




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.

Mihai DiaconescuMihai Diaconescu s-a născut în 1991 la Craiova și a început să studieze  s-a născut în 1991 la Craiova și a început să studieze 
pianul la vârsta de 4 ani. A absolvit cursurile Şcolii și Liceului de Artă “Marin pianul la vârsta de 4 ani. A absolvit cursurile Şcolii și Liceului de Artă “Marin 
Sorescu”, unde a avut-o ca mentor pe distinsa profesoară Mariana Ilie. A Sorescu”, unde a avut-o ca mentor pe distinsa profesoară Mariana Ilie. A 
câştigat primul concurs de pian la vârsta de 7 ani, iar prima performanță câştigat primul concurs de pian la vârsta de 7 ani, iar prima performanță 
notabilă în competițiile de interpretare a fost câștigarea Premiului I la Olimpiada notabilă în competițiile de interpretare a fost câștigarea Premiului I la Olimpiada 
Națională, la vârsta de 13 ani. Din anul 2010 până în 2013 urmează cursurile Națională, la vârsta de 13 ani. Din anul 2010 până în 2013 urmează cursurile 



Academiei de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. Academiei de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. 
univ. dr. Csiky Boldizsar. În anul 2013-2014 beneficiază de bursa Erasmus și va univ. dr. Csiky Boldizsar. În anul 2013-2014 beneficiază de bursa Erasmus și va 
studia la Academia “Sibelius” din Helsinki. Între 2014-2018 va urma cursurile studia la Academia “Sibelius” din Helsinki. Între 2014-2018 va urma cursurile 
de masterat ale Academiei “Sibelius” la clasa profesorului Erik T. Tawaststjerna. de masterat ale Academiei “Sibelius” la clasa profesorului Erik T. Tawaststjerna. 
În tot acest timp va păstra o legătura artistică foarte importantă cu Walter Krafft, În tot acest timp va păstra o legătura artistică foarte importantă cu Walter Krafft, 
sub îndrumarea căruia a avut privilegiul să fie de la o vârstă fragedă și fără de sub îndrumarea căruia a avut privilegiul să fie de la o vârstă fragedă și fără de 
care “o carieră pianistică nu ar fi fost posibilă”.care “o carieră pianistică nu ar fi fost posibilă”.
Pe scena internațională a debutat la vârsta de 12 ani, când, în cadrul unui Pe scena internațională a debutat la vârsta de 12 ani, când, în cadrul unui 
curs de măiestrie, a avut ocazia să cânte pe scena Kleinerkonzertsaal am curs de măiestrie, a avut ocazia să cânte pe scena Kleinerkonzertsaal am 
Gasteig (Filarmonica din München). Va reveni aici peste doi ani (2006), cu Gasteig (Filarmonica din München). Va reveni aici peste doi ani (2006), cu 
un recital solo. În decursul carierei, tânărul pianist a participat la numeroase un recital solo. În decursul carierei, tânărul pianist a participat la numeroase 
cursuri de perfecționare cu personalități marcante ale lumii muzicale: Walter cursuri de perfecționare cu personalități marcante ale lumii muzicale: Walter 
Krafft, Mihai Ungureanu, Csiky Boldiszar, Robert Levin, Martin Hughes, Denis Krafft, Mihai Ungureanu, Csiky Boldiszar, Robert Levin, Martin Hughes, Denis 
Pascal, Paavali Jumppanen, Mirabela Dina, Julia Mustonen, Richard Gode, Pascal, Paavali Jumppanen, Mirabela Dina, Julia Mustonen, Richard Gode, 
Antti Siirala, Galina  Eguizarova,  Marta Gulyas, Pascal Gallois, Imai Nobuko, Antti Siirala, Galina  Eguizarova,  Marta Gulyas, Pascal Gallois, Imai Nobuko, 
Felix Renggli, Mihaela Martin, Bjorn Lehmann, Axel Bauni, Krysztof Jablonski, Felix Renggli, Mihaela Martin, Bjorn Lehmann, Axel Bauni, Krysztof Jablonski, 
Jean-Jaques Kantorov, Martti Rautio, Teemu Kupiaine, Hui-Ying Tawaststjerna, Jean-Jaques Kantorov, Martti Rautio, Teemu Kupiaine, Hui-Ying Tawaststjerna, 
Julia Mustonen, Thomas Hecht.Julia Mustonen, Thomas Hecht.
Mihai DiaconescuMihai Diaconescu a obținut numeroase premii în cadrul concursurilor  a obținut numeroase premii în cadrul concursurilor 
naționale și internaționale: Premiul al II-lea în cadrul Concursului “Giovanni naționale și internaționale: Premiul al II-lea în cadrul Concursului “Giovanni 
Pianisti” (Citta del Vasto, Italia); laureat în repetate rânduri al olimpiadelor Pianisti” (Citta del Vasto, Italia); laureat în repetate rânduri al olimpiadelor 
naționale de interpretare (România); Premiul I la Concursul “Rovered’Oro” naționale de interpretare (România); Premiul I la Concursul “Rovered’Oro” 
(San Bartolomeo, Italia); Premiul I la Concursul “Liszt” (Cluj, România). Este, (San Bartolomeo, Italia); Premiul I la Concursul “Liszt” (Cluj, România). Este, 
de asemenea, semifinalist la concursurile internaționale “Nordic Competition” de asemenea, semifinalist la concursurile internaționale “Nordic Competition” 
(Suedia) și “Ciorlionis Competition” (Lituania). Din 2006, (Suedia) și “Ciorlionis Competition” (Lituania). Din 2006, Mihai DiaconescuMihai Diaconescu  
începe o activitate concertistică susținută, iar la vârsta de 16 ani debutează ca începe o activitate concertistică susținută, iar la vârsta de 16 ani debutează ca 
solist alături de orchestra Filarmonicii “Oltenia”, interpretând Concertul nr.1 în solist alături de orchestra Filarmonicii “Oltenia”, interpretând Concertul nr.1 în 
Do major de Ludwig van Beethoven. Do major de Ludwig van Beethoven. 
Este invitat să cânte frecvent în Germania, Italia, Austria. Cu ocazia comemorării Este invitat să cânte frecvent în Germania, Italia, Austria. Cu ocazia comemorării 
compozitorului Carl Filtsch, susține în 2007 un recital la Veneția, urmat chiar de compozitorului Carl Filtsch, susține în 2007 un recital la Veneția, urmat chiar de 
un recital de deschidere a Festivalului și Concursului “Carl Filtsch”. De altfel, un recital de deschidere a Festivalului și Concursului “Carl Filtsch”. De altfel, 
activitatea concertistică acoperă deopotrivă scena românească cât și pe cea activitatea concertistică acoperă deopotrivă scena românească cât și pe cea 
internațională: România (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu, Brașov, internațională: România (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu, Brașov, 
Sinaia, Craiova, Râmnicu Vâlcea etc.), Germania (München, Dresda), Italia Sinaia, Craiova, Râmnicu Vâlcea etc.), Germania (München, Dresda), Italia 
(Portofino, Veneția, Aosta, Como, Stressa, Montferrato, Mantova, Trieste), (Portofino, Veneția, Aosta, Como, Stressa, Montferrato, Mantova, Trieste), 
Spania (Barcelona, Santander), Franța (Paris), Austria (Viena), Armenia Spania (Barcelona, Santander), Franța (Paris), Austria (Viena), Armenia 
(Yerevan), Polonia (Gdansk), Finlanda (Helsinki, Tampere, Turku), Rusia (Yerevan), Polonia (Gdansk), Finlanda (Helsinki, Tampere, Turku), Rusia 



(Moscova), Ungaria (Budapesta), Bulgaria (Sofia), Polonia (Gdansk).(Moscova), Ungaria (Budapesta), Bulgaria (Sofia), Polonia (Gdansk).
Din sălile importante unde tânărul muzician a concertat, menționăm: Gasteig Din sălile importante unde tânărul muzician a concertat, menționăm: Gasteig 
(München, Germania), unde a susţinut o serie de recitaluri și concerte de (München, Germania), unde a susţinut o serie de recitaluri și concerte de 
muzică de cameră; Sala Argenta – Palacio de Festivales (Santander, Spania); muzică de cameră; Sala Argenta – Palacio de Festivales (Santander, Spania); 
Teatro Bibiena, (Mantova, Italia). De asemenea, Mihai Diaconescu a susţinut Teatro Bibiena, (Mantova, Italia). De asemenea, Mihai Diaconescu a susţinut 
concerte în cadrul Festivalului “Carl Filtsch” (Sibiu, România); Festivalul concerte în cadrul Festivalului “Carl Filtsch” (Sibiu, România); Festivalul 

“Liszt” (Cluj, România); “Festivalul Verdi” (Aosta, Italia); Festivalul “Encuentro “Liszt” (Cluj, România); “Festivalul Verdi” (Aosta, Italia); Festivalul “Encuentro 
Santander 2018” (Santander, Spania), Festivalul de la Fontainebleau (Franța).Santander 2018” (Santander, Spania), Festivalul de la Fontainebleau (Franța).
Pe 25 octombrie 2018, Pe 25 octombrie 2018, Mihai DiaconescuMihai Diaconescu a fost unul dintre soliștii  a fost unul dintre soliștii 
tradiționalului concert regal, concert care are loc în fiecare an în Sala Ateneului tradiționalului concert regal, concert care are loc în fiecare an în Sala Ateneului 
Român, alături de Camerata Regală. Român, alături de Camerata Regală. Mihai DiaconescuMihai Diaconescu a avut ocazia să  a avut ocazia să 
colaboreze cu artiști renumiți precum: Serghei Lomovsky (vioara a doua din colaboreze cu artiști renumiți precum: Serghei Lomovsky (vioara a doua din 
cvartetul Borodin), Ludmila Kruskhova, Pascal Gallois, Cristina Anghelescu, cvartetul Borodin), Ludmila Kruskhova, Pascal Gallois, Cristina Anghelescu, 
Filip Papa. Ca solist, Filip Papa. Ca solist, Mihai DiaconescuMihai Diaconescu a susținut concerte cu orchestre din  a susținut concerte cu orchestre din 
România, Bulgaria și Finlanda, sub bagheta unor maeştri precum: Cristian România, Bulgaria și Finlanda, sub bagheta unor maeştri precum: Cristian 
Mandeal, Horia Andreescu, Petre Sbârcea, Ilarion Ionescu-Galați, Gheorghe Mandeal, Horia Andreescu, Petre Sbârcea, Ilarion Ionescu-Galați, Gheorghe 
Costin, Tiberiu Soare, Ovidiu Bălan, Alexandru Iosub, Mihail Agafița, Jaan Ots, Costin, Tiberiu Soare, Ovidiu Bălan, Alexandru Iosub, Mihail Agafița, Jaan Ots, 
Gianluigi Zampieri. Gianluigi Zampieri. 

Concertul nr. 3 în Mi bemol major, op. 75Concertul nr. 3 în Mi bemol major, op. 75, pentru pian și orchestră, a , pentru pian și orchestră, a 
fost compus de fost compus de P.I. CeaikovskiP.I. Ceaikovski în anul 1893. Cele trei părți sunt adaptate  în anul 1893. Cele trei părți sunt adaptate 
din Simfonia în Mi bemol major, pe care o schițase în anul anterior: Allegro din Simfonia în Mi bemol major, pe care o schițase în anul anterior: Allegro 
brillante, Andante și Finale. Allegro maestoso. Compozitorul a abandonat brillante, Andante și Finale. Allegro maestoso. Compozitorul a abandonat 
simfonia, transformând prima parte în concert pentru pian. Lucrarea a fost simfonia, transformând prima parte în concert pentru pian. Lucrarea a fost 
publicată postum, în 1894, ca piesă concertantă: Allegro brillante. Simfonia publicată postum, în 1894, ca piesă concertantă: Allegro brillante. Simfonia 
a VI-a, „Patetica”, a fost ultima lucrare care a fost interpretată în timpul vieții a VI-a, „Patetica”, a fost ultima lucrare care a fost interpretată în timpul vieții 
compozitorului, dar Allegro brillante, acum cunoscut drept Concertul nr. 3 compozitorului, dar Allegro brillante, acum cunoscut drept Concertul nr. 3 
pentru pian și orchestră, a fost ultima sa compoziție completă.pentru pian și orchestră, a fost ultima sa compoziție completă.
CeaikovskiCeaikovski a continuat să lucreze și la celelalte părți ale simfoniei neterminate  a continuat să lucreze și la celelalte părți ale simfoniei neterminate 
în Mi bemol major – care au fost definitivate mai târziu de către studentul său, în Mi bemol major – care au fost definitivate mai târziu de către studentul său, 
Sergei Taneyev, și intitulate Andante și Finale. Acestea au fost publicate în 1897 Sergei Taneyev, și intitulate Andante și Finale. Acestea au fost publicate în 1897 
ca opus posthum al lui ca opus posthum al lui CeaikovskiCeaikovski, deși Taneyev a fost cel care le-a definitivat., deși Taneyev a fost cel care le-a definitivat.
Mulți pianiști cântă lucrarea cu număr de opus 75 într-o singură mișcare. Însă Mulți pianiști cântă lucrarea cu număr de opus 75 într-o singură mișcare. Însă 
există și interpretări ale acesteia alături de Andante și Finale, care formează un există și interpretări ale acesteia alături de Andante și Finale, care formează un 
concert în trei mișcări, cunoscut sub denumirea de Concertul nr. 3 pentru pian concert în trei mișcări, cunoscut sub denumirea de Concertul nr. 3 pentru pian 
și orchestră, op. 75. și orchestră, op. 75. 
În Allegro brillante apar trei idei muzicale – asemenea celor două concerte În Allegro brillante apar trei idei muzicale – asemenea celor două concerte 



anterioare pentru pian și orchestră. Prima temă este însuflețită, a doua mai anterioare pentru pian și orchestră. Prima temă este însuflețită, a doua mai 
lirică iar a treia constituie un dans popular. Deși Dezvoltarea începe cu pianul lirică iar a treia constituie un dans popular. Deși Dezvoltarea începe cu pianul 
care colaborează cu orchestra, cele două forțe muzicale se despart în scurt care colaborează cu orchestra, cele două forțe muzicale se despart în scurt 
timp. Orchestrei îi este oferită o secțiune extinsă, în timp ce pianul completează timp. Orchestrei îi este oferită o secțiune extinsă, în timp ce pianul completează 
dezvoltarea cu o cadență. Structura Reprizei este normală, aceasta fiind urmată dezvoltarea cu o cadență. Structura Reprizei este normală, aceasta fiind urmată 
de o Coda. de o Coda. 
Partea solistică a fost numită uneori scheletică, și în ciuda cerințelor tehnice, a Partea solistică a fost numită uneori scheletică, și în ciuda cerințelor tehnice, a 
fost considerată lipsită de îndrăzneala specifică lui fost considerată lipsită de îndrăzneala specifică lui CeaikovskiCeaikovski în comparație  în comparație 
cu celelalte concerte ale sale pentru pian. Adaptarea pentru pian a materialului cu celelalte concerte ale sale pentru pian. Adaptarea pentru pian a materialului 
simfonic este privită diferit de către critica muzicală. simfonic este privită diferit de către critica muzicală. 

Simfonia a III-a în Re major, op. 29Simfonia a III-a în Re major, op. 29, a fost compusă de , a fost compusă de P.I. CeaikovskiP.I. Ceaikovski  
în anul 1875. Dedicată artistului Vladimir Shilovsky, lucrarea este unică din două în anul 1875. Dedicată artistului Vladimir Shilovsky, lucrarea este unică din două 
motive: este singura dintre cele șapte simfonii ale sale în tonalitate majoră și motive: este singura dintre cele șapte simfonii ale sale în tonalitate majoră și 
este singura sa simfonie care are 5 părți. Simfonia a avut premiera la Moscova este singura sa simfonie care are 5 părți. Simfonia a avut premiera la Moscova 
în 1875, sub bagheta lui Nikolai Rubinstein. După ce a fost interpretată în în 1875, sub bagheta lui Nikolai Rubinstein. După ce a fost interpretată în 
Marea Britanie, dirijată de Sir August Manns, a primit denumirea de „Polish Marea Britanie, dirijată de Sir August Manns, a primit denumirea de „Polish 
Symphony” – referitoare la ritmurile de dans polonez din ultima mișcare a Symphony” – referitoare la ritmurile de dans polonez din ultima mișcare a 
simfoniei. Asemenea Simfoniei „Renana” a lui Robert Schumann, Simfonia simfoniei. Asemenea Simfoniei „Renana” a lui Robert Schumann, Simfonia 
a III-a are 5 părți. Lucrarea împărtășește cu Simfonia „Renana” și starea de a III-a are 5 părți. Lucrarea împărtășește cu Simfonia „Renana” și starea de 
optimism exuberant. optimism exuberant. 
Prima parte, Introduzione e Allegro: Moderato assai – Allegro Prima parte, Introduzione e Allegro: Moderato assai – Allegro 
brilliantebrilliante, începe cu un marș lent, la relativa minoră a tonalității de bază. , începe cu un marș lent, la relativa minoră a tonalității de bază. 
Mișcarea crește apoi spre revenirea la tonalitatea inițială unde, în formă de Mișcarea crește apoi spre revenirea la tonalitatea inițială unde, în formă de 
sonată, după Expoziția în tonalitate majoră se modulează la dominantă, finalul sonată, după Expoziția în tonalitate majoră se modulează la dominantă, finalul 
părții revenind la tonică. După Dezvoltare și Repriză, partea se încheie cu o părții revenind la tonică. După Dezvoltare și Repriză, partea se încheie cu o 
Coda care apare de două ori și conduce spre un tempo foarte rapid. Coda care apare de două ori și conduce spre un tempo foarte rapid. 
Partea a II-a, Alla tedesca: Allegro moderato e semplicePartea a II-a, Alla tedesca: Allegro moderato e semplice, începe ca , începe ca 
un vals și are formă ternară. În trio apar figure de triolete la suflătorii de lemn și un vals și are formă ternară. În trio apar figure de triolete la suflătorii de lemn și 
la corzi, după trio repetându-se prima secțiune a mișcării. Partea se încheie cu la corzi, după trio repetându-se prima secțiune a mișcării. Partea se încheie cu 
o scurtă coda cu pizzicato la corzi și solo-uri la clarinet și fagot.o scurtă coda cu pizzicato la corzi și solo-uri la clarinet și fagot.
Andante elegiaco, Partea a III-aAndante elegiaco, Partea a III-a, se deschide cu un solo memorabil de , se deschide cu un solo memorabil de 
flaut. Această mișcare are factura cea mai romantică din cele cinci, fiind o flaut. Această mișcare are factura cea mai romantică din cele cinci, fiind o 
variantă a unei forme de sonată ternară fără dezvoltare, lentă. Partea aceasta variantă a unei forme de sonată ternară fără dezvoltare, lentă. Partea aceasta 
este mai lirică decât cea de-a doua. O secțiune mediană contrastantă este este mai lirică decât cea de-a doua. O secțiune mediană contrastantă este 
alcătuită din material asemănător trioletelor din trio-ul părții a II-a. Mișcarea se alcătuită din material asemănător trioletelor din trio-ul părții a II-a. Mișcarea se 
încheie cu o scurtă Coda ce reia elemente din prima parte.încheie cu o scurtă Coda ce reia elemente din prima parte.



Partea a IV-a, Scherzo: Allegro vivoPartea a IV-a, Scherzo: Allegro vivo este o mișcare rapidă, în formă  este o mișcare rapidă, în formă 
ternară. După un dialog întrebare-răspuns în figurații de șaisprezecimi între ternară. După un dialog întrebare-răspuns în figurații de șaisprezecimi între 
corzi și suflătorii de lemn apare un Trio în formă de marș, care modulează corzi și suflătorii de lemn apare un Trio în formă de marș, care modulează 
prin diferite tonalități. Prima secțiune a părții este repetată apoi și mișcarea se prin diferite tonalități. Prima secțiune a părții este repetată apoi și mișcarea se 
încheie cu o repriză scurtă cu material din trio. Întreaga mișcare se cântă cu încheie cu o repriză scurtă cu material din trio. Întreaga mișcare se cântă cu 
surdină la corzi, iar reprezentativ pentru această parte este solo-ul de trombon. surdină la corzi, iar reprezentativ pentru această parte este solo-ul de trombon. 
Finale: Allegro con fuocoFinale: Allegro con fuoco conține ritmuri tipice de Poloneză, un dans  conține ritmuri tipice de Poloneză, un dans 
popular de la care Simfonia își trage și numele. Prima temă este o variațiune popular de la care Simfonia își trage și numele. Prima temă este o variațiune 
a temei rondo-ului și revine de mai multe ori de-a lungul mișcării, însoțită a temei rondo-ului și revine de mai multe ori de-a lungul mișcării, însoțită 
de diferite cuplete: primul este asemănător unei fugi, al doilea un coral al de diferite cuplete: primul este asemănător unei fugi, al doilea un coral al 
suflătorilor de lemn iar al treilea este la relativa minoră. Apare încă o secțiune suflătorilor de lemn iar al treilea este la relativa minoră. Apare încă o secțiune 
fugată, mai lungă, o variațiune a temei principale care modulează. Un Presto fugată, mai lungă, o variațiune a temei principale care modulează. Un Presto 
conduce spre final, alcătuit din 12 repetări ale acordului de Re major peste un conduce spre final, alcătuit din 12 repetări ale acordului de Re major peste un 
tremolo de timpani.  tremolo de timpani.  
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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








