




Zefir BrezeanuZefir Brezeanu face parte din generația de aur a Liceului de Artă din Ploiești,  face parte din generația de aur a Liceului de Artă din Ploiești, 
unde a studiat vioara cu prof. Elena Istrate până în anul 1986, apoi clarinetul cu unde a studiat vioara cu prof. Elena Istrate până în anul 1986, apoi clarinetul cu 
prof. Florian Nistoroiu până în 1994. În anul 1993 a urmat cursurile de măiestrie prof. Florian Nistoroiu până în 1994. În anul 1993 a urmat cursurile de măiestrie 
susținute de maestrul Aurelian Octav Popa la Universitatea „Transilvania” din susținute de maestrul Aurelian Octav Popa la Universitatea „Transilvania” din 
Brașov. A urmat un an la Academia de Muzică din București, clasa prof. Ion Brașov. A urmat un an la Academia de Muzică din București, clasa prof. Ion 
Cudalbu, apoi s-a stabilit în S.U.A. unde și-a continuat studiile la Universitatea Cudalbu, apoi s-a stabilit în S.U.A. unde și-a continuat studiile la Universitatea 
Illinois din Chicago cu prof. Gene Collard. Ca bursier, a studiat și cu prof. Dario Illinois din Chicago cu prof. Gene Collard. Ca bursier, a studiat și cu prof. Dario 
Goracci la Universita di Firenze, Italia.Goracci la Universita di Firenze, Italia.
Ca solist a debutat la vârsta de 13 ani, pe scena Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ca solist a debutat la vârsta de 13 ani, pe scena Filarmonicii „Paul Constantinescu” 
din Ploiești, sub bagheta maestrului Ion Baciu. A urmat și a absolvit cu brio din Ploiești, sub bagheta maestrului Ion Baciu. A urmat și a absolvit cu brio 
cursurile de masterat la Universitatea Indiana din Bloomington unde a urmat și cursurile de masterat la Universitatea Indiana din Bloomington unde a urmat și 
trei ani de Doctorat. Acolo, la Bloomington, l-a cunoscut pe prof. David Baker, trei ani de Doctorat. Acolo, la Bloomington, l-a cunoscut pe prof. David Baker, 
cel care l-a introdus în lumea muzicii de jazz, și a urmat 2 ani cursurile acestuia. cel care l-a introdus în lumea muzicii de jazz, și a urmat 2 ani cursurile acestuia. 
A fost solicitat să imprime în 2006 împreună cu Big Band-urile principale ale A fost solicitat să imprime în 2006 împreună cu Big Band-urile principale ale 
Universității din Bloomington (David Baker’s Big Band și Patrick Harbison’s Universității din Bloomington (David Baker’s Big Band și Patrick Harbison’s 
Big Band) o serie de lucrări ale renumitului clarinetist Artie Shaw, clarinetist Big Band) o serie de lucrări ale renumitului clarinetist Artie Shaw, clarinetist 
ce a activat în principal în Las Vegas. În 2016 a fost invitat ca saxofonist în Big ce a activat în principal în Las Vegas. În 2016 a fost invitat ca saxofonist în Big 
Band-ul Național din Beirut, Liban, band cu care a susținut o serie de concerte Band-ul Național din Beirut, Liban, band cu care a susținut o serie de concerte 
naționale până în 2017. naționale până în 2017. 
A obținut diferite medalii și diplome, precum și multe premii la concursurile A obținut diferite medalii și diplome, precum și multe premii la concursurile 
Naționale („Cântarea României” - edițiile 1987, 1988, 1989, Olimpiade Naționale („Cântarea României” - edițiile 1987, 1988, 1989, Olimpiade 
Naționale - edițiile 1991, 1992, 1993) și Internaționale (Premiul I la Concursurile Naționale - edițiile 1991, 1992, 1993) și Internaționale (Premiul I la Concursurile 

„Billingham”, „Joy and Bob Harnack” și „Barr Association of Chicago Award”). „Billingham”, „Joy and Bob Harnack” și „Barr Association of Chicago Award”). 
Zefir BrezeanuZefir Brezeanu este fondatorul Asociației „ARTon” și împreună cu colegii din  este fondatorul Asociației „ARTon” și împreună cu colegii din 
asociație a alcătuit o orchestră numită „Magic Orchestra”, cu care a susținut asociație a alcătuit o orchestră numită „Magic Orchestra”, cu care a susținut 
numeroase evenimente umanitare, concerte educative, precum și concerte cu numeroase evenimente umanitare, concerte educative, precum și concerte cu 
muzică de promenadă (Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor – Ploiești). muzică de promenadă (Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor – Ploiești). 
Zefir BrezeanuZefir Brezeanu abordează cu aceeași pasiune, pe lângă muzica clasică și  abordează cu aceeași pasiune, pe lângă muzica clasică și 
muzica de jazz. În prezent este Șef al partidei de Clarinet în cadrul Orchestrei muzica de jazz. În prezent este Șef al partidei de Clarinet în cadrul Orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii ploieștene.Simfonice a Filarmonicii ploieștene.

Ondin BrezeanuOndin Brezeanu s-a născut pe 19 mai 1974 la Ploiești într-o familie de  s-a născut pe 19 mai 1974 la Ploiești într-o familie de 
muzicieni: bunicul - Emil St. Vasilescu – profesor de vioară, compozitor, tatăl muzicieni: bunicul - Emil St. Vasilescu – profesor de vioară, compozitor, tatăl 
- Leonida Brezeanu – dirijor, compozitor și etno-muzicolog, fratele - Zefir - Leonida Brezeanu – dirijor, compozitor și etno-muzicolog, fratele - Zefir 
Brezeanu – solist clarinetist și compozitor, mama - Valeria, contabil cu o Brezeanu – solist clarinetist și compozitor, mama - Valeria, contabil cu o 
serioasă educaţie muzicală, în special în domeniul istoriei muzicii, mulţi ani o serioasă educaţie muzicală, în special în domeniul istoriei muzicii, mulţi ani o 
voce de bază în Corala Paul Constantinescu. voce de bază în Corala Paul Constantinescu. 



Ondin BrezeanuOndin Brezeanu a debutat ca solist la vârsta de 14 ani cu Orchestra  a debutat ca solist la vârsta de 14 ani cu Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploiești sub bagheta lui Ion Simfonică a Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploiești sub bagheta lui Ion 
Baciu, obţinând un deosebit succes cu Concertul în sol minor de Max Bruch. Baciu, obţinând un deosebit succes cu Concertul în sol minor de Max Bruch. 
Ondin a fost distins cu Premiul I la Concursul Naţional „Cântarea României” Ondin a fost distins cu Premiul I la Concursul Naţional „Cântarea României” 
la vioară (1989-1991), Premiul I la Concursul „Paul Constantinescu” (1986), la vioară (1989-1991), Premiul I la Concursul „Paul Constantinescu” (1986), 
Premiul IV la Concursul „Hariclea Darclee” – Pitești (1989).Premiul IV la Concursul „Hariclea Darclee” – Pitești (1989).
A început vioara la vârsta de 6 ani cu prof. Elena Istrate la actualul Colegiu A început vioara la vârsta de 6 ani cu prof. Elena Istrate la actualul Colegiu 
de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești și a terminat studiile gimnaziale la Liceul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești și a terminat studiile gimnaziale la Liceul 
de Muzică George Enescu din București, unde s-a perfecţionat în particular cu de Muzică George Enescu din București, unde s-a perfecţionat în particular cu 
maeștri recunoscuţi: prof. univ. Octavian Raţiu, prof. univ. Modest Iftinchi și Prof. maeștri recunoscuţi: prof. univ. Octavian Raţiu, prof. univ. Modest Iftinchi și Prof. 
Ștefan Gheorghiu, Gabriel Croitoru, Paul Ratz, Octav Savitzchi.Ștefan Gheorghiu, Gabriel Croitoru, Paul Ratz, Octav Savitzchi.
După absolvirea Universităţii Naţionale de Muzică din București a continuat După absolvirea Universităţii Naţionale de Muzică din București a continuat 
să se perfecţioneze ca violinist, fiind angajat vreme de șapte ani în Orchestra să se perfecţioneze ca violinist, fiind angajat vreme de șapte ani în Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii ploieștene. Aici a beneficiat de îndrumări din partea Simfonică a Filarmonicii ploieștene. Aici a beneficiat de îndrumări din partea 
unor renumiţi dirijori ca: Ion Baciu, Paul Popescu, Cristian Brâncuși, Radu unor renumiţi dirijori ca: Ion Baciu, Paul Popescu, Cristian Brâncuși, Radu 
Postăvaru, Ovidiu Bălan, Ilarion Ionescu-Galaţi.Postăvaru, Ovidiu Bălan, Ilarion Ionescu-Galaţi.
În anul 2000, prin concurs internaţional, a fost angajat în Orchestra În anul 2000, prin concurs internaţional, a fost angajat în Orchestra 
Simfonică Naţională a Libanului din Beirut, unde ocupă, în prezent, funcția de Simfonică Naţională a Libanului din Beirut, unde ocupă, în prezent, funcția de 
ConcertMaestru și ca profesor de vioară la Conservatorul Superior de Muzică ConcertMaestru și ca profesor de vioară la Conservatorul Superior de Muzică 
din Beirut. În Liban desfășoară o intensă și bogată activitate, concertând sub din Beirut. În Liban desfășoară o intensă și bogată activitate, concertând sub 
bagheta unor cunoscuţi dirijori europeni și arabi ca: Walid Gholmieh, Harout bagheta unor cunoscuţi dirijori europeni și arabi ca: Walid Gholmieh, Harout 
Fayliah, Walid Mussallem, Wojciech Czepiel, Jan Stvan, Jose Serebrier, Ilarion Fayliah, Walid Mussallem, Wojciech Czepiel, Jan Stvan, Jose Serebrier, Ilarion 
Ionescu-Galați.Ionescu-Galați.
Repertoriul său bogat cuprinde lucrări din toate epocile, de la clasici până Repertoriul său bogat cuprinde lucrări din toate epocile, de la clasici până 
la moderni. A susținut recitaluri în România, Italia, Marea Britanie, Franţa, la moderni. A susținut recitaluri în România, Italia, Marea Britanie, Franţa, 
Danemarca, Grecia, Liban și a colaborat cu orchestre simfonice și ansambluri Danemarca, Grecia, Liban și a colaborat cu orchestre simfonice și ansambluri 
precum: Filarmonica „George Enescu”, Orchestra de Cameră „Concerto”, precum: Filarmonica „George Enescu”, Orchestra de Cameră „Concerto”, 
Ansamblul „Dacia”, „Young Musicians Orchestra”, Orchestra „Magic”. Până Ansamblul „Dacia”, „Young Musicians Orchestra”, Orchestra „Magic”. Până 
în prezent a realizat un număr de peste 20 de DVD-uri, dorind în permanenţă în prezent a realizat un număr de peste 20 de DVD-uri, dorind în permanenţă 
să valorifice lucrări din repertoriul baroc, clasic și modern, lucrări mai puţin să valorifice lucrări din repertoriul baroc, clasic și modern, lucrări mai puţin 
abordate de alţi violoniști. De asemenea, abordate de alţi violoniști. De asemenea, OndinOndin concertează alături de  concertează alături de 
numeroase ansambluri camerale internaționale și are și compoziții proprii, numeroase ansambluri camerale internaționale și are și compoziții proprii, 
precum: „Variațiuni pe o temă populară” pentru vioară și pian (2008) și precum: „Variațiuni pe o temă populară” pentru vioară și pian (2008) și 

„Romanță tristă” pentru vioară și pian.„Romanță tristă” pentru vioară și pian.
  
Zefir-Andrei BrezeanuZefir-Andrei Brezeanu este elev în clasa a IX-a la Colegiul de Artă Carmen  este elev în clasa a IX-a la Colegiul de Artă Carmen 
Sylva din Ploiești, unde studiază vioara de la vârsta de 6 ani și este îndrumat, Sylva din Ploiești, unde studiază vioara de la vârsta de 6 ani și este îndrumat, 



în prezent, de domnul profesor Silviu Gherasimescu. A participat la numeroase în prezent, de domnul profesor Silviu Gherasimescu. A participat la numeroase 
Concursuri și Olimpiade de interpretare instrumentală, cel mai recent rezultat al Concursuri și Olimpiade de interpretare instrumentală, cel mai recent rezultat al 
său fiind obținerea Premiului I cu 100 de puncte la faza zonală a Olimpiadei său fiind obținerea Premiului I cu 100 de puncte la faza zonală a Olimpiadei 
desfășurate la Râmnicu Vâlcea în martie 2022. De asemenea, a susținut desfășurate la Râmnicu Vâlcea în martie 2022. De asemenea, a susținut 
recitaluri pe scene din Ploiești și București și a participat la filmările pentru primul recitaluri pe scene din Ploiești și București și a participat la filmările pentru primul 
lung-metraj despre viața marelui compozitor român: „George Enescu – geniul lung-metraj despre viața marelui compozitor român: „George Enescu – geniul 
și prințesa”, în regia lui Toma Enache, ce urmează a fi ecranizat. și prințesa”, în regia lui Toma Enache, ce urmează a fi ecranizat. 
El va debuta în această seară alături de Filarmonica ploieșteană, sub bagheta El va debuta în această seară alături de Filarmonica ploieșteană, sub bagheta 
tatălui său, tatălui său, Zefir BrezeanuZefir Brezeanu și alături de unchiul său,  și alături de unchiul său, Ondin BrezeanuOndin Brezeanu, cu , cu 
lucrarea Concertone în Do major, K.V. 190, pentru 2 viori și orchestră de W.A. lucrarea Concertone în Do major, K.V. 190, pentru 2 viori și orchestră de W.A. 
Mozart.Mozart.

Fanfare for the Common ManFanfare for the Common Man este o lucrare muzicală compusă de  este o lucrare muzicală compusă de 
americanul Aaron Copland. A fost creată în anul 1942, pentru Cincinnati americanul Aaron Copland. A fost creată în anul 1942, pentru Cincinnati 
Symphony Orchestra și a fost inspirată, parțial, de un discurs al Vice Președintelui Symphony Orchestra și a fost inspirată, parțial, de un discurs al Vice Președintelui 
American Henry A. Wallace, în care acesta proclama răsăritul „Century of the American Henry A. Wallace, în care acesta proclama răsăritul „Century of the 
Common Man”. Mai multe versiuni alternative au fost create și fragmente ale Common Man”. Mai multe versiuni alternative au fost create și fragmente ale 
lucrării au apărut în producții culturale americane și britanice, precum partituri lucrării au apărut în producții culturale americane și britanice, precum partituri 
de muzică de film.de muzică de film.
Copland, în autobiografia sa, marca: „Eugene Goossens, dirijorul Cincinnati Copland, în autobiografia sa, marca: „Eugene Goossens, dirijorul Cincinnati 
Symphony Orchestra, mi-a scris la sfârșitul lunii august despre un proiect pentru Symphony Orchestra, mi-a scris la sfârșitul lunii august despre un proiect pentru 
stagiunea de concerte 1942-1943. În timpul Primului Război Mondial, a solicitat stagiunea de concerte 1942-1943. În timpul Primului Război Mondial, a solicitat 
compozitorilor britanici să compună câte o fanfară cu care să înceapă fiecare compozitorilor britanici să compună câte o fanfară cu care să înceapă fiecare 
concert simfonic. Acest proiect a avut atâta succes încât s-a gândit să îl repete concert simfonic. Acest proiect a avut atâta succes încât s-a gândit să îl repete 
și în timpul celui de-al doilea Război Mondial, cu compozitori americani”. și în timpul celui de-al doilea Război Mondial, cu compozitori americani”. 
Deși au fost compuse 18 fanfare pentru proiectul lui Goossens, doar cea a lui Deși au fost compuse 18 fanfare pentru proiectul lui Goossens, doar cea a lui 
Copland a intrat în repertoriul standard. Copland a intrat în repertoriul standard. 
Lucrarea a fost compusă ca răspuns la intrarea Statelor Unite ale Americii în Lucrarea a fost compusă ca răspuns la intrarea Statelor Unite ale Americii în 
cel de-al doilea Război Mondial. Goossens a sugerat titluri precum „Fanfare cel de-al doilea Război Mondial. Goossens a sugerat titluri precum „Fanfare 
for Soldiers”, dorind să contribuie prin aceste compoziții la efortul războiului. for Soldiers”, dorind să contribuie prin aceste compoziții la efortul războiului. 
Copland a folosit, mai târziu, această lucrare ca temă principală în cea de-a Copland a folosit, mai târziu, această lucrare ca temă principală în cea de-a 
treia simfonie a sa (1944-1946). treia simfonie a sa (1944-1946). 

„Fanfare for the Common Man” a fost utilizată în filme, jocuri video, seriale pentru „Fanfare for the Common Man” a fost utilizată în filme, jocuri video, seriale pentru 
copii și a fost cântată la ocazii precum: aterizarea rachetei Endeavour (2012), copii și a fost cântată la ocazii precum: aterizarea rachetei Endeavour (2012), 
omagiu adus Muzeului 9/11 din Manhattan (2014), cu ocazia discursului omagiu adus Muzeului 9/11 din Manhattan (2014), cu ocazia discursului 
Papei Francisc despre libertatea religioasă (2015). Versiunea Filarmonicii din Papei Francisc despre libertatea religioasă (2015). Versiunea Filarmonicii din 
New York se cântă în fiecare an în ajunul Anului Nou. New York se cântă în fiecare an în ajunul Anului Nou. 



Concertone pentru două viori și orchestră în Do major, K.V. 190Concertone pentru două viori și orchestră în Do major, K.V. 190, , 
a fost compus de către Wolfgang Amadeus Mozart în luna mai a anului 1774, a fost compus de către Wolfgang Amadeus Mozart în luna mai a anului 1774, 
la scurt timp după întoarcerea lui Mozart dintr-o lungă călătorie în Italia. la scurt timp după întoarcerea lui Mozart dintr-o lungă călătorie în Italia. 
Concertone a fost interpretat de orchestra curții de la Salzburg. Era la modă pe Concertone a fost interpretat de orchestra curții de la Salzburg. Era la modă pe 
atunci muzica cu solo-uri de coarde, conducătorul ansamblului fiind angajatorul atunci muzica cu solo-uri de coarde, conducătorul ansamblului fiind angajatorul 
lui Mozart, Arhiepiscopul Colloredo, violonist la rândul său. Manuscrisul cu lui Mozart, Arhiepiscopul Colloredo, violonist la rândul său. Manuscrisul cu 
autograf se află la Morgan Library & Museum din New York. autograf se află la Morgan Library & Museum din New York. 
Mozart a notat simplu „Concertone” pe partitura cu autograf – un termen Mozart a notat simplu „Concertone” pe partitura cu autograf – un termen 
italian care reprezenta o lucrare cu mai mult de un solist, cu acompaniament italian care reprezenta o lucrare cu mai mult de un solist, cu acompaniament 
orchestral, asemănătoare unei simfonii concertante. Unul dintre concertele sale orchestral, asemănătoare unei simfonii concertante. Unul dintre concertele sale 
de tinerețe, Concertone are asemănări cu forma de concerto grosso dar și de tinerețe, Concertone are asemănări cu forma de concerto grosso dar și 
cu lucrările concertante. Este asemănător simfoniilor nr. 6-8 ale lui J. Haydn – cu lucrările concertante. Este asemănător simfoniilor nr. 6-8 ale lui J. Haydn – 

„Dimineața”, „Prânzul” și „Seara” – și lucrărilor în același stil ale lui J.S. Bach. „Dimineața”, „Prânzul” și „Seara” – și lucrărilor în același stil ale lui J.S. Bach. 
Acest tip de scriitură era popular în Parisul din acea vreme. Elevul lui Mozart, Acest tip de scriitură era popular în Parisul din acea vreme. Elevul lui Mozart, 
Alexander Hyatt King, remarca „o lucrare hibridă în care genul vechi a primit Alexander Hyatt King, remarca „o lucrare hibridă în care genul vechi a primit 
un suflet nou … juxtapunerea instrumentelor folosite în concerto-ul grosso baroc un suflet nou … juxtapunerea instrumentelor folosite în concerto-ul grosso baroc 
se îmbină frumos cu noul stil galant”. se îmbină frumos cu noul stil galant”. 
Cele trei mișcări sunt marcate: Cele trei mișcări sunt marcate: 
I. Allegro spiritosoI. Allegro spiritoso
II. Andantino graziosoII. Andantino grazioso
III. Tempo minuetto – Vivace III. Tempo minuetto – Vivace 
Prima parte are similarități cu stilul franțuzesc al vremii, însă indicațiile dinamice Prima parte are similarități cu stilul franțuzesc al vremii, însă indicațiile dinamice 
fac parte mai mult din stilul Mannheim. Cadența pentru prima parte este fac parte mai mult din stilul Mannheim. Cadența pentru prima parte este 
compusă chiar de Mozart. Partea a doua expune triluri lirice și o strălucită compusă chiar de Mozart. Partea a doua expune triluri lirice și o strălucită 
interacțiune a celor doi soliști. Menuet-ul final este într-un tempo mai rapid, interacțiune a celor doi soliști. Menuet-ul final este într-un tempo mai rapid, 
oferind soliștilor posibilitatea de a-și expune virtuozitatea.oferind soliștilor posibilitatea de a-și expune virtuozitatea.

Poemul simfonic “Preludiile”Poemul simfonic “Preludiile” face parte dintr-o amplă serie de compoziții  face parte dintr-o amplă serie de compoziții 
de acest fel și poate fi socotit, fără îndoială, cea mai populară lucrare a lui de acest fel și poate fi socotit, fără îndoială, cea mai populară lucrare a lui 
Franz Liszt. Ea este reprezentativă în ceea ce privește orientarea generală a Franz Liszt. Ea este reprezentativă în ceea ce privește orientarea generală a 
creației sale. Plecând de la un pretext poetic întemeiat pe „Meditațiile” lui creației sale. Plecând de la un pretext poetic întemeiat pe „Meditațiile” lui 
Lamartine, compozitorul îi depășește sensul, creând un poem orchestral despre Lamartine, compozitorul îi depășește sensul, creând un poem orchestral despre 
frământările și frumusețile vieții, căreia îi înalță un imn de slavă plin de elan. frământările și frumusețile vieții, căreia îi înalță un imn de slavă plin de elan. 

„Preludiile” de Liszt se deschid în piano, cu o singură notă (do) repetată, separată „Preludiile” de Liszt se deschid în piano, cu o singură notă (do) repetată, separată 
de pauze, ca și cum dintr-o nebuloasă informă se încheagă două puncte, două de pauze, ca și cum dintr-o nebuloasă informă se încheagă două puncte, două 
celule de viață. Din cele două sunete se înfiripă o idee. Motivul ei inițial e parcă celule de viață. Din cele două sunete se înfiripă o idee. Motivul ei inițial e parcă 
o laconică întrebare asupra existenței.o laconică întrebare asupra existenței.



În urma unei creșteri puternice a sonorităților, apare o mișcare maiestuoasă în În urma unei creșteri puternice a sonorităților, apare o mișcare maiestuoasă în 
care trombonii, contrabașii, violoncelele și fagotul intonează o melodie hotărâtă, care trombonii, contrabașii, violoncelele și fagotul intonează o melodie hotărâtă, 
ca un cântec de luptă. Începutul ei conține același motiv interogativ de la început. ca un cântec de luptă. Începutul ei conține același motiv interogativ de la început. 
Omul, eroul, s-a avântat spre înfăptuirea marilor idealuri. Lupta sa este însoțită Omul, eroul, s-a avântat spre înfăptuirea marilor idealuri. Lupta sa este însoțită 
de semnalele trompetelor. Dar viața are și alte aspecte: apare o melodie caldă, de semnalele trompetelor. Dar viața are și alte aspecte: apare o melodie caldă, 
expresie a sentimentelor de dragoste. Imaginea lor este întregită apoi de o temă expresie a sentimentelor de dragoste. Imaginea lor este întregită apoi de o temă 
învăluitoare. Îndoielile, neliniștea, presimțirile tragice, încăierările furtunoase, învăluitoare. Îndoielile, neliniștea, presimțirile tragice, încăierările furtunoase, 
tihna poetică pe care o strecoară în suflet, viața în mijlocul naturii, iată câteva tihna poetică pe care o strecoară în suflet, viața în mijlocul naturii, iată câteva 
dintre imaginile redate sonor de Liszt cu o remarcabilă forță de sugestie. dintre imaginile redate sonor de Liszt cu o remarcabilă forță de sugestie. 
După o largă desfășurare a temelor și planurilor poetice de bază, poemul După o largă desfășurare a temelor și planurilor poetice de bază, poemul 
simfonic „Preludiile” se încheie în accente apoteotice (cu tema inițială simfonic „Preludiile” se încheie în accente apoteotice (cu tema inițială 
transformată), încoronând parcă într-o aureolă imaginea unui optimism eroic, transformată), încoronând parcă într-o aureolă imaginea unui optimism eroic, 
care învinge toate obstacolele ce i se ridică în cale. care învinge toate obstacolele ce i se ridică în cale. 



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 



Vioara I:
- Petru Lupan
- Silviu Gherasimescu
- Cosmin Stoica
- Ana Truță
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Venera Paraschiv
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
Violă:
- Georgiana Frîncu
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Flaminia Nastai
- Sabin Verboschi
- Sergiu Marin
Contrabas:
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea
Flaut:

- Mihail Vîrgă
- Alina Papară
- Roxana Popescu
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu

Clarinet:
- Daniel Radu
- Elena Stan
Fagot:

- Iulian Nițică 
- Manuela Nițică
Corn:
- Radu Andrei
- Carlos Patraș
- Cristian Pârgaru
- Bogdan Petroșanu
Trompetă:
- Aurelian Constantin
- Emil Bîzgă
Trombon:
- Mirel Liță
- Florin Bârlădeanu
- Ștefan Oprică
Tubă:
- Mihai Corodan
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Aurelian Despa
- 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








