




Născut într-o familie de muzicieni, dirijorul Născut într-o familie de muzicieni, dirijorul Tiberiu-Dragoș OpreaTiberiu-Dragoș Oprea este  este 
licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică - Bucureşti, secţia dirijat de licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică - Bucureşti, secţia dirijat de 
orchestră la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind totodată şi cursurile de orchestră la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind totodată şi cursurile de 
Master. În prezent activează ca prim-dirijor al Filarmonicii Piteşti – fiind co-Master. În prezent activează ca prim-dirijor al Filarmonicii Piteşti – fiind co-
fondator al instituţiei în 2007 şi ocupând postul de director artistic până în fondator al instituţiei în 2007 şi ocupând postul de director artistic până în 
2010. 2010. Tiberiu OpreaTiberiu Oprea este invitat al multor Filarmonici şi instituţii muzicale din  este invitat al multor Filarmonici şi instituţii muzicale din 
ţară: Orchestra de Cameră Radio, Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg ţară: Orchestra de Cameră Radio, Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg 
Danovski – Constanţa, Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti, Filarmonica Danovski – Constanţa, Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti, Filarmonica 
Botoşani, Filarmonica Mihail Jora – Bacău, Filarmonica Transilvania – Cluj, Botoşani, Filarmonica Mihail Jora – Bacău, Filarmonica Transilvania – Cluj, 
Filarmonica Banatul – Timişoara, Filarmonica Oltenia – Craiova, Filarmonica Filarmonica Banatul – Timişoara, Filarmonica Oltenia – Craiova, Filarmonica 
Arad, Filarmonica Ion Dumitrescu – Râmnicu-Vâlcea, Filarmonica Muntenia – Arad, Filarmonica Ion Dumitrescu – Râmnicu-Vâlcea, Filarmonica Muntenia – 
Târgovişte, Orchestra Reprezentativă a Armatei.Târgovişte, Orchestra Reprezentativă a Armatei.
De-a lungul activităţii sale, De-a lungul activităţii sale, Tiberiu OpreaTiberiu Oprea a colaborat cu artişti vocali  a colaborat cu artişti vocali 
de marcă, între ei numărându-se: Felicia Filip, Daniela Vlădescu, Pompeiu de marcă, între ei numărându-se: Felicia Filip, Daniela Vlădescu, Pompeiu 
Hărăşteanu, Ştefan Ignat, Florin Georgescu, Mediana Vlad, Irina Iordăchescu, Hărăşteanu, Ştefan Ignat, Florin Georgescu, Mediana Vlad, Irina Iordăchescu, 
Valentina Naforniţă, precum şi cu instrumentişti renumiţi: Valentin Gheorghiu, Valentina Naforniţă, precum şi cu instrumentişti renumiţi: Valentin Gheorghiu, 
Liviu Prunaru, Cristina Anghelescu, Luiza Borac, Răzvan Suma, Alexandru Liviu Prunaru, Cristina Anghelescu, Luiza Borac, Răzvan Suma, Alexandru 
Tomescu, Gabriel Croitoru.Tomescu, Gabriel Croitoru.
Tiberiu OpreaTiberiu Oprea a absolvit Liceul de muzică Dinu Lipatti – Bucureşti, secţia  a absolvit Liceul de muzică Dinu Lipatti – Bucureşti, secţia 
vioară. Încă din perioada şcolii a obţinut premii de tehnică şi interpretare la vioară. Încă din perioada şcolii a obţinut premii de tehnică şi interpretare la 
diverse concursuri şi a concertat ca solist cu Filarmonica Oltenia – Craiova. diverse concursuri şi a concertat ca solist cu Filarmonica Oltenia – Craiova. 
1990 este anul în care începe seria turneelor în străinătate alături de Orchestra 1990 este anul în care începe seria turneelor în străinătate alături de Orchestra 
Filarmonică a Tineretului Bucureştean, devenind concertmaestru şi solist al acestui Filarmonică a Tineretului Bucureştean, devenind concertmaestru şi solist al acestui 
ansamblu. Între anii 1990-1994, ansamblu. Între anii 1990-1994, Tiberiu OpreaTiberiu Oprea îşi adaugă în palmaresul  îşi adaugă în palmaresul 
prezenţelor scenice concerte în transmisiune directă la Radiodifuziunea Română prezenţelor scenice concerte în transmisiune directă la Radiodifuziunea Română 
şi recitaluri în cadrul fundaţiei Mihail Jora, pe scenele Ateneului Român, UNMB şi recitaluri în cadrul fundaţiei Mihail Jora, pe scenele Ateneului Român, UNMB 
ş.a. Violonist cu un frumos palmares, bagheta este însă cea care l-a consacrat. ş.a. Violonist cu un frumos palmares, bagheta este însă cea care l-a consacrat. 
Tiberiu OpreaTiberiu Oprea a debutat la pupitrul Orchestrei Tineretului Bucureştean, la  a debutat la pupitrul Orchestrei Tineretului Bucureştean, la 
Sala Parlamentului, fiind apoi invitat să conducă orchestra Jeunesses Musicales Sala Parlamentului, fiind apoi invitat să conducă orchestra Jeunesses Musicales 
la Festivalul de la Belfort, Franţa 1997. Asimilând cunoştinţe şi în domeniul la Festivalul de la Belfort, Franţa 1997. Asimilând cunoştinţe şi în domeniul 
dirijatului vocal-simfonic cu maestrul Valentin Gruescu, încă din studenţie dirijatului vocal-simfonic cu maestrul Valentin Gruescu, încă din studenţie 
tânărul dirijor şi-a îmbogăţit experienţa artistică conducând și ansambluri tânărul dirijor şi-a îmbogăţit experienţa artistică conducând și ansambluri 
corale precum Voces Primaverae, Camerata Danubii, corul Madrigal.corale precum Voces Primaverae, Camerata Danubii, corul Madrigal.
Din anul 2002 este asistent universitar al Catedrei de Muzică a Universităţii Din anul 2002 este asistent universitar al Catedrei de Muzică a Universităţii 
Piteşti şi iniţiator al orchestrei universităţii. Pentru contribuţia sa ca dirijor şi Piteşti şi iniţiator al orchestrei universităţii. Pentru contribuţia sa ca dirijor şi 
organizator, primăria Piteşti i-a decernat titlul de „Protector al Artelor”, iar în organizator, primăria Piteşti i-a decernat titlul de „Protector al Artelor”, iar în 
2008, 2008, Tiberiu OpreaTiberiu Oprea a primit „Premiul de Excelenţă” pentru „performanţa  a primit „Premiul de Excelenţă” pentru „performanţa 



de a fi primul dirijor al unei filarmonici pe care multă vreme piteştenii doar au de a fi primul dirijor al unei filarmonici pe care multă vreme piteştenii doar au 
visat-o”.visat-o”.

Analia SelisAnalia Selis s-a născut la Tucumán, Argentina, în 1977. În 1998 a absolvit  s-a născut la Tucumán, Argentina, în 1977. În 1998 a absolvit 
cursurile de pedagogie muzicală ale Universității de Muzică San Miguel de cursurile de pedagogie muzicală ale Universității de Muzică San Miguel de 
Tucumán, iar în 2002 cursurile de interpretare vocală din cadrul Longy School Tucumán, iar în 2002 cursurile de interpretare vocală din cadrul Longy School 
of Music din Boston (SUA). În 2003 s-a mutat la București unde locuiește și în of Music din Boston (SUA). În 2003 s-a mutat la București unde locuiește și în 
prezent.prezent.
În 2004 a obținut premiul III al Festivalului Internațional Cerbul de Aur (Brașov, În 2004 a obținut premiul III al Festivalului Internațional Cerbul de Aur (Brașov, 
România), unde a reprezentat Argentina. Între 2005 și 2014 a repurtat multe România), unde a reprezentat Argentina. Între 2005 și 2014 a repurtat multe 
succese în cariera sa de cântăreață de pop latino-american, devenind foarte succese în cariera sa de cântăreață de pop latino-american, devenind foarte 
cunoscută în România, unde a interpretat pe cele mai prestigioase scene și a cunoscută în România, unde a interpretat pe cele mai prestigioase scene și a 
fost invitată a celor mai importante posturi de televiziune și de radio.fost invitată a celor mai importante posturi de televiziune și de radio.
În 2014 a început să cânte tango, desfășurând turneul național Vă place În 2014 a început să cânte tango, desfășurând turneul național Vă place 
Tango?. Între 2015 și 2019 a lansat trei mari proiecte de succes: Tango Simfonic Tango?. Între 2015 și 2019 a lansat trei mari proiecte de succes: Tango Simfonic 
(prima ediție), Tango Simfonic „Milonga de mis amores” (ediția a doua) și (prima ediție), Tango Simfonic „Milonga de mis amores” (ediția a doua) și 
ArgEnTango. În acest timp a colaborat cu toate orchestrele din România și cu ArgEnTango. În acest timp a colaborat cu toate orchestrele din România și cu 
mari orchestre din Elveția (Biel Solothurn Symphony Orchestra), Cehia (Hradec mari orchestre din Elveția (Biel Solothurn Symphony Orchestra), Cehia (Hradec 
Králové Philharmonic Orchestra), Lituania (Klaipėda Symphony Orchestra), Králové Philharmonic Orchestra), Lituania (Klaipėda Symphony Orchestra), 
Argentina (National University of Tucumán Symphony Orchestra), sub bagheta Argentina (National University of Tucumán Symphony Orchestra), sub bagheta 
unor mari dirijori precum: József Horváth, Tiberiu Soare, Radu Popa, Cristian unor mari dirijori precum: József Horváth, Tiberiu Soare, Radu Popa, Cristian 
Oroșanu, Kaspar Zehnder ș.a. Oroșanu, Kaspar Zehnder ș.a. 
De asemenea, a cântat alături de mari muzicieni precum: Omar Massa De asemenea, a cântat alături de mari muzicieni precum: Omar Massa 
(bandoneon), Julián Caeiro (pian), Mariano Castro (pian), Rafael Butaru (bandoneon), Julián Caeiro (pian), Mariano Castro (pian), Rafael Butaru 
(vioară), Julio Santillán (chitară), Răzvan Suma (violoncel) ș.a. A fost invitată (vioară), Julio Santillán (chitară), Răzvan Suma (violoncel) ș.a. A fost invitată 
să cânte și alături de diferite ansambluri: Kamerata Kronstadt, Gaudeamus să cânte și alături de diferite ansambluri: Kamerata Kronstadt, Gaudeamus 
Quartet, Contempo Quartet ș.a, precum și în cadrul unor importante festivaluri Quartet, Contempo Quartet ș.a, precum și în cadrul unor importante festivaluri 
muzicale: Festivalul Internațional „George Enescu” (România), Radio Song muzicale: Festivalul Internațional „George Enescu” (România), Radio Song 
Festival (Beijing, China), Kammermusiktage Barth Festival (Germania), Das Festival (Beijing, China), Kammermusiktage Barth Festival (Germania), Das 
Einzigartige Crossover Festival (Elveția), Festivalul și Concursul Internațional de Einzigartige Crossover Festival (Elveția), Festivalul și Concursul Internațional de 
Violoncel de la Klaipėda (Lituania), Concentus Moraviae Festival (Cehia) ș.a.Violoncel de la Klaipėda (Lituania), Concentus Moraviae Festival (Cehia) ș.a.
În 2021 a lansat un proiect intitulat Symphonic Piazzolla, pentru a celebra În 2021 a lansat un proiect intitulat Symphonic Piazzolla, pentru a celebra 
centenarul nașterii lui Astor Piazzolla și pentru a dezvălui astfel publicului o centenarul nașterii lui Astor Piazzolla și pentru a dezvălui astfel publicului o 
fațetă necunoscută a maestrului tango-ului, interpretându-i muzica în cea mai fațetă necunoscută a maestrului tango-ului, interpretându-i muzica în cea mai 
autentică manieră cu putință. autentică manieră cu putință. 
În 2022 a lansat un proiect de tango românesc numit În 2022 a lansat un proiect de tango românesc numit „Interbelic Simfonic”„Interbelic Simfonic”, , 
dedicat publicului său din România, ca rezultatul al multor ani de dragoste și dedicat publicului său din România, ca rezultatul al multor ani de dragoste și 



respect față de acesta. Tot în 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a respect față de acesta. Tot în 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a 
acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției 
sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate prin talentul ei sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate prin talentul ei 
impresionant. În prezent continuă să promoveze tango-ul tradițional argentinian impresionant. În prezent continuă să promoveze tango-ul tradițional argentinian 
și muzica lui Astor Piazzolla atât în România, cât și în Europa.și muzica lui Astor Piazzolla atât în România, cât și în Europa.

Despre proiect:Despre proiect:
„Iubirea şi respectul meu pentru România se materializează prin acest proiect „Iubirea şi respectul meu pentru România se materializează prin acest proiect 
şi este cadoul pe care vreau să îl ofer ţării şi oamenilor care m-au adoptat. şi este cadoul pe care vreau să îl ofer ţării şi oamenilor care m-au adoptat. 
Dorința mea este ca publicul să plece acasă cu mai multă iubire şi respect Dorința mea este ca publicul să plece acasă cu mai multă iubire şi respect 
pentru cultura și istoria muzicală românească.pentru cultura și istoria muzicală românească.
Am selectat cele mai cunoscute şi frumoase tango-uri din perioada interbelică, Am selectat cele mai cunoscute şi frumoase tango-uri din perioada interbelică, 
compuse de: Jean Moscopol, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, Ion Vasilescu compuse de: Jean Moscopol, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, Ion Vasilescu 
şi cântate de personalităţi ale muzicii şi culturii românești precum Maria şi cântate de personalităţi ale muzicii şi culturii românești precum Maria 
Tănase, puse în valoare prin aranjamente pentru orchestră, pian şi voce.Tănase, puse în valoare prin aranjamente pentru orchestră, pian şi voce.
Tangoul interbelic românesc este un tango cu texte, poveşti şi linii melodice Tangoul interbelic românesc este un tango cu texte, poveşti şi linii melodice 
puternice, dar tangoul european este, în general, mai blând ca şi caracter. puternice, dar tangoul european este, în general, mai blând ca şi caracter. 
Tangoul interbelic românesc, prin aranjamentele scrise de Julian Caeiro, Tangoul interbelic românesc, prin aranjamentele scrise de Julian Caeiro, 
este pus în valoare în toată splendoarea sa, şi sună aşa cum ar fi sunat este pus în valoare în toată splendoarea sa, şi sună aşa cum ar fi sunat 
dacă ar fi fost compus în Argentina, ţara originii acestui stil muzical atât de dacă ar fi fost compus în Argentina, ţara originii acestui stil muzical atât de 
îndrăgit”îndrăgit”. – . – Analia SelisAnalia Selis

Aranjamente muzicale: Aranjamente muzicale: Julián Agustín CaeiroJulián Agustín Caeiro
Pianist, aranjator și compozitor specializat în tango, născut în Buenos Aires, Pianist, aranjator și compozitor specializat în tango, născut în Buenos Aires, 
Argentina. A urmat studii muzicale la Conservatorul Național de Muzică Carlos Argentina. A urmat studii muzicale la Conservatorul Național de Muzică Carlos 
López Buchardo (IUNA), Școala Populară de Muzică din Avellaneda (EMPA), López Buchardo (IUNA), Școala Populară de Muzică din Avellaneda (EMPA), 
Universitatea Națională din Lanus (UNLA).Universitatea Națională din Lanus (UNLA).
În calitate de pianist, aranjator și regizor muzical, a făcut turnee cu companiile În calitate de pianist, aranjator și regizor muzical, a făcut turnee cu companiile 
Tango a Tierra, Tango Desire, Buenos Aires Company, Dramatic Tango și Tango a Tierra, Tango Desire, Buenos Aires Company, Dramatic Tango și 
Estampas porteñas în țări precum: Germania, Elveția, Franța, SUA, Japonia, Estampas porteñas în țări precum: Germania, Elveția, Franța, SUA, Japonia, 
Brazilia, China, Chile, Uruguay.Brazilia, China, Chile, Uruguay.
A cântat ca pianist și aranjator alături de orchestrele simfonice din Avellaneda A cântat ca pianist și aranjator alături de orchestrele simfonice din Avellaneda 
şi orchestra Camerei Lanús, de cvartetele Al Límite, Almatango și cvintetul şi orchestra Camerei Lanús, de cvartetele Al Límite, Almatango și cvintetul 
Altotango. A lucrat cu personalități importante din lumea tangoului, precum: Altotango. A lucrat cu personalități importante din lumea tangoului, precum: 
Guillermo Fernández, Roxana Fontán, Alberto Podestá, Raúl Luzzi, Patricio Guillermo Fernández, Roxana Fontán, Alberto Podestá, Raúl Luzzi, Patricio 
Villarejo, Fabio. În prezent este director muzical al cvintetului Elegante Sport și Villarejo, Fabio. În prezent este director muzical al cvintetului Elegante Sport și 
formează un trio de Tango cu Walther Castro și Emilio Longo.formează un trio de Tango cu Walther Castro și Emilio Longo.



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:
- Cosmin Stoica
- Ondin Brezeanu
- Silviu Gherasimescu
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
- Frederic Marin
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iulia Bolescu-Bândilă
- Iolanda Vasilescu
- Venera Paraschiv
- Georgiana Caraivan
- Cristina Cristea
Violă:
- Daniel Vots
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Vasile Călin

Violoncel:
- Florin Găureanu
- Flaminia Nastai
Contrabas:
- Andrei Frîncu
Flaut:

- Roxana Popescu
Oboi:
- Daniel Guți
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
Fagot:

- Manuela Nițică
Corn:
- Radu Andrei
- Cristian Pârgaru
Percuție:

- Bogdan Dumitraș
- Teodora Banu Nistoroiu
Pian:

- Cristina Ionescu

Componența Orchestrei Simfonice:

PROGRAM:
1. Dacă nu te cunoșteam (Muzică: M. Constantinescu, Versuri: E. Mirea, N. Vlădoianu, N. 
Constantinescu)
2. Mână birjar (Muzică: N. Martini, Versuri: P. Sabin, D. Dubal)
3. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă (Muzică și Versuri: Petre Andreescu)
4. Nunuțo (Muzică și Versuri: Ionel Fernic)
5. La última curda – Tango (Muzica: Aníbal Troilo, versuri: Cátulo Castillo)
6. Pe boltă când apare luna (Muzică: Ionel Fernic, Versuri: A. Felea)
7. Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara? (Muzică: Ion Vasilescu, Versuri: N. Constantines-
cu, N. Vlădoianu)
Pauză
8. Habar n’ai tu (Muzică: Ion Vasilescu, Versuri: E. Mirea)
9. Zaraza (Muzică și Versuri: Benjamín Tagle Lara)
10. Milonga de mis amores – Milonga (Muzica: Pedro Laurenz, versuri: José María 
Contursi)
11. Inimă nu fi de piatră (Muzică și Versuri: Edmond Deda)
12. Ce faci astă seară tu? (Muzică: Gherase Dendrino, Versuri: D. Dubal, P. Sabin)
13. Nu se poate (Muzică și Versuri: Henry Mălineanu)
14. Sărută-mă! (Muzică și Versuri: Eugen Semo)



„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








