




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

Daniel RaduDaniel Radu s-a născut în 1976 la Ploieşti, într-o familie de muzicieni. În primii  s-a născut în 1976 la Ploieşti, într-o familie de muzicieni. În primii 
ani de şcoală studiază vioara, însă după cinci ani trece la clasa de clarinet a ani de şcoală studiază vioara, însă după cinci ani trece la clasa de clarinet a 
domnului profesor Florian Nistoroiu. În anul 1999 absolvă studiile Universităţii domnului profesor Florian Nistoroiu. În anul 1999 absolvă studiile Universităţii 
Naţionale de Muzică din Bucureşti, un an mai devreme devenind angajat al Naţionale de Muzică din Bucureşti, un an mai devreme devenind angajat al 
Filarmonicii din Ploieşti. Filarmonicii din Ploieşti. 
DanielDaniel evoluează adesea şi în calitate de solist, cântând sub bagheta unor  evoluează adesea şi în calitate de solist, cântând sub bagheta unor 



dirijori ca: Ovidiu Bălan, Ilarion Ionescu-Galaţi, Cristian Brâncuşi, Radu dirijori ca: Ovidiu Bălan, Ilarion Ionescu-Galaţi, Cristian Brâncuşi, Radu 
Postăvaru, Nicolae Racu, Paul Popescu, Mohammed Uthman Sidiq. Este Postăvaru, Nicolae Racu, Paul Popescu, Mohammed Uthman Sidiq. Este 
laureat al unor concursuri naţionale derulate la Ploieşti, Constanţa, Timişoara, laureat al unor concursuri naţionale derulate la Ploieşti, Constanţa, Timişoara, 
Suceava, dar şi finalist al competiţiei „Primăvară la Praga” – ediţia din 1988. Suceava, dar şi finalist al competiţiei „Primăvară la Praga” – ediţia din 1988. 
În anul 2002 a participat la cursurile de orchestră organizate în Catania, În anul 2002 a participat la cursurile de orchestră organizate în Catania, 
Italia. În perioada 2010 – 2011 a fost prim-clarinetist al Orchestrei Simfonice Italia. În perioada 2010 – 2011 a fost prim-clarinetist al Orchestrei Simfonice 
din Amman, Iordania, şi profesor de clarinet la Conservatorul din capitala din Amman, Iordania, şi profesor de clarinet la Conservatorul din capitala 
iordaniană. A urmat cursuri de măiestrie interpretativă cu renumita clarinetistă iordaniană. A urmat cursuri de măiestrie interpretativă cu renumita clarinetistă 
germană Sabine Grofmeier. germană Sabine Grofmeier. 
Din 2012 a urmat, vreme de doi ani, cursurile de Master ale Conservatorului Din 2012 a urmat, vreme de doi ani, cursurile de Master ale Conservatorului 
Regal de Muzică din Belgia, la clasa domnului profesor Ronald Van Spaendonck. Regal de Muzică din Belgia, la clasa domnului profesor Ronald Van Spaendonck. 
În perioada studiilor din Belgia a susţinut numeroase recitaluri şi a colaborat cu În perioada studiilor din Belgia a susţinut numeroase recitaluri şi a colaborat cu 
Orchestra Filarmonicii din Bruxelles. Orchestra Filarmonicii din Bruxelles. 

Mihai AileneiMihai Ailenei a urmat cursurile Liceului de Artă Octav Băncilă din Iaşi, la  a urmat cursurile Liceului de Artă Octav Băncilă din Iaşi, la 
clasa doamnei profesoare Viorica Musteaţă, apoi pe cele ale Conservatorului clasa doamnei profesoare Viorica Musteaţă, apoi pe cele ale Conservatorului 
George Enescu – Iași – specializarea clarinet. S-a perfecţionat cu maestrul George Enescu – Iași – specializarea clarinet. S-a perfecţionat cu maestrul 
Aurelian Octav Popa, cu Guy Dangain (profesor la Conservatorul din Paris) şi Aurelian Octav Popa, cu Guy Dangain (profesor la Conservatorul din Paris) şi 
cu L. Vagner. În Germania a participat la cursuri de măiestrie interpretativă cu cu L. Vagner. În Germania a participat la cursuri de măiestrie interpretativă cu 
Stefan Korody şi Karl Leister, la Sofia, în Bulgaria, a lucrat cu Petko Radev, iar Stefan Korody şi Karl Leister, la Sofia, în Bulgaria, a lucrat cu Petko Radev, iar 
în Italia a lucrat, în martie 2002, cu Vincenzo Mariozzi. în Italia a lucrat, în martie 2002, cu Vincenzo Mariozzi. 
În 1997 a fost semifinalist la Concursul Pacem in terris, derulat la Bayreuth, în În 1997 a fost semifinalist la Concursul Pacem in terris, derulat la Bayreuth, în 
Germania, iar în octombrie 1999 a obţinut Premiul I la Concursul Internaţional Germania, iar în octombrie 1999 a obţinut Premiul I la Concursul Internaţional 
de Interpretare Musica Contemporanea din Subiaco, Italia. de Interpretare Musica Contemporanea din Subiaco, Italia. 
Din anul 1991 este membru al Trio-ului Arsis, cu care a susţinut peste 200 de Din anul 1991 este membru al Trio-ului Arsis, cu care a susţinut peste 200 de 
recitaluri în ţară şi în străinătate. În calitate de solist a concertat împreună cu recitaluri în ţară şi în străinătate. În calitate de solist a concertat împreună cu 
orchestre din România şi de peste hotarele ţării. orchestre din România şi de peste hotarele ţării. 
Mihai AileneiMihai Ailenei este în prezent prim-clarinetist în orchestra Simfonică a  este în prezent prim-clarinetist în orchestra Simfonică a 
Filarmonicii Moldova din Iaşi, alături de care a participat la realizarea Filarmonicii Moldova din Iaşi, alături de care a participat la realizarea 
diverselor imprimări pe compact-disc, precum şi la imprimările pentru radio şi diverselor imprimări pe compact-disc, precum şi la imprimările pentru radio şi 
televiziune. De asemenea, a luat parte la turneele orchestrei, derulate în ţări ca: televiziune. De asemenea, a luat parte la turneele orchestrei, derulate în ţări ca: 
Germania, Italia, Franţa, Spania, Olanda, Elveţia. Germania, Italia, Franţa, Spania, Olanda, Elveţia. 

MelusinaMelusina este un personaj fantastic acvatic care poartă un blestem ce o  este un personaj fantastic acvatic care poartă un blestem ce o 
transformă în șarpe de la talie în jos în fiecare zi de sâmbătă. Ea s-a căsătorit transformă în șarpe de la talie în jos în fiecare zi de sâmbătă. Ea s-a căsătorit 
cu un cavaler, după ce l-a pus să îi promită că va sta departe de ea în zilele de cu un cavaler, după ce l-a pus să îi promită că va sta departe de ea în zilele de 
sâmbătă. Cavalerul, bineînțeles, a devenit curios și și-a încălcat promisiunea, sâmbătă. Cavalerul, bineînțeles, a devenit curios și și-a încălcat promisiunea, 



fapt care a creat diferențe ireconciliabile. Povestea fapt care a creat diferențe ireconciliabile. Povestea MelusineiMelusinei datează din  datează din 
Evul Mediu, însă a dăinuit în timp în rândul aristocrației din Lusignan, o regiune Evul Mediu, însă a dăinuit în timp în rândul aristocrației din Lusignan, o regiune 
a Franței, care au pretins a aparține unuia dintre copiii a Franței, care au pretins a aparține unuia dintre copiii MelusineiMelusinei. Chiar și în . Chiar și în 
ziua de astăzi, locuitorii din Lusignan fac prăjituri în forma unei femei frumoase ziua de astăzi, locuitorii din Lusignan fac prăjituri în forma unei femei frumoase 
cu coadă de șarpe.cu coadă de șarpe.
Felix MendelssohnFelix Mendelssohn a compus șapte uverturi de sine stătătoare. Deși  a compus șapte uverturi de sine stătătoare. Deși 
acestea tind să fie lucrări în formă de sonată și nu programatice, reprezintă acestea tind să fie lucrări în formă de sonată și nu programatice, reprezintă 
precursorii poemului simfonic creat, mai târziu, de Liszt. Povestea precursorii poemului simfonic creat, mai târziu, de Liszt. Povestea MelusineiMelusinei  
a fost compusă de a fost compusă de MendelssohnMendelssohn în 1834 pentru Societatea London  în 1834 pentru Societatea London 
Philharmonic. Deși Philharmonic. Deși MelusinaMelusina nu se află printre cele mai cunoscute lucrări ale  nu se află printre cele mai cunoscute lucrări ale 
lui Mendelssohn, compozitorul a îndrăgit-o. El a subliniat faptul că uvertura lui Mendelssohn, compozitorul a îndrăgit-o. El a subliniat faptul că uvertura 
nu reprezintă povestirea în sine, ci mai degrabă o reflecție asupra temelor și nu reprezintă povestirea în sine, ci mai degrabă o reflecție asupra temelor și 
stărilor acesteia. În tema principală poate fi auzită cu ușurință stărilor acesteia. În tema principală poate fi auzită cu ușurință MelusinaMelusina și  și 
mediul său acvatic, în timp ce tema a doua prezintă conflictele rezultate din mediul său acvatic, în timp ce tema a doua prezintă conflictele rezultate din 
blestem și mariajul său cu un muritor. Motivul acvatic cu care începe uvertura a blestem și mariajul său cu un muritor. Motivul acvatic cu care începe uvertura a 
fost preluat de Wagner pentru a descrie Rinul. fost preluat de Wagner pentru a descrie Rinul. Melusina lui MendelssohnMelusina lui Mendelssohn  
descrie un peisaj emoțional complex al durerii care întrerupe iubirea idilică.descrie un peisaj emoțional complex al durerii care întrerupe iubirea idilică.

Felix MendelssohnFelix Mendelssohn (1809-1947) este unul dintre puținii compozitori a căror  (1809-1947) este unul dintre puținii compozitori a căror 
măreție a fost recunoscută de la o vârstă fragedă. El a demonstrat toate calitățile măreție a fost recunoscută de la o vârstă fragedă. El a demonstrat toate calitățile 
unui copil-minune și, cu susținerea permanentă a părinților săi bogați, a reușit unui copil-minune și, cu susținerea permanentă a părinților săi bogați, a reușit 
să se dezvolte ca și compozitor încă din adolescență. În luna iulie a anului să se dezvolte ca și compozitor încă din adolescență. În luna iulie a anului 
1832, compozitorul se întorcea la Londra de la Berlin, unde se întâlnise cu cei 1832, compozitorul se întorcea la Londra de la Berlin, unde se întâlnise cu cei 
doi clarinetiști în vogă, Heinrich Josef Baermann și fiul său, Carl Baermann, care doi clarinetiști în vogă, Heinrich Josef Baermann și fiul său, Carl Baermann, care 
i-au solicitat o nouă lucrare. i-au solicitat o nouă lucrare. MendelssohnMendelssohn, în vârstă de 23 de ani, a compus , în vârstă de 23 de ani, a compus 
pentru ei pentru ei Konzertstuck nr. 1 în fa minor, op. 113Konzertstuck nr. 1 în fa minor, op. 113 – pentru clarinet, basset  – pentru clarinet, basset 
horn (o formă de clarinet acordat în Fa) și pian. Prima audiție a acestei lucrări a horn (o formă de clarinet acordat în Fa) și pian. Prima audiție a acestei lucrări a 
avut un succes atât de mare încât Baermann a solicitat o nouă compoziție – așa avut un succes atât de mare încât Baermann a solicitat o nouă compoziție – așa 
a rezultat a rezultat Konzertstuck cu nr. 2, în re minor, op. 114Konzertstuck cu nr. 2, în re minor, op. 114. . 
Ambele lucrări sunt construite pe tiparul de trei părți: repede-rar-repede, Ambele lucrări sunt construite pe tiparul de trei părți: repede-rar-repede, 
asemănător unei forme de concertino, dar oarecum mai scurte. Tipic lui asemănător unei forme de concertino, dar oarecum mai scurte. Tipic lui 
MendelssohnMendelssohn, ambele lucrări încep în tonalitate minoră, modulând în major , ambele lucrări încep în tonalitate minoră, modulând în major 
în partea lentă și final. Aceste lucrări strălucitoare sunt compuse în aceeași în partea lentă și final. Aceste lucrări strălucitoare sunt compuse în aceeași 
perioadă cu Simfonia Italiană și Uvertura Hebridele. perioadă cu Simfonia Italiană și Uvertura Hebridele. 

Simfonia nr. 1 în do minor, op. 11Simfonia nr. 1 în do minor, op. 11, a fost compusă în 1824, pe când , a fost compusă în 1824, pe când 
Felix Mendelssohn-BartholdyFelix Mendelssohn-Bartholdy avea doar 15 ani. Partitura cu autograf a  avea doar 15 ani. Partitura cu autograf a 



fost publicată în 1831. Lucrarea a avut premiera în cadrul unui eveniment privat, fost publicată în 1831. Lucrarea a avut premiera în cadrul unui eveniment privat, 
organizat pentru aniversarea de 19 ani a surorii lui organizat pentru aniversarea de 19 ani a surorii lui MendelssohnMendelssohn, Fanny. , Fanny. 
Însă premiera publică a avut loc în 1827 la Leipzig, cu Orchestra Gewandhaus. Însă premiera publică a avut loc în 1827 la Leipzig, cu Orchestra Gewandhaus. 
Simfonia este dedicată Societății Filarmonice, care a interpretat premiera Simfonia este dedicată Societății Filarmonice, care a interpretat premiera 
londoneză a acesteia în 1829, cu londoneză a acesteia în 1829, cu MendelssohnMendelssohn la pupitrul dirijoral. Această  la pupitrul dirijoral. Această 
premieră a fost criticată de revista „The Harmonicon”: „chiar dacă în vârstă de premieră a fost criticată de revista „The Harmonicon”: „chiar dacă în vârstă de 
doar 21 sau 22 de ani, el a compus deja opere de valoare, care îl plasează doar 21 sau 22 de ani, el a compus deja opere de valoare, care îl plasează 
printre primii compozitori ai perioadei sale… Inventivitatea și noutatea efectului printre primii compozitori ai perioadei sale… Inventivitatea și noutatea efectului 
sunt primele care captează ascultătorii simfoniei de sunt primele care captează ascultătorii simfoniei de MendelssohnMendelssohn, dar, în , dar, în 
același timp, melodicitatea temelor sale, vigoarea cu care acestea sunt susținute, același timp, melodicitatea temelor sale, vigoarea cu care acestea sunt susținute, 
grația mișcării lente, spiritul jucăuș al unor părți și energia altora sunt toate grația mișcării lente, spiritul jucăuș al unor părți și energia altora sunt toate 
simțite… Autorul a dirijat-o chiar el, și a fost primită cu aclamații…”simțite… Autorul a dirijat-o chiar el, și a fost primită cu aclamații…”
Părțile simfoniei sunt:Părțile simfoniei sunt:
I. Allegro di moltoI. Allegro di molto (în do minor, 4/4, formă de sonată) (în do minor, 4/4, formă de sonată)
II. AndanteII. Andante (în Mi bemol major, 3/4, formă de sonată) (în Mi bemol major, 3/4, formă de sonată)
III. Menuetto: Allegro moltoIII. Menuetto: Allegro molto (în do minor, 6/4, formă ternară compusă,  (în do minor, 6/4, formă ternară compusă, 
cu un Trio la început în La bemol major, care modulează în do minor. Prin cu un Trio la început în La bemol major, care modulează în do minor. Prin 
comparație cu forma standard de menuet cu trio, este ușor diferit)comparație cu forma standard de menuet cu trio, este ușor diferit)
IV. Allegro con fuocoIV. Allegro con fuoco (în do minor, 4/4, formă de sonată, cu încheierea în  (în do minor, 4/4, formă de sonată, cu încheierea în 
Do major)Do major)
Simfonia durează aproximativ 30 de minute. Simfonia durează aproximativ 30 de minute. 



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
- Marin Lodrin
- Ana Truță
- Dana Pârgaru
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
- Georgiana Ionescu
- Frederic Marin
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Carmen Totti
- Iulia Bândilă
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
- Venera Paraschiv
- Cristina Cristea 
Violă:
- Daniel Vots
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Cosmin Faur
- Mirela Ivan
- Bogdan Cristea
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Anca Dumitrescu
- Florin Găureanu
- Sergiu Marin
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Florentina Ciornei - colaborator
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Roxana Popescu
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Elena Stan
Fagot:

- Iulian Nițică
- Maria Chifu
Corn:
- Constantin Istrate
- Carlos Patraș
Trompetă: 
- Aurelian Constantin
- Sorrel Chiriac
Percuție:

- Cristian Văleanu

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








