




Dirijorul Dirijorul Radu PostăvaruRadu Postăvaru s-a născut la Iaşi într-o familie de muzicieni, mama  s-a născut la Iaşi într-o familie de muzicieni, mama 
artistă lirică iar tatăl prim-contrabasist al orchestrei simfonice a Filarmonicii artistă lirică iar tatăl prim-contrabasist al orchestrei simfonice a Filarmonicii 

„Moldova”. La vârsta de 5 ani dirijează pentru prima dată orchestra simfonică „Moldova”. La vârsta de 5 ani dirijează pentru prima dată orchestra simfonică 
a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Un rol deosebit în această perioadă a Filarmonicii „Moldova” din Iași. Un rol deosebit în această perioadă 
de început o va avea maestrul Ion Baciu, dirijorul şi directorul filarmonicii de început o va avea maestrul Ion Baciu, dirijorul şi directorul filarmonicii 
ieşene. Urmează o serie de concerte și turnee în toată țara. Ca pianist, susține ieşene. Urmează o serie de concerte și turnee în toată țara. Ca pianist, susține 
recitaluri și concertează alături de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din recitaluri și concertează alături de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din 
Iași, Botoșani, Ploieşti și Satu-Mare. Din 1987 este student al Conservatorului Iași, Botoșani, Ploieşti și Satu-Mare. Din 1987 este student al Conservatorului 

„George Enescu” din Iaşi, specializarea compoziţie muzicală, iar din 1990, „George Enescu” din Iaşi, specializarea compoziţie muzicală, iar din 1990, 
la Bucureşti, urmează secţia compoziţie-dirijat a Universităţii Naţionale de la Bucureşti, urmează secţia compoziţie-dirijat a Universităţii Naţionale de 
Muzică. Absolvă Universitatea Națională de Muzică din București având studii Muzică. Absolvă Universitatea Națională de Muzică din București având studii 
de Dirijat și Compoziție Muzicală, realizează un Master în Stilistică Dirijorală, de Dirijat și Compoziție Muzicală, realizează un Master în Stilistică Dirijorală, 
la clasa maestrului Horia Andreescu, având ca temă de disertație „Clasic și la clasa maestrului Horia Andreescu, având ca temă de disertație „Clasic și 
modern în simfonia nr. 9 op. 70 în Mi bemol Major de Dmitri Șostakovich”, modern în simfonia nr. 9 op. 70 în Mi bemol Major de Dmitri Șostakovich”, 
şi este Doctor în Muzică, tema tezei de doctorat fiind „Concepte dirijorale şi este Doctor în Muzică, tema tezei de doctorat fiind „Concepte dirijorale 
în interpretarea poemelor simfonice din creația compozitorilor Franz Liszt și în interpretarea poemelor simfonice din creația compozitorilor Franz Liszt și 
Richard Strauss”. Printre profesorii săi se numără personalităţi marcante ale Richard Strauss”. Printre profesorii săi se numără personalităţi marcante ale 
vieţii muzicale româneşti ca Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Horia Andreescu, Viorel vieţii muzicale româneşti ca Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Horia Andreescu, Viorel 
Munteanu, Vasile Spătărelu, Mihail Cosmei, Dan Constantinescu, Nicolae Munteanu, Vasile Spătărelu, Mihail Cosmei, Dan Constantinescu, Nicolae 
Beloiu, Dan Buciu, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Petru Andriesei, Mihail Diaconescu. Beloiu, Dan Buciu, Vasile Iliuț, Dinu Ciocan, Petru Andriesei, Mihail Diaconescu. 
Preocupat de arta dirijorală, urmează cursuri de măiestrie în Germania cu Preocupat de arta dirijorală, urmează cursuri de măiestrie în Germania cu 
profesorul Olaf Koch de la Academia de Muzică din Berlin. În străinătate profesorul Olaf Koch de la Academia de Muzică din Berlin. În străinătate 
dirijează orchestra simfonice de prestigiu, precum cele din Halle (Germania), dirijează orchestra simfonice de prestigiu, precum cele din Halle (Germania), 
Grossetto (Italia), Douai (Franța), Teplice, Hradec Králové, Olomouc, (Cehia), Grossetto (Italia), Douai (Franța), Teplice, Hradec Králové, Olomouc, (Cehia), 
Madrid (Spania). Colaborează cu solişti români şi străini de renume, ca Marin Madrid (Spania). Colaborează cu solişti români şi străini de renume, ca Marin 
Cazacu, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Ștefan Cazacu, Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Ștefan 
Tarara, Daniel Goiţi, Horia Mihail, Csíky Boldizsar, Josu de Solaun, Antonio di Tarara, Daniel Goiţi, Horia Mihail, Csíky Boldizsar, Josu de Solaun, Antonio di 
Cristofano, Mee-Hae Ryo, Loris Orlando, Giovanni Lanzini, Christos Galileas, Cristofano, Mee-Hae Ryo, Loris Orlando, Giovanni Lanzini, Christos Galileas, 
Michelangelo Lentini şi mulţi alţii. Are peste 1500 de concerte realizate în țară Michelangelo Lentini şi mulţi alţii. Are peste 1500 de concerte realizate în țară 
și peste hotare, peste 100 de înregistrări profesionale ca dirijor și pianist și mai și peste hotare, peste 100 de înregistrări profesionale ca dirijor și pianist și mai 
mult de 200 de emisiuni de radio și televiziune la care a participat. Apare în mult de 200 de emisiuni de radio și televiziune la care a participat. Apare în 
peste 500 de articole şi cronici de specialitate în reviste şi ziare importante. peste 500 de articole şi cronici de specialitate în reviste şi ziare importante. 
Este laureat al unor importante concursuri și festivaluri de dirijat, compoziţie Este laureat al unor importante concursuri și festivaluri de dirijat, compoziţie 
și pian în țară și străinătate, unde obţine importante premii și distincții: Premiul și pian în țară și străinătate, unde obţine importante premii și distincții: Premiul 
de compoziţie în cadrul Concursului de Creaţie şi Interpretare ediţia 1985 din de compoziţie în cadrul Concursului de Creaţie şi Interpretare ediţia 1985 din 
Târgu-Mureş; Diplome de participare în cadrul Festivalului Tinerilor Dirijori de la Târgu-Mureş; Diplome de participare în cadrul Festivalului Tinerilor Dirijori de la 
Buşteni, ediţiile 1986, 1987, 1988; Premii de compoziţie în cadrul concursului Buşteni, ediţiile 1986, 1987, 1988; Premii de compoziţie în cadrul concursului 



„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ediţiile 1988, 1989, cu lucrările: „Trio „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ediţiile 1988, 1989, cu lucrările: „Trio 
pentru flaut, oboi şi fagot”, „Sonata pentru oboi şi pian”; Premiul de compoziţie pentru flaut, oboi şi fagot”, „Sonata pentru oboi şi pian”; Premiul de compoziţie 
la Concursul FACS ediţia 1989 cu Madrigalul „Melancolie”, scris pe versurile la Concursul FACS ediţia 1989 cu Madrigalul „Melancolie”, scris pe versurile 
lui Lucian Blaga; Premiul de dirijat în cadrul Concursului Internaţional de Dirijat lui Lucian Blaga; Premiul de dirijat în cadrul Concursului Internaţional de Dirijat 

„Dinu Niculescu” din Braşov, ediţiile 1993, 1994 şi premiul „Daisuke Soga” „Dinu Niculescu” din Braşov, ediţiile 1993, 1994 şi premiul „Daisuke Soga” 
(1994); Finalist al Concursului Internaţional de Dirijat de la Douai (Franţa) şi (1994); Finalist al Concursului Internaţional de Dirijat de la Douai (Franţa) şi 
premiul Clubului „Rotary” din același district (1994); Premiul de compoziţie premiul Clubului „Rotary” din același district (1994); Premiul de compoziţie 
în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Corală „Ştefan Niculescu”, ediţia în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Corală „Ştefan Niculescu”, ediţia 
a III a, 1995; Premiul de dirijat „Jean şi Constantin Bobescu” în cadrul a III a, 1995; Premiul de dirijat „Jean şi Constantin Bobescu” în cadrul 
Festivalului „Competiţia Baghetelor”, organizat de Uniunea Criticilor Muzicali Festivalului „Competiţia Baghetelor”, organizat de Uniunea Criticilor Muzicali 

„Mihail Jora” și Filarmonica „Oltenia” din Craiova (1996); Diplomă de Merit „Mihail Jora” și Filarmonica „Oltenia” din Craiova (1996); Diplomă de Merit 
oferită de Societatea Română de Radiodifuziune pentru promovarea valorilor oferită de Societatea Română de Radiodifuziune pentru promovarea valorilor 
radiofoniei româneşti; Diplomă de Excelenţă primită la cea de-a 25-a ediţie radiofoniei româneşti; Diplomă de Excelenţă primită la cea de-a 25-a ediţie 
jubiliară a Festivalului „Vacanţe Muzicale” de la Piatra Neamţ (1997); Diplomă jubiliară a Festivalului „Vacanţe Muzicale” de la Piatra Neamţ (1997); Diplomă 
de Merit oferită de Primăria Ploieşti şi Filarmonica „Paul Constantinescu” cu de Merit oferită de Primăria Ploieşti şi Filarmonica „Paul Constantinescu” cu 
prilejul semicentenarului Filarmonicii (2002); Diplomă de onoare oferită de prilejul semicentenarului Filarmonicii (2002); Diplomă de onoare oferită de 
Comunitatea Elenă din România cu prilejul turneului corului „I foni tis Kerynias” Comunitatea Elenă din România cu prilejul turneului corului „I foni tis Kerynias” 
în România (2015); Medalia Jubiliară oferită de către Camera de Comerţ în România (2015); Medalia Jubiliară oferită de către Camera de Comerţ 
şi Industrie Prahova, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare şi 25 şi Industrie Prahova, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare şi 25 
de ani de existenţă şi activitate modernă (2015). În perioada 1992-1995 de ani de existenţă şi activitate modernă (2015). În perioada 1992-1995 
ocupă postul de regizor muzical al Studioului de Radiodifuziune din Iaşi iar în ocupă postul de regizor muzical al Studioului de Radiodifuziune din Iaşi iar în 
perioada 1995-2002 este cadru universitar al Universităţii de Arte „George perioada 1995-2002 este cadru universitar al Universităţii de Arte „George 
Enescu”. Între anii 1999-2001 este profesor la Conservatorul de Muzică Enescu”. Între anii 1999-2001 este profesor la Conservatorul de Muzică 

„Salmon” din Casablanca (Maroc), unde susține concerte împreună cu alţi „Salmon” din Casablanca (Maroc), unde susține concerte împreună cu alţi 
profesori şi studenţi din institut. În anul 2002 ocupă prin concurs postul de dirijor profesori şi studenţi din institut. În anul 2002 ocupă prin concurs postul de dirijor 
al orchestrei simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, iar între al orchestrei simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, iar între 
anii 2014-2015 a fost managerul acestei instituții. Din anul 2015 este profesor anii 2014-2015 a fost managerul acestei instituții. Din anul 2015 este profesor 
asociat la specializarea dirijat-orchestră în cadrul Facultății de Compoziție, asociat la specializarea dirijat-orchestră în cadrul Facultății de Compoziție, 
Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzicologie și Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de 
Muzică din București.Muzică din București.

Violonistul Violonistul Liviu PrunaruLiviu Prunaru, solist prezent pe numeroase scene ale lumii, este , solist prezent pe numeroase scene ale lumii, este 
Concert-maestrul celui mai bine cotat ansamblu muzical din lume – Royal Concert-maestrul celui mai bine cotat ansamblu muzical din lume – Royal 
Concertgebouw din Amsterdam.Concertgebouw din Amsterdam.
Recunoașterea internațională a violonistului Recunoașterea internațională a violonistului Liviu PrunaruLiviu Prunaru a venit în urma  a venit în urma 
numeroaselor participări și premii obținute la cele mai prestigioase concursuri numeroaselor participări și premii obținute la cele mai prestigioase concursuri 
de vioară. În colecția sa de trofee se regăsesc Medalii de Aur obținute de vioară. În colecția sa de trofee se regăsesc Medalii de Aur obținute 



la: Concursul Internațional de vioară Dong-A – Republica Coreea (1997), la: Concursul Internațional de vioară Dong-A – Republica Coreea (1997), 
Concursul Internațional de vioară Rodolfo Lipizer – Italia (1991), Concursul Concursul Internațional de vioară Rodolfo Lipizer – Italia (1991), Concursul 
de vioară R. Molinari – Elveția, Medalii de Argint la Concursul Internațional de vioară R. Molinari – Elveția, Medalii de Argint la Concursul Internațional 
de vioară din Indianapolis SUA (1998) și la Concursul Regina Elisabeta – de vioară din Indianapolis SUA (1998) și la Concursul Regina Elisabeta – 
Bruxelles (1993). Fiecare trofeu câștigat a fost urmat de câte o apariție publică Bruxelles (1993). Fiecare trofeu câștigat a fost urmat de câte o apariție publică 
prestigioasă: debutul său în New York cu Julliard Symphony la Lincoln Centerʼs prestigioasă: debutul său în New York cu Julliard Symphony la Lincoln Centerʼs 
Alice Tully Hall a venit după ce a cucerit Marele Premiu la Juilliard Mendelssohn Alice Tully Hall a venit după ce a cucerit Marele Premiu la Juilliard Mendelssohn 
Competition. De asemenea, colaborarea cu Aspen Young Artists Orchestra Competition. De asemenea, colaborarea cu Aspen Young Artists Orchestra 
în 1999 a fost posibilă după ce a câștigat Marele Premiu la E. Nakamichi în 1999 a fost posibilă după ce a câștigat Marele Premiu la E. Nakamichi 
Wieniawski Violin Concerto Competition.Wieniawski Violin Concerto Competition.
Violonistul Violonistul Liviu PrunaruLiviu Prunaru a concertat în calitate de solist alături de orchestre  a concertat în calitate de solist alături de orchestre 
renumite ca: Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, renumite ca: Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, 
Belgium National Orchestra, Westdeutsche Sinfonia, Athens Philharmonic Belgium National Orchestra, Westdeutsche Sinfonia, Athens Philharmonic 
Orchestra, Bari Symphony Orchestra, Orchestra Națională Radio București, Orchestra, Bari Symphony Orchestra, Orchestra Națională Radio București, 
Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de Cameră din Indianapolis, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de Cameră din Indianapolis, 
Meridian Symphony, Mississippi Symphony, Juilliard Symphony, Puchon Meridian Symphony, Mississippi Symphony, Juilliard Symphony, Puchon 
Philharmonic Orchestra din Coreea și multe altele. În cadrul acestor apariții Philharmonic Orchestra din Coreea și multe altele. În cadrul acestor apariții 
scenice a avut ocazia să colaboreze cu mulți dirijori printre care: Lord Yehudi scenice a avut ocazia să colaboreze cu mulți dirijori printre care: Lord Yehudi 
Menuhin, Yuri Simonov, Andrew Litton, Peter Braschkat, Georges Octors, Menuhin, Yuri Simonov, Andrew Litton, Peter Braschkat, Georges Octors, 
Cristian Mandeal, Lukas Vis, Horia Andreescu, Mario Benzecry și Park Eun Cristian Mandeal, Lukas Vis, Horia Andreescu, Mario Benzecry și Park Eun 
Seong.Seong.
Fie ca solist concertist, fie în recitaluri, Fie ca solist concertist, fie în recitaluri, Liviu PrunaruLiviu Prunaru cântă frecvent în toate  cântă frecvent în toate 
marile orașe ale lumii și este invitat în cadrul unor festivaluri prestigioase ca marile orașe ale lumii și este invitat în cadrul unor festivaluri prestigioase ca 
Menuhin, Enescu sau la festivalurile din Bruxelles, Buenos Aires, Wallonie, Menuhin, Enescu sau la festivalurile din Bruxelles, Buenos Aires, Wallonie, 
Flandra, Evian, Atena și Salzburg.Flandra, Evian, Atena și Salzburg.
Violonistul Violonistul Liviu PrunaruLiviu Prunaru a înregistrat numeroase CD-uri cu ansamblul  a înregistrat numeroase CD-uri cu ansamblul 
Camerata Lysy. Propriul debut pe CD a fost lansat la Pavane Records și cuprinde Camerata Lysy. Propriul debut pe CD a fost lansat la Pavane Records și cuprinde 
lucrări de Strauss, Brahms, Gluck, de Falla, Saint-Saëns și Sarasate interpretate lucrări de Strauss, Brahms, Gluck, de Falla, Saint-Saëns și Sarasate interpretate 
alături de pianistul Luc Devos.alături de pianistul Luc Devos.
Liviu PrunaruLiviu Prunaru și-a început studiile de vioară la vârsta de 6 ani cu profesorul  și-a început studiile de vioară la vârsta de 6 ani cu profesorul 
Oprișan la Craiova, orașul său natal. În această perioadă a câștigat șapte Oprișan la Craiova, orașul său natal. În această perioadă a câștigat șapte 
competiții naționale și premiul I la Concursul Internațional Kocian, Cehoslovacia.competiții naționale și premiul I la Concursul Internațional Kocian, Cehoslovacia.
Invitat de violonistul Alberto Lysy să studieze cu el la Academia Menuhin din Invitat de violonistul Alberto Lysy să studieze cu el la Academia Menuhin din 
Gstaad, Elveția, din 1990, Gstaad, Elveția, din 1990, Liviu PrunaruLiviu Prunaru avut ocazia să lucreze cu mari  avut ocazia să lucreze cu mari 
maeștri precum: Lord Yehudi Menuhin, Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Nikita maeștri precum: Lord Yehudi Menuhin, Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Nikita 
Magaloff, Jean-Pierre Rampal, Peter-Lukas Graf și Pierre Amoyal. După aceea Magaloff, Jean-Pierre Rampal, Peter-Lukas Graf și Pierre Amoyal. După aceea 
și-a completat studiile cu Miss Dorothy DeLay la Juilliard School din New York, și-a completat studiile cu Miss Dorothy DeLay la Juilliard School din New York, 



unde a participat activ la master-class lui Itzakh Perlman.unde a participat activ la master-class lui Itzakh Perlman.
Liviu PrunaruLiviu Prunaru cântă pe o vioară Stradivarius – „Pachoud”, construită în 1694. cântă pe o vioară Stradivarius – „Pachoud”, construită în 1694.

Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven a compus  a compus Concertul în Re major pentru Concertul în Re major pentru 
vioară și orchestră, op. 61vioară și orchestră, op. 61, în 1806. Prima sa audiție a fost realizată de , în 1806. Prima sa audiție a fost realizată de 
către solistul Franz Clement și nu a avut succes până la reinterpretarea sa de către solistul Franz Clement și nu a avut succes până la reinterpretarea sa de 
către Joseph Joachim în 1844. De atunci, a devenit unul dintre cele mai celebre către Joseph Joachim în 1844. De atunci, a devenit unul dintre cele mai celebre 
concerte pentru vioară și orchestră. concerte pentru vioară și orchestră. BeethovenBeethoven mai compusese anterior două  mai compusese anterior două 
Romanțe pentru vioară și orchestră – prima în Fa major, cea de-a doua în Sol Romanțe pentru vioară și orchestră – prima în Fa major, cea de-a doua în Sol 
major. Aceste lucrări poartă influența școlii franceze de vioară, reprezentată major. Aceste lucrări poartă influența școlii franceze de vioară, reprezentată 
de violoniști precum Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode și Rodolphe Kreutzer. de violoniști precum Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode și Rodolphe Kreutzer. 
Cele două Romanțe sunt asemănătoare părților lente din concertele lui Viotti, Cele două Romanțe sunt asemănătoare părților lente din concertele lui Viotti, 
influență ce poate fi observată și în Concertul în Re major; începutul „marțial” influență ce poate fi observată și în Concertul în Re major; începutul „marțial” 
cu lovituri de timpani urmează exemplul muzicii franceze a vremii, în timp ce cu lovituri de timpani urmează exemplul muzicii franceze a vremii, în timp ce 
figurațiile în sexte și octave frânte se aseamănă cu elemente din compozițiile lui figurațiile în sexte și octave frânte se aseamănă cu elemente din compozițiile lui 
Kreutzer și ale lui Viotti.  Kreutzer și ale lui Viotti.  
BeethovenBeethoven a compus concertul pentru colegul său, Franz Clement, un bun  a compus concertul pentru colegul său, Franz Clement, un bun 
violinist al vremii, care îi oferise înainte sfaturi privind opera „Fidelio”. Prima violinist al vremii, care îi oferise înainte sfaturi privind opera „Fidelio”. Prima 
audiție a avut loc pe data de 23 decembrie 1806, în sala Theater an der audiție a avut loc pe data de 23 decembrie 1806, în sala Theater an der 
Wien din Viena. Prima ediție tipărită (1808) este, de asemenea, dedicată lui Wien din Viena. Prima ediție tipărită (1808) este, de asemenea, dedicată lui 
Franz Clement. Premiera nu a avut succes, concertul nemaifiind interpretat în Franz Clement. Premiera nu a avut succes, concertul nemaifiind interpretat în 
următoarele trei decenii. Însă concertul a fost redescoperit în 1844, mult după următoarele trei decenii. Însă concertul a fost redescoperit în 1844, mult după 
moartea lui moartea lui BeethovenBeethoven, prin interpretarea micului violonist Joseph Joachim (în , prin interpretarea micului violonist Joseph Joachim (în 
vârstă de doisprezece ani) cu Orchestra London Philharmonic Society dirijată vârstă de doisprezece ani) cu Orchestra London Philharmonic Society dirijată 
de către Felix Mendelssohn. De atunci, Concertul în Re major a devenit una de către Felix Mendelssohn. De atunci, Concertul în Re major a devenit una 
dintre lucrările importante din repertoriul violonistic, fiind interpretată frecvent dintre lucrările importante din repertoriul violonistic, fiind interpretată frecvent 
peste tot în lume.peste tot în lume.
Lucrarea este structurată în trei părți: Lucrarea este structurată în trei părți: 
1. Allegro ma non troppo 1. Allegro ma non troppo 
2. Larghetto 2. Larghetto 
3. Rondo. Allegro 3. Rondo. Allegro 
Prima parte a Concertului, Prima parte a Concertului, Allegro ma non troppoAllegro ma non troppo, începe cu un tutti , începe cu un tutti 
orchestral în care este expus materialul tematic al mișcării. După câteva sunete orchestral în care este expus materialul tematic al mișcării. După câteva sunete 
ale timpanului se ridică glasul oboiului, susținut de ceilalți suflători de lemn, ale timpanului se ridică glasul oboiului, susținut de ceilalți suflători de lemn, 
care intonează o melodie curgătoare, lirică. Figura ritmică de câteva sunete care intonează o melodie curgătoare, lirică. Figura ritmică de câteva sunete 
care deschide Concertul se va auzi de-a lungul mișcării la diverse instrumente, care deschide Concertul se va auzi de-a lungul mișcării la diverse instrumente, 
în special la coarde, căpătând înfățișarea unui element caracteristic. Din în special la coarde, căpătând înfățișarea unui element caracteristic. Din 



acest punct de vedere, putem să o asemănăm cu motivul inițial din Simfonia acest punct de vedere, putem să o asemănăm cu motivul inițial din Simfonia 
a V-a. Urmează clarinetele, fagoturile și apoi oboaiele, care cântă o frază a V-a. Urmează clarinetele, fagoturile și apoi oboaiele, care cântă o frază 
ascendentă, căreia îi urmează un motiv festiv, plin de grandoare. Suflătorii ascendentă, căreia îi urmează un motiv festiv, plin de grandoare. Suflătorii 
aduc apoi o nouă temă cantabilă. Sfârșitul expoziției orchestrale e marcat de aduc apoi o nouă temă cantabilă. Sfârșitul expoziției orchestrale e marcat de 
dialogul dintre viorile prime, pe de o parte, violoncele și contrabasuri pe de dialogul dintre viorile prime, pe de o parte, violoncele și contrabasuri pe de 
altă parte. Vioara solistă își face apariția cu o scurtă cadență în care parcă vrea altă parte. Vioara solistă își face apariția cu o scurtă cadență în care parcă vrea 
să-și arate noblețea glasului ei de o căldură învăluitoare. Ajunsă la un sunet să-și arate noblețea glasului ei de o căldură învăluitoare. Ajunsă la un sunet 
înalt, ca un pisc, ea se odihnește o clipă și apoi intonează tema inițială pe care înalt, ca un pisc, ea se odihnește o clipă și apoi intonează tema inițială pe care 
o împodobește cu o fină dantelărie sonoră. De aici încolo, planul expoziției o împodobește cu o fină dantelărie sonoră. De aici încolo, planul expoziției 
orchestrale este urmărit și de vioară. Dar între temele și motivele semnalate orchestrale este urmărit și de vioară. Dar între temele și motivele semnalate 
intervin diverse fragmente de legătură ca și unele amplificări.intervin diverse fragmente de legătură ca și unele amplificări.
Dezvoltarea începe după fragmentul conclusiv și are un caracter luminos. Dezvoltarea începe după fragmentul conclusiv și are un caracter luminos. 
Urmează repriza, cu unele modificări. Prima parte se încheie cu o coda în care Urmează repriza, cu unele modificări. Prima parte se încheie cu o coda în care 
auzim tema în Re major preluată de vioară și un fragment conclusiv.auzim tema în Re major preluată de vioară și un fragment conclusiv.
Partea a doua este liniștită, desfășurându-se într-o mișcare Partea a doua este liniștită, desfășurându-se într-o mișcare LarghettoLarghetto. . 
Coardele cu surdină cântă o melodie îngândurată. Unii critici au afirmat că în Coardele cu surdină cântă o melodie îngândurată. Unii critici au afirmat că în 
această melodie se manifestă influența folclorului rusesc pe care această melodie se manifestă influența folclorului rusesc pe care BeethovenBeethoven  
l-a cunoscut într-o anumită măsură, datorită unei culegeri de cântece publicate l-a cunoscut într-o anumită măsură, datorită unei culegeri de cântece publicate 
în 1790. De altfel, se știe că în 1790. De altfel, se știe că BeethovenBeethoven, în celebrele sale cvartete dedicate lui , în celebrele sale cvartete dedicate lui 
Razumovsky și scrise în aceeași perioadă cu Concertul pentru vioară (cvartetele Razumovsky și scrise în aceeași perioadă cu Concertul pentru vioară (cvartetele 
op. 59), a intercalat teme cu caracter rusesc. op. 59), a intercalat teme cu caracter rusesc. 
Tema inițială apare în trei înfățișări cu caracter asemănător, îmbogățite mereu Tema inițială apare în trei înfățișări cu caracter asemănător, îmbogățite mereu 
prin participarea instrumentului solist. Auzim apoi, intonată de vioară, o frază prin participarea instrumentului solist. Auzim apoi, intonată de vioară, o frază 
melodică expresivă și duioasă, ca un cântec de dragoste. Se reia, apoi, tema melodică expresivă și duioasă, ca un cântec de dragoste. Se reia, apoi, tema 
inițială. Sonoritățile orchestrei cresc și Finalul Concertului, scris în formă de inițială. Sonoritățile orchestrei cresc și Finalul Concertului, scris în formă de 
Rondo, este atacat fără pauză. Rondo, este atacat fără pauză. 
Tema principală, cântată la început de către solist și acompaniată discret, are Tema principală, cântată la început de către solist și acompaniată discret, are 
un pronunțat caracter dansant. Intervine apoi o temă intermediară, tot dansantă, un pronunțat caracter dansant. Intervine apoi o temă intermediară, tot dansantă, 
dar mai viguroasă, cântată în dialog de viorile prime și instrumentul solist. dar mai viguroasă, cântată în dialog de viorile prime și instrumentul solist. 
Se reia tema inițială, refrenul, apoi apare o a doua temă intermediară, mai Se reia tema inițială, refrenul, apoi apare o a doua temă intermediară, mai 
cantabilă, ca un vals și din nou refrenul. Plin de voie bună cuceritoare, Finalul cantabilă, ca un vals și din nou refrenul. Plin de voie bună cuceritoare, Finalul 
se desfășoară pe materialul tematic deja expus. se desfășoară pe materialul tematic deja expus. 
Mulți violoniști au scris Cadențe pentru acest Concert, printre care și Joachim. Mulți violoniști au scris Cadențe pentru acest Concert, printre care și Joachim. 
Cadențele lui Fritz Kreisler sunt probabil cele mai cântate. Alfred Schnittke a Cadențele lui Fritz Kreisler sunt probabil cele mai cântate. Alfred Schnittke a 
scris cadențe controversate, cu aromă de secol XX. Acestea au fost înregistrate scris cadențe controversate, cu aromă de secol XX. Acestea au fost înregistrate 
în interpretarea violonistului Gidon Kremer. Cadențele compuse de clarinetistul în interpretarea violonistului Gidon Kremer. Cadențele compuse de clarinetistul 
canadian Airat Ichmouratov pentru Alexandre Da Costa în 2011 au fost canadian Airat Ichmouratov pentru Alexandre Da Costa în 2011 au fost 



înregistrate de către Taipei Symphony Orchestra pentru Warner Classics.înregistrate de către Taipei Symphony Orchestra pentru Warner Classics.

Prima perioadă a creației lui Prima perioadă a creației lui Piotr Ilici CeaikovskiPiotr Ilici Ceaikovski este cuprinsă între  este cuprinsă între 
anii 1866-1878, adică perioada pe care marele compozitor a petrecut-o la anii 1866-1878, adică perioada pe care marele compozitor a petrecut-o la 
Moscova. De ea sunt legate lucrări simfonice cu program ca „Romeo și Julieta”, Moscova. De ea sunt legate lucrări simfonice cu program ca „Romeo și Julieta”, 

„Fatum”, „Francesca da Rimini”, primul concert pentru pian și orchestră, baletul „Fatum”, „Francesca da Rimini”, primul concert pentru pian și orchestră, baletul 
„Lacul lebedelor”, operele „Voievodul”, „Evgheni Oneghin”, muzica pentru „Lacul lebedelor”, operele „Voievodul”, „Evgheni Oneghin”, muzica pentru 
basmul „Fata de Zăpadă”, primele trei simfonii, trei cvartete de coarde precum basmul „Fata de Zăpadă”, primele trei simfonii, trei cvartete de coarde precum 
și o serie de romanțe și mici piese instrumentale. și o serie de romanțe și mici piese instrumentale. 
Simfonia a II-a, în do minor, op. 17Simfonia a II-a, în do minor, op. 17, a fost compusă în lunile iunie-august , a fost compusă în lunile iunie-august 
1872, orchestrată în septembrie-octombrie ale aceluiași an și terminate în 1872, orchestrată în septembrie-octombrie ale aceluiași an și terminate în 
primele zile ale lui noiembrie. Ea este dedicată filialei din Moscova a Societății primele zile ale lui noiembrie. Ea este dedicată filialei din Moscova a Societății 
Muzicale ruse; a fost interpretată în primă audiție la Moscova, sub bagheta Muzicale ruse; a fost interpretată în primă audiție la Moscova, sub bagheta 
lui N.G. Rubinstein, la 26 ianuarie 1873. Introducerea simfoniei reprezintă o lui N.G. Rubinstein, la 26 ianuarie 1873. Introducerea simfoniei reprezintă o 
variantă ucrainiană a cântecului „Jos pe măicuța Volga”, iar finalul e construit variantă ucrainiană a cântecului „Jos pe măicuța Volga”, iar finalul e construit 
pe cântecul ucrainian Cocorul. Mai târziu, în stagiunea anului 1879-1880, pe cântecul ucrainian Cocorul. Mai târziu, în stagiunea anului 1879-1880, 
compozitorul a adus simfoniei schimbări importante, dintre care cea mai de compozitorul a adus simfoniei schimbări importante, dintre care cea mai de 
seamă este înlocuirea primei părți printr-o parte complet nouă. seamă este înlocuirea primei părți printr-o parte complet nouă. CeaikovskiCeaikovski  
scrie despre această transformare: „introducerea a rămas fără schimbări. Prima scrie despre această transformare: „introducerea a rămas fără schimbări. Prima 
parte este nouă. Andantele a rămas neschimbat. Scherzo-ul e refăcut radical. parte este nouă. Andantele a rămas neschimbat. Scherzo-ul e refăcut radical. 
Finalul a suferit o foarte mare prescurtare”. Prima interpretare a simfoniei în Finalul a suferit o foarte mare prescurtare”. Prima interpretare a simfoniei în 
noua ei redactare a avut loc la 31 ianuarie 1881, la Petersburg. La prima ei noua ei redactare a avut loc la 31 ianuarie 1881, la Petersburg. La prima ei 
audiție, în anul 1873, simfonia a fost primită cu căldură de public, iar critica a audiție, în anul 1873, simfonia a fost primită cu căldură de public, iar critica a 
reacționat în unanimitate favorabil. Finalul simfoniei a fost salutat cu entuziasm reacționat în unanimitate favorabil. Finalul simfoniei a fost salutat cu entuziasm 
de Grupul Celor Cinci. de Grupul Celor Cinci. 
Prima parte a Simfoniei a II-a începe cu o introducere amplă – Prima parte a Simfoniei a II-a începe cu o introducere amplă – Andante Andante 
sostenutosostenuto, în do minor. Această introducere de mari proporții este o forță , în do minor. Această introducere de mari proporții este o forță 
motrice impunătoare a dezvoltării simfonice. Partea I – Allegro vivo, în do minor, motrice impunătoare a dezvoltării simfonice. Partea I – Allegro vivo, în do minor, 
are un caracter dramatic. Structura temei principale nu este închisă. Elementul ei are un caracter dramatic. Structura temei principale nu este închisă. Elementul ei 
characteristic, motivul descendent în cinci sunete, este foarte energic și face parte characteristic, motivul descendent în cinci sunete, este foarte energic și face parte 
din acele motive pline de însuflețire care se întipăresc repede în memorie, pot fi din acele motive pline de însuflețire care se întipăresc repede în memorie, pot fi 
ușor supuse variației și pe care le întâlnim atât de des în episoadele impetuos-ușor supuse variației și pe care le întâlnim atât de des în episoadele impetuos-
dramatice ale uverturilor de operă. Sensul acestor teme constă, înainte de toate, dramatice ale uverturilor de operă. Sensul acestor teme constă, înainte de toate, 
în posibilitatea lor nelimitată de transformare, în suplețea lor deosebită. Tema în posibilitatea lor nelimitată de transformare, în suplețea lor deosebită. Tema 
secundară se caracterizează prin particularități opuse – intonații nostalgice, secundară se caracterizează prin particularități opuse – intonații nostalgice, 
mișcare lină a vocilor melodice, întrerupte de suspinele suflătorilor. La sfârșitul mișcare lină a vocilor melodice, întrerupte de suspinele suflătorilor. La sfârșitul 
primei părți revine melodia tărăgănată a introducerii, însoțită de pizzicato la primei părți revine melodia tărăgănată a introducerii, însoțită de pizzicato la 



bași. Tema populară se îndepărtează treptat în ultimele opt măsuri. bași. Tema populară se îndepărtează treptat în ultimele opt măsuri. 
Partea a doua – Partea a doua – Andantino marziale, quasi moderatoAndantino marziale, quasi moderato, în Mi bemol , în Mi bemol 
major, îmbină un mars cu un cântec popular. Acest gen pitoresc, miniatural, se major, îmbină un mars cu un cântec popular. Acest gen pitoresc, miniatural, se 
bizuie pe o factură elegantă, pe expresivitatea caracteristică și posibilitatea de bizuie pe o factură elegantă, pe expresivitatea caracteristică și posibilitatea de 
a conferi ansamblurilor mici o forță maximă de înrâurire muzicală. a conferi ansamblurilor mici o forță maximă de înrâurire muzicală. 
Partea a treia, Partea a treia, Scherzo – Allegro molto vivaceScherzo – Allegro molto vivace, în do minor, impresionează , în do minor, impresionează 
mai cu seamă prin secțiunea mediană, unde măsura predominantă 3/8 mai cu seamă prin secțiunea mediană, unde măsura predominantă 3/8 
cedează episodului 2/8, cu fermecătoarea sa melodie popular, plină de un cedează episodului 2/8, cu fermecătoarea sa melodie popular, plină de un 
viguros umor. Micul ansamblu de suflători – oboaie, clarinet, fagot și doi corni viguros umor. Micul ansamblu de suflători – oboaie, clarinet, fagot și doi corni 

– intonează de patru ori un motiv oarecum colțuros. Este cunoscută preferința lui – intonează de patru ori un motiv oarecum colțuros. Este cunoscută preferința lui 
Ceaikovski pentru aceste grupuri de suflători. În cazul de față, această folosire Ceaikovski pentru aceste grupuri de suflători. În cazul de față, această folosire 
este cu totul justificată; ei apar ca un ansamblu sătesc care execute simple este cu totul justificată; ei apar ca un ansamblu sătesc care execute simple 
melodii de dans. melodii de dans. 
Finale. Moderato assai; Allegro vivoFinale. Moderato assai; Allegro vivo, în Do major, care urmează, , în Do major, care urmează, 
este interesant prin vocile secundare și variantele temei, expuse sacadat de este interesant prin vocile secundare și variantele temei, expuse sacadat de 
viorile prime fără acompaniament, în primele opt măsuri. Prin forma sa, finalul viorile prime fără acompaniament, în primele opt măsuri. Prin forma sa, finalul 
simfoniei îmbină particularitățile Allegro-ului de Sonată cu variațiuni, de care simfoniei îmbină particularitățile Allegro-ului de Sonată cu variațiuni, de care 
este literalmente pătruns. Variațiunile păstrează desetnul melodiei, ceea ce este literalmente pătruns. Variațiunile păstrează desetnul melodiei, ceea ce 
asigură tot timpul unitatea în diversitate. Finalul Simfoniei a II-a este una din asigură tot timpul unitatea în diversitate. Finalul Simfoniei a II-a este una din 
marile creații ale simfonismului lui marile creații ale simfonismului lui CeaikovskiCeaikovski. Poate fi comparat doar cu . Poate fi comparat doar cu 
puține lucrări simfonice în caracter și stil popular, în ceea ce privește exprimarea puține lucrări simfonice în caracter și stil popular, în ceea ce privește exprimarea 
umorului și optimismului popular. El continuă tradițiile fondate de Kamarinskaia umorului și optimismului popular. El continuă tradițiile fondate de Kamarinskaia 
lui Glinka. lui Glinka. 
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„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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