


jazzploiesti.ro

26
10
22
19
00

ORCHESTRA SIMFONICĂ A FILARMONICII
PLOIEȘTI JAZZ TRIO

RĂZVAN COJANU BAS 
SORIN ZLAT PIAN

LAURENŢIU ȘTEFAN TOBE
DIRIJOR: SIMONA STRUNGARU

SOLIST: SEBASTIAN BURNECI TROMPETĂ

grand
opening



Ploiești Jazz FestivalPloiești Jazz Festival este un eveniment organizat de  este un eveniment organizat de Filarmonica Filarmonica 
„Paul Constantinescu” - Ploiești„Paul Constantinescu” - Ploiești – membru al  – membru al Europe Jazz NetworkEurope Jazz Network  
în parteneriat cu în parteneriat cu Primăria PloieștiPrimăria Ploiești, desfăşurat sub Înaltul patronaj al , desfăşurat sub Înaltul patronaj al 
Majestății Sale MargaretaMajestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române și sub egida , Custodele Coroanei Române și sub egida 
Ministerul CulturiiMinisterul Culturii..

Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu”Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” va cânta live în  va cânta live în 
compania trompetistului jazz compania trompetistului jazz Sebastian BurneciSebastian Burneci, care aduce proiectul , care aduce proiectul 
UnspokenUnspoken, un experiment muzical unic în România, prin interferența între jazz , un experiment muzical unic în România, prin interferența între jazz 
și muzica contemporană. La pupitrul dirijoral se va afla și muzica contemporană. La pupitrul dirijoral se va afla Simona StrungarSimona Strungaru.u.

„Unspoken”„Unspoken” este printre cele mai recente proiecte semnate de trompetistul  este printre cele mai recente proiecte semnate de trompetistul 
Sebastian BurneciSebastian Burneci. A fost lansat în noiembrie 2018, în cadrul festivalului . A fost lansat în noiembrie 2018, în cadrul festivalului 
RadiRo, alături de Orchestra de Cameră Radio dirijată de RadiRo, alături de Orchestra de Cameră Radio dirijată de Simona Simona 
StrungaruStrungaru, care a semnat și aranjamentele compozițiilor lui , care a semnat și aranjamentele compozițiilor lui Sebastian Sebastian 
BurneciBurneci. „. „UnspokenUnspoken este rezultatul a peste 15 ani de experiențe muzicale și  este rezultatul a peste 15 ani de experiențe muzicale și 
sociale. Este o concluzie după toți acești ani petrecuți în scena românească de sociale. Este o concluzie după toți acești ani petrecuți în scena românească de 
muzică mai mult sau mai puțin comercială, dar, totodată, reprezintă și un nou muzică mai mult sau mai puțin comercială, dar, totodată, reprezintă și un nou 
început. Colaborarea cu început. Colaborarea cu SimonaSimona este cea mai intensă experiență pe care am  este cea mai intensă experiență pe care am 
trăit-o muzical datorită nivelului ei muzical, dar și devotamentului în tot ceea trăit-o muzical datorită nivelului ei muzical, dar și devotamentului în tot ceea 
ce face. Muzica pe care o vom cânta este o oglindă a tot ceea ce sunt și simt, ce face. Muzica pe care o vom cânta este o oglindă a tot ceea ce sunt și simt, 
a tot ceea ce pot și sunt capabil să spun fără cuvinte.” (a tot ceea ce pot și sunt capabil să spun fără cuvinte.” (Sebastian BurneciSebastian Burneci))

Printre cei mai valoroși muzicieni din noua generație, Printre cei mai valoroși muzicieni din noua generație, Sebastian BurneciSebastian Burneci  
este solist al Big Band-ului Radiodifuziunii Române, fondator și lider al este solist al Big Band-ului Radiodifuziunii Române, fondator și lider al 
Bucharest Jazz Orchestra și membru activ în diverse proiecte de jazz autohtone Bucharest Jazz Orchestra și membru activ în diverse proiecte de jazz autohtone 
și internaționale. Câștigător de șase ori la rând al primului loc la Olimpiadele și internaționale. Câștigător de șase ori la rând al primului loc la Olimpiadele 
Naționale de Muzică din România, Naționale de Muzică din România, Sebastian BurneciSebastian Burneci a studiat jazzul cu  a studiat jazzul cu 
Alex Sipiagin la Conservatorul Prins Claus din Olanda.Alex Sipiagin la Conservatorul Prins Claus din Olanda.

Pianistă, dirijor de orchestră, orchestratoare și compozitoare de muzică de Pianistă, dirijor de orchestră, orchestratoare și compozitoare de muzică de 
film, film, Simona StrungaruSimona Strungaru a absolvit în 2010 masterul la Conservatorul din  a absolvit în 2010 masterul la Conservatorul din 
Amsterdam unde a studiat pian și dirijatul orchestral. Ca dirijor, Amsterdam unde a studiat pian și dirijatul orchestral. Ca dirijor, SimonaSimona a  a 
condus, printre altele, Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca, Orchestra condus, printre altele, Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca, Orchestra 
și Corul Filarmonicii Oltenia și ansamblul Sonomania. În 2015, și Corul Filarmonicii Oltenia și ansamblul Sonomania. În 2015, SimonaSimona  
lansează orchestra și conceptul lansează orchestra și conceptul „Simona Strungaru Symphonics”„Simona Strungaru Symphonics” bazat  bazat 
pe muzică originală cu orchestrații proprii. Proiectul a fost lansat în cadrul Nopții pe muzică originală cu orchestrații proprii. Proiectul a fost lansat în cadrul Nopții 



Albe a Bucureștiului, interpretând în premieră compoziția proprie Simfonia Albe a Bucureștiului, interpretând în premieră compoziția proprie Simfonia 
I intitulată Gaston pentru orchestră și live visuals. Proiectul SSS este bazat I intitulată Gaston pentru orchestră și live visuals. Proiectul SSS este bazat 
pe muzică originală cu orchestrații semnate pe muzică originală cu orchestrații semnate Simona StrungaruSimona Strungaru și are o  și are o 
componență variabilă, cu formule de la 5 și până la 50 de muzicieni profesioniști, componență variabilă, cu formule de la 5 și până la 50 de muzicieni profesioniști, 
realizând printre altele Cine-Concerte pentru Festivalul Internațional Animest realizând printre altele Cine-Concerte pentru Festivalul Internațional Animest 
(Felix the Cat) și Festivalul Filmului German – Institutul Goethe (Die Puppe, Die (Felix the Cat) și Festivalul Filmului German – Institutul Goethe (Die Puppe, Die 
Austernprinzessin, r. Ernst Lubitsch).Austernprinzessin, r. Ernst Lubitsch).

Ploiești Jazz TrioPloiești Jazz Trio a luat ființă în toamna anului 2017 avându-i în componență  a luat ființă în toamna anului 2017 avându-i în componență 
pe pe Sorin ZlatSorin Zlat – pian,  – pian, Răzvan CojanuRăzvan Cojanu – contrabas și  – contrabas și Laurențiu ȘtefanLaurențiu Ștefan  

– tobe, basistul – tobe, basistul Răzvan CojanuRăzvan Cojanu fiind și liderul formației. Cei trei muzicieni  fiind și liderul formației. Cei trei muzicieni 
s-au remarcat pe plan național și internațional, dovedind că generația nouă a s-au remarcat pe plan național și internațional, dovedind că generația nouă a 
jazzului autohton este în continuă evoluție. Au cântat pe aceeași scenă cu nume jazzului autohton este în continuă evoluție. Au cântat pe aceeași scenă cu nume 
mari ale genului, precum Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsalis, Joey mari ale genului, precum Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsalis, Joey 
Calderazzo, Tito Puente, Jeff Ballard. Individual, Calderazzo, Tito Puente, Jeff Ballard. Individual, Sorin ZlatSorin Zlat, , Răzvan Cojanu Răzvan Cojanu 
și și Laurențiu ȘtefanLaurențiu Ștefan s-au bucurat de nenumărate premii și distincții, obținute  s-au bucurat de nenumărate premii și distincții, obținute 
pe importante scene internaționale – Jacksonville, Monaco, Groningen, Haga pe importante scene internaționale – Jacksonville, Monaco, Groningen, Haga 
și naționale – Sibiu, Brăila etc. În 2018, și naționale – Sibiu, Brăila etc. În 2018, Ploiești Jazz TrioPloiești Jazz Trio a colaborat cu  a colaborat cu 
celebrul saxofonist Rick Margitza.celebrul saxofonist Rick Margitza.



Vioara I:
- Petru Lupan
- Ondin Brezeanu
- Silviu Gherasimescu
- Marin Lodrin
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
- Frederic Marin
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iolanda Vasilescu
- Iulia Bolescu-Bândilă
- Carmen Totti
- Oana Mareș
- Lavinia Zota
- Georgiana Caraivan
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Mirela Ivan
- Vasile Călin
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Mihaela Miu
- Anca Dumitrescu
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Iustin Carp
- Ionuț Cristea
Flaut:

- Mihail Vîrgă
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie

Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Fagot:

- Ionuț Mardare
- Maria Chifu
Corn:
- Radu Andrei
- Cristian Pârgaru
Percuție:

- Bogdan Dumitraș
- Aurelian Despa
Harpă

- Dana Voinescu

Componența Orchestrei Simfonice:



Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu”
Director general:
Vlad Mateescu
Director general artistic:
Georgiana Maria Frîncu
Director onorific și dirijor:
Ilarion Ionescu-Galați
Director artistic onorific și dirijor:
Walter Hilgers
Dirijor onorific:
Ovidiu Bălan
Dirijor:
Radu Postăvaru
Solişti concertişti:
Gabriel Croitoru – vioară Guarneri „Catedrala” din 1730, 
a lui George Enescu
Ioana-Maria Lupașcu – pian
Liviu Prunaru – concertmaestru Royal Concertgebouw, 
vioară Stradivarius „Pachoud” din 1694
Concertmaeștri: 
Cosmin Stoica
Petru Lupan
Șef orchestră:
Ondin Brezeanu
Secretar muzical:
Cristina Ionescu 





„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








