scenei, pentru a aplauda.
Lucrarea are patru părți:
I. Adagio – Allegro
II. Andante
III. Menuetto: Allegretto
IV. Finale: Vivace
Prima parte este în formă de sonată. După o introducere lentă, prima temă
a Expoziției este formată, de fapt, din două teme suprapuse: una la viorile
prime iar cealaltă la corzile grave și fagot. După o scurtă secțiune de tranziție,
prima temă revine, oferind secțiunii expozitive o structură ternară. Dezvoltarea
poate fi împărțită în trei secțiuni: prima dezvoltă tema principală, a doua
dezvoltă teme din Coda, iar cele două se întâlnesc în relativa tonalității. După
o pauză generală de două măsuri, a treia secțiune începe cu o falsă repriză,
care continuă de fapt prelucrarea primei teme. Reexpoziția găzduiește punctul
culminant, în re minor, încheierea fiind șapte măsuri mai târziu, în Re major.
Mișcarea lentă, în Sol major, are formă de lied (A-B-A) și o orchestrație lejeră.
Secțiunea centrală, B, este contrapunctică și cântată de tutti. Al doilea A se
încheie pe o cadență suspendată, iar Coda reprezintă o cadență orchestrală
ce cuprinde solo-uri ale primilor violoniști dar și ale suflătorilor.
În Trio-ul Menuetului vom auzi un solo de oboi.
Finalul este un Rondo (A-B-A-C-A), deși include și câteva elemente ale formei
de sonată. Secțiunea principală este dedicată în special corzilor. B-ul este în
tonalitatea re minor, în timp ce secțiunea C modulează la La major. Tiparele
ritmice ale ambelor secțiuni sunt păstrate în Coda.

Componența Orchestrei Simfonice:
Vioara I:
- Petru Lupan - concertmaestru
- Silviu Gherasimescu
- Iulian Vuluță
- Dan Gagiu
- Călin Ceapă
- Georgiana Ionescu
Vioara II:
- Lucian Duță
- Carmen Totti
- Mihaela Bordea
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Anca Dumitrescu
- Sergiu Marin
Contrabas:
- Vasile Marian
Flaut:
- Alina Papară
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Fagot:
- Iulian Nițică
- Manuela Nițică
Corn:
- Radu Andrei
- Carlos Patraș
Trompetă:
- Constantin Aurelian
- Emil Bîzgă

Percuție:
- Teodora Nistoroiu

„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
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