




Descris ca un „dirijor cu gesturi ample, claritate, precizie și pasiune pură”,              Descris ca un „dirijor cu gesturi ample, claritate, precizie și pasiune pură”,              
Vlad VizireanuVlad Vizireanu a debutat cu London Symphony Orchestra la Barbican  a debutat cu London Symphony Orchestra la Barbican 
Hall ca unul din cei trei finaliști ai Concursului „Donatella Flick – 2016”. A fost Hall ca unul din cei trei finaliști ai Concursului „Donatella Flick – 2016”. A fost 
selectat (dintre 400 de candidați din toată lumea) să participe la renumitul selectat (dintre 400 de candidați din toată lumea) să participe la renumitul 
concurs de dirijat „Mahler” cu orchestra Bamberg Symphony. A obținut Premiul concurs de dirijat „Mahler” cu orchestra Bamberg Symphony. A obținut Premiul 
II la Concursul Internațional de Dirijat „Cadaqués”, unde a condus orchestra II la Concursul Internațional de Dirijat „Cadaqués”, unde a condus orchestra 
Cadaqués Symphony într-un concert televizat internațional la Auditori Hall din Cadaqués Symphony într-un concert televizat internațional la Auditori Hall din 
Barcelona. A studiat cu David Zinman la cursurile de măiestrie cu Orchestra Barcelona. A studiat cu David Zinman la cursurile de măiestrie cu Orchestra 
din Tonhalle în 2016, cu Kurt Masur la Seminarul de Dirijat de la Manhattan din Tonhalle în 2016, cu Kurt Masur la Seminarul de Dirijat de la Manhattan 
School of Music în 2015 și a fost selectat doi ani la rând unul dintre cei șapte School of Music în 2015 și a fost selectat doi ani la rând unul dintre cei șapte 
dirijori din lume care să studieze cu Bernard Haitink la Festivalul de la Lucerne dirijori din lume care să studieze cu Bernard Haitink la Festivalul de la Lucerne 
(2013 și 2014). (2013 și 2014). VizireanuVizireanu a fost printre ultimii studenți ai lui Lorin Maazel cu  a fost printre ultimii studenți ai lui Lorin Maazel cu 
bursă întreagă la Festivalul Castleton Festival în 2014. De asemenea a primit bursă întreagă la Festivalul Castleton Festival în 2014. De asemenea a primit 
renumita bursă Chautauqua Conducting Fellowship în New York (2013). În renumita bursă Chautauqua Conducting Fellowship în New York (2013). În 
toamna anului 2013 a fost invitat să debuteze în Festivalul Internațional George toamna anului 2013 a fost invitat să debuteze în Festivalul Internațional George 
Enescu din București, unde a dirijat Pittsburgh Symphony și Camerata Regală. A Enescu din București, unde a dirijat Pittsburgh Symphony și Camerata Regală. A 
condus Camerata Regală din nou în 2015 în cadrul Festivalului Enescu, alături condus Camerata Regală din nou în 2015 în cadrul Festivalului Enescu, alături 
de solista Rebekka Hartmann. De atunci a debutat și cu Filarmonicile din de solista Rebekka Hartmann. De atunci a debutat și cu Filarmonicile din 
Iași, Sibiu, Constanța, Transylvania și New Valley Symphony. Fiind pasionat Iași, Sibiu, Constanța, Transylvania și New Valley Symphony. Fiind pasionat 
de muzica nouă, Vizireanu a avut prime audiții cu lucrări contemporane cu de muzica nouă, Vizireanu a avut prime audiții cu lucrări contemporane cu 
Orchestra Festivalului din Castleton, Cadaqués Symphony și Hebrides New Orchestra Festivalului din Castleton, Cadaqués Symphony și Hebrides New 
Music Ensemble. Printre lucrările recent imprimate se numără „Light Show” de Music Ensemble. Printre lucrările recent imprimate se numără „Light Show” de 
Max Grafe, „Scherzo pentru Orchestră” de Joshua Groffman și „Concertul Max Grafe, „Scherzo pentru Orchestră” de Joshua Groffman și „Concertul 
pentru Doi Percuționiști” de Evelyne Davis. A condus prime audiții în lume cu pentru Doi Percuționiști” de Evelyne Davis. A condus prime audiții în lume cu 
Ansamblul „Pro Arte” din Arizona. Vizireanu a debutat cu muzică de operă Ansamblul „Pro Arte” din Arizona. Vizireanu a debutat cu muzică de operă 
în 2013, alături de Opera Universității de Stat din Arizona, dirijând „Liliacul”. în 2013, alături de Opera Universității de Stat din Arizona, dirijând „Liliacul”. 
A fost dirijor asistent al lui Lorin Maazel și al lui Timothy Muffitt în producțiile A fost dirijor asistent al lui Lorin Maazel și al lui Timothy Muffitt în producțiile 
„Les Dialogues des Carmelites”, „Madama Butterfly” și „Don Giovanni”. În „Les Dialogues des Carmelites”, „Madama Butterfly” și „Don Giovanni”. În 
prezent, prezent, VizireanuVizireanu este Director Muzical al Orchestrei Simfonice North Shore  este Director Muzical al Orchestrei Simfonice North Shore 
din Long Island - New York și Dirijor Asistent la Filarmonica Thousand Oaks din Long Island - New York și Dirijor Asistent la Filarmonica Thousand Oaks 
din California. A fost dirijor al proiectului „Harmony” al New West Symphony, din California. A fost dirijor al proiectului „Harmony” al New West Symphony, 
destinat să inspire copiii să-și dezvolte gustul pentru muzică prin educație și destinat să inspire copiii să-și dezvolte gustul pentru muzică prin educație și 
experiențe muzicale noi și interesante. De asemenea, este Director Artistic al experiențe muzicale noi și interesante. De asemenea, este Director Artistic al 
organizației „Enescu & The Americas”, care găzduiește un schimb cultural între organizației „Enescu & The Americas”, care găzduiește un schimb cultural între 
România și Statele Unite ale Americii prin muzica marelui compozitor român România și Statele Unite ale Americii prin muzica marelui compozitor român 
George Enescu.George Enescu.



Vikram Francesco SedonaVikram Francesco Sedona s-a născut la Treviso în 2000 și a început studiul  s-a născut la Treviso în 2000 și a început studiul 
viorii la vârsta de șase ani, cu prof. Selina Cremese. A continuat să studieze la viorii la vârsta de șase ani, cu prof. Selina Cremese. A continuat să studieze la 
Conservatorul Benedetto Marcello din Veneția cu prof. Bruna Barutti. Din 2016, Conservatorul Benedetto Marcello din Veneția cu prof. Bruna Barutti. Din 2016, 
studiază sub îndrumarea violonistei studiază sub îndrumarea violonistei Silvia MarcoviciSilvia Marcovici la Universitatea de  la Universitatea de 
Muzică și Artele spectacolului din Graz, Austria. Muzică și Artele spectacolului din Graz, Austria. VikramVikram a câștigat numeroase  a câștigat numeroase 
concursuri internaționale, între care Concursurile Andrea Postacchini (2017), concursuri internaționale, între care Concursurile Andrea Postacchini (2017), 
George Enescu (2018) și Valsesia Musica (2019), primind și o mențiune de George Enescu (2018) și Valsesia Musica (2019), primind și o mențiune de 
onoare ca finalist al Elmar Oliveira International Violin Competition (2020). onoare ca finalist al Elmar Oliveira International Violin Competition (2020). 
Între angajamentele sale pot fi amintite concerte în Festivaluri precum George Între angajamentele sale pot fi amintite concerte în Festivaluri precum George 
Enescu sau Festivalul Radio France Montpellier Occitanie.Enescu sau Festivalul Radio France Montpellier Occitanie.

Provenind dintr-o familie de origine spaniolă, Provenind dintr-o familie de origine spaniolă, Édouard LaloÉdouard Lalo și-a început  și-a început 
studiile muzicale la Conservatorul din Lille, unde a fost discipolul violoncelistul studiile muzicale la Conservatorul din Lille, unde a fost discipolul violoncelistul 
Baumann, un muzician apreciat de Beethoven, ce i-a transmis atracția pentru Baumann, un muzician apreciat de Beethoven, ce i-a transmis atracția pentru 
compoziție în muzica simfonică și camerală.compoziție în muzica simfonică și camerală.
Tot entuziasmul lui față de lumea muzicală urma să se ciocnească de opoziția Tot entuziasmul lui față de lumea muzicală urma să se ciocnească de opoziția 
violentă a tatălui său, fost ofițer de armată, care nu accepta drumul muzical al violentă a tatălui său, fost ofițer de armată, care nu accepta drumul muzical al 
fiului său. Ca orice artist răzvrătit, fiului său. Ca orice artist răzvrătit, LaloLalo nu a cedat și a părăsit casa părintească,  nu a cedat și a părăsit casa părintească, 
plecând spre Paris, unde a intrat la Conservator și a studiat vioară cu renumitul plecând spre Paris, unde a intrat la Conservator și a studiat vioară cu renumitul 
violonist François Habeneck. Timp de câțiva ani a lucrat ca violonist și profesor, violonist François Habeneck. Timp de câțiva ani a lucrat ca violonist și profesor, 
fondând alături de câțiva prieteni Cvartetul „Armingaud”. Printre primele sale fondând alături de câțiva prieteni Cvartetul „Armingaud”. Printre primele sale 
compoziții cunoscute se numără cântece și lucrări de muzică de cameră. compoziții cunoscute se numără cântece și lucrări de muzică de cameră. 
În anul 1865 s-a căsătorit cu Julie Besnier de Maligny, o Contralto. Ea i-a stârnit În anul 1865 s-a căsătorit cu Julie Besnier de Maligny, o Contralto. Ea i-a stârnit 
interesul pentru muzica de operă și l-a inspirat să compună Opera „Le Roy interesul pentru muzica de operă și l-a inspirat să compună Opera „Le Roy 
dʼYs”. Operele sale nu au fost bine primite, fiind considerate prea progresiste dʼYs”. Operele sale nu au fost bine primite, fiind considerate prea progresiste 
și Wagneriene. Acest lucru l-a determinat să compună muzică de cameră (care și Wagneriene. Acest lucru l-a determinat să compună muzică de cameră (care 
începea să fie la modă în Franța) și lucrări pentru orchestră. începea să fie la modă în Franța) și lucrări pentru orchestră. 
Reînnoirea muzicală pe care o cunoaște Franța în acea perioadă l-a determinat Reînnoirea muzicală pe care o cunoaște Franța în acea perioadă l-a determinat 
să compună mai multe lucrări simfonice. În 1872 a scris un Divertisment pentru să compună mai multe lucrări simfonice. În 1872 a scris un Divertisment pentru 
orchestră, iar în 1873 un Concert pentru vioară pe care Sarasate l-a interpretat orchestră, iar în 1873 un Concert pentru vioară pe care Sarasate l-a interpretat 
în primă audiție în 1874. Tot Sarasate avea să facă să fie aclamată în primă audiție în 1874. Tot Sarasate avea să facă să fie aclamată Simfonia Simfonia 
SpaniolăSpaniolă, care a rămas cea mai populară lucrare a lui , care a rămas cea mai populară lucrare a lui Édouard LaloÉdouard Lalo..
Alături de Simfonia spaniolă, Concertul pentru violoncel și orchestră și Simfonia Alături de Simfonia spaniolă, Concertul pentru violoncel și orchestră și Simfonia 
în si minor sunt lucrările sale cântate cel mai des, Simfonia fiind una dintre în si minor sunt lucrările sale cântate cel mai des, Simfonia fiind una dintre 
preferatele lui Sir Thomas Beecham (care a și înregistrat-o).preferatele lui Sir Thomas Beecham (care a și înregistrat-o).
Muzica lui Muzica lui LaloLalo este definită prin melodii puternice și orchestrație colorată, cu  este definită prin melodii puternice și orchestrație colorată, cu 
o stabilitate germanică ce îl diferențiază față de ceilalți compozitori francezi o stabilitate germanică ce îl diferențiază față de ceilalți compozitori francezi 



din epoca sa. Opera sa „Le roi dʼYs”, operă construită pe legenda lui Ys, este din epoca sa. Opera sa „Le roi dʼYs”, operă construită pe legenda lui Ys, este 
cea mai complexă și ambițioasă creație a lui cea mai complexă și ambițioasă creație a lui LaloLalo (aceeași legendă l-a inspirat  (aceeași legendă l-a inspirat 
pe Claude Debussy să compună celebra sa lucrare „Catedrala Scufundată”). pe Claude Debussy să compună celebra sa lucrare „Catedrala Scufundată”). 
Pentru mulți ani, opera a fost considerată imposibil de cântat, până când a fost Pentru mulți ani, opera a fost considerată imposibil de cântat, până când a fost 
montată, în 1888, când Lalo avea 65 de ani. Cu opt ani înainte, montată, în 1888, când Lalo avea 65 de ani. Cu opt ani înainte, LaloLalo devenise  devenise 
membru al Legiunii de Onoare. A murit în Paris în anul 1892, lăsând neterminate membru al Legiunii de Onoare. A murit în Paris în anul 1892, lăsând neterminate 
unele lucrări, printre care și opera „La jacquerie”, care a fost finisată de Arthur unele lucrări, printre care și opera „La jacquerie”, care a fost finisată de Arthur 
Coquard. Coquard. 
Simfonia spaniolăSimfonia spaniolă pentru vioară şi orchestră, op. 21, de  pentru vioară şi orchestră, op. 21, de Edouard LaloEdouard Lalo  
(compusă în 1874 pentru celebrul violonist (compusă în 1874 pentru celebrul violonist Pablo de SarasatePablo de Sarasate) realizează ) realizează 
un compromis între stilul simfonic şi cel concertant, vizând atât strălucirea şi un compromis între stilul simfonic şi cel concertant, vizând atât strălucirea şi 
jocul de timbruri ale orchestrei, cât mai ales virtuozitatea debordantă şi jocul de timbruri ale orchestrei, cât mai ales virtuozitatea debordantă şi 
expresivitatea solistului. Alcătuită din cinci părţi, lucrarea se bazează pe teme expresivitatea solistului. Alcătuită din cinci părţi, lucrarea se bazează pe teme 
şi ritmuri de dans iberice, preluate din folclor sau create în spiritul bogatului şi ritmuri de dans iberice, preluate din folclor sau create în spiritul bogatului 
tezaur artistic al poporului spaniol. Premiera operei „Carmen” a lui Georges tezaur artistic al poporului spaniol. Premiera operei „Carmen” a lui Georges 
Bizet a avut loc o lună mai târziu față de Bizet a avut loc o lună mai târziu față de Simfonia SpaniolăSimfonia Spaniolă. . 
Părți:Părți:
1. Allegro non troppo1. Allegro non troppo
2. Scherzando: Allegro molto2. Scherzando: Allegro molto
3. Intermezzo: Allegretto non troppo3. Intermezzo: Allegretto non troppo
4. Andante4. Andante
5. Rondo: Allegro5. Rondo: Allegro

Simfonia a III-a op. 90 în Fa majorSimfonia a III-a op. 90 în Fa major a fost compusă de  a fost compusă de Johannes BrahmsJohannes Brahms  
în anul 1883. Partea I – Allegro con brio – laconică, izbucnește cu o temă în anul 1883. Partea I – Allegro con brio – laconică, izbucnește cu o temă 
generoasă, pasionantă, în sonorități vibrante. Abundența melodică și avântul generoasă, pasionantă, în sonorități vibrante. Abundența melodică și avântul 
primei idei fac treptat loc unei înseninări a atmosferei; doar mișcări ornamentale primei idei fac treptat loc unei înseninări a atmosferei; doar mișcări ornamentale 
și arpegii pasagere mai amintesc freamătul inițial. Tema secundă alunecă ușor, și arpegii pasagere mai amintesc freamătul inițial. Tema secundă alunecă ușor, 
jucăușă, lină, în sunetele voalate ale clarinetului. Reluată de oboi, ea devine jucăușă, lină, în sunetele voalate ale clarinetului. Reluată de oboi, ea devine 
mai grațioasă, pentru ca apoi, în dezvoltare, să își găsească o desfășurare în mai grațioasă, pentru ca apoi, în dezvoltare, să își găsească o desfășurare în 
sonoritățile agitate ale violelor, violoncelelor și fagotului. Întreaga dezvoltare sonoritățile agitate ale violelor, violoncelelor și fagotului. Întreaga dezvoltare 
a construcției de sonată apare doar schițată ca o ușoară extindere a ideii a construcției de sonată apare doar schițată ca o ușoară extindere a ideii 
secundare, urmată de o tatonare a făgașului pe care ideea primă să-și afle secundare, urmată de o tatonare a făgașului pe care ideea primă să-și afle 
cursul. Falsa repriză anticipează melodica primei teme, reliefând, cu atât mai cursul. Falsa repriză anticipează melodica primei teme, reliefând, cu atât mai 
pregnant, reala izbucnire impetuoasă a tonalității principale – în reexpoziție.pregnant, reala izbucnire impetuoasă a tonalității principale – în reexpoziție.
Partea a II-a – Andante – folosește din plin grupul suflătorilor de lemn. Începând Partea a II-a – Andante – folosește din plin grupul suflătorilor de lemn. Începând 
cu prima frază a clarinetului, armoniile instrumentelor de suflat, întretăiate de cu prima frază a clarinetului, armoniile instrumentelor de suflat, întretăiate de 



scurte intervenții cadențiale ale coardelor imprimă muzicii un caracter rustic, scurte intervenții cadențiale ale coardelor imprimă muzicii un caracter rustic, 
pastoral. Chiar atunci când tutti-uri orchestrale învolburează caracterele, pastoral. Chiar atunci când tutti-uri orchestrale învolburează caracterele, 
amintind de dramatismul părții I, liniile melodice ale flautelor, oboaielor și amintind de dramatismul părții I, liniile melodice ale flautelor, oboaielor și 
clarinetelor planează unduitor, păstrând în reluările lor variaționale o continuă clarinetelor planează unduitor, păstrând în reluările lor variaționale o continuă 
luminozitate.luminozitate.
Partea a III-a – Poco Allegretto – deși se desfășoară într-o mișcare destul de Partea a III-a – Poco Allegretto – deși se desfășoară într-o mișcare destul de 
vioaie, nu are nimic din consacratul Scherzo. Caracterul este mai degrabă vioaie, nu are nimic din consacratul Scherzo. Caracterul este mai degrabă 
nostalgic, de o nostalgie dureroasă, patetică. Tema violoncelelor cu care nostalgic, de o nostalgie dureroasă, patetică. Tema violoncelelor cu care 
începe această parte este un exemplu al melodicității brahmsiene. Caracterul ei începe această parte este un exemplu al melodicității brahmsiene. Caracterul ei 
cu adevărat romantic freamătă în sonoritățile vibrante ale orchestrei de coarde. cu adevărat romantic freamătă în sonoritățile vibrante ale orchestrei de coarde. 
Oaze de lumină apar sporadic în secțiunea centrală, începând să estompeze Oaze de lumină apar sporadic în secțiunea centrală, începând să estompeze 
violența pasiunii. Tema revine în sunetele îndepărtate, din ce în ce mai penetrante, violența pasiunii. Tema revine în sunetele îndepărtate, din ce în ce mai penetrante, 
ale cornului, pentru a domina, răscolitor, în enunțarea violinelor prime. ale cornului, pentru a domina, răscolitor, în enunțarea violinelor prime. 
Partea a IV-a – Allegretto – începe aruncând o umbră ce întunecă orice Partea a IV-a – Allegretto – începe aruncând o umbră ce întunecă orice 
rezonanță a sonorității anterioare. Tensiunea sumbră este instaurată de fluxul rezonanță a sonorității anterioare. Tensiunea sumbră este instaurată de fluxul 
liniar al unisonului coardelor, ce pulsează în valuri ample și îndepărtate. liniar al unisonului coardelor, ce pulsează în valuri ample și îndepărtate. 
Asemenea unor strigăte, impulsive accente ale întregii orchestre sfâșie Asemenea unor strigăte, impulsive accente ale întregii orchestre sfâșie 
amenințarea mocnită. Răspunzând ca un ecou, tema secundară, instaurând amenințarea mocnită. Răspunzând ca un ecou, tema secundară, instaurând 
adevărate iluminări, e urmată de victorioasa dezlănțuire, energică și fastuoasă, adevărate iluminări, e urmată de victorioasa dezlănțuire, energică și fastuoasă, 
a plenului orchestral. Profunda confruntare a caracterelor este realizată abia a plenului orchestral. Profunda confruntare a caracterelor este realizată abia 
în dezvoltare, unde conflictele apar de o monumentalitate tragică. Forța cu în dezvoltare, unde conflictele apar de o monumentalitate tragică. Forța cu 
care sonoritățile festive se impun, dominând orizonturile, este grandioasă. care sonoritățile festive se impun, dominând orizonturile, este grandioasă. 
Chiar acolo unde reminiscențele primei teme își fac simțită prezența, ele nu Chiar acolo unde reminiscențele primei teme își fac simțită prezența, ele nu 
mai au duritatea întunecată de la început. Ultimele măsuri readuc chiar mai au duritatea întunecată de la început. Ultimele măsuri readuc chiar 
umbra amenințătoare a măsurilor de la început, total transfigurată. Mișcarea umbra amenințătoare a măsurilor de la început, total transfigurată. Mișcarea 
învolburată s-a transformat într-o irizare transparentă, accentele dramatice au învolburată s-a transformat într-o irizare transparentă, accentele dramatice au 
devenit un joc ornamental. Lunga evoluție a ciclului simfonic își află concluzia nu devenit un joc ornamental. Lunga evoluție a ciclului simfonic își află concluzia nu 
în tragica încleștare sau în sărbătoreasca strălucire, care adeseori au dominat în tragica încleștare sau în sărbătoreasca strălucire, care adeseori au dominat 
atmosfera, ci într-o senină și sobră împăcare. atmosfera, ci într-o senină și sobră împăcare. 



Vioara I:
- Cosmin Stoica
- Ondin Brezeanu
- Silviu Gherasimescu
- Marin Lodrin
- Ana-Maria Truță
- Dana Pârgaru
- Frederic Marin
- Dan Gagiu
- Georgiana Ionescu
- Spiridon Stoica
Vioara a II-a:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Carmen Totti
- Georgiana Caraivan
- Oana Mareș
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
- Cristina Cristea
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Mirela Ivan
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Mihaela Miu
- Flaminia Nastai
- Anca Dumitrescu
- Sergiu Marin
Contrabas:
- Andrei Frîncu
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Alina Papară
- Roxana Popescu
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Fagot:

- Ionuț Mardare
- Manuela Nițică
- Maria Chifu
Corn:
- Constantin Istrate
- Carlos Patraș
- Bogdan Petroșanu
- Dragoș Horoba
Trompetă:
- Cristian Cucu
- Sorrel Chiriac
Trombon:
- Emanuel Andron
- Florin Bârlădeanu
- Ștefan Oprică
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Teodora Banu-Nistoroiu
- Ioana Văleanu
Harpă: 

- Dana Voinescu

Componența Orchestrei Simfonice:



„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” 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 îm-
bunătăți 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), docu-
mentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupu-
rilor 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 proiec- 
tului, 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 abili- 
tăților 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 con-
viețuirii 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 produ-
sul „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/or-
ganizatori. 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, imple-
mentând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple be- 
neficii, creștere economică substanțială.

https://virtualconcerthall.ro
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