




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.

Dean BowmanDean Bowman, fondator al legendarului band Dean Bowman’s Screaming , fondator al legendarului band Dean Bowman’s Screaming 
Hendrix Or So, fost component al renumitului grup newyorkez de fusion Hendrix Or So, fost component al renumitului grup newyorkez de fusion 
Screaming Headless Torsos, dar și colaborator al lui John Scoffield, cu care a Screaming Headless Torsos, dar și colaborator al lui John Scoffield, cu care a 
participat ca vocalist principal în turneul mondial „John Scofield plays the music participat ca vocalist principal în turneul mondial „John Scofield plays the music 
of Ray Charles”, solistul american produce o muzică variată, cu elemente funk of Ray Charles”, solistul american produce o muzică variată, cu elemente funk 
dar și blues, jazz, rock classic, pop, soul și gospel.dar și blues, jazz, rock classic, pop, soul și gospel.



Renumita publicație The London Guardian îl consideră „plin de emoție, Renumita publicație The London Guardian îl consideră „plin de emoție, 
carismatic și briliant din punct de vedere tehnic... un adevărat star”; Village carismatic și briliant din punct de vedere tehnic... un adevărat star”; Village 
Voice a scris despre el că este un „vocal-mentalist, poet al tonalităților, cântăreț Voice a scris despre el că este un „vocal-mentalist, poet al tonalităților, cântăreț 
avant-gardist, jazz singer cu suflet de rocker”; Billy Hart îl considera „unul avant-gardist, jazz singer cu suflet de rocker”; Billy Hart îl considera „unul 
dintre cei mai mari cântăreți clasici” iar Madonna spunea despre el că are dintre cei mai mari cântăreți clasici” iar Madonna spunea despre el că are 

„vocea unui Dumnezeu”.„vocea unui Dumnezeu”.
Calitățile sale vocale au fost apreciate și în „Québécité” – un spectacol de Calitățile sale vocale au fost apreciate și în „Québécité” – un spectacol de 
operă și jazz – pus în scenă de genialul pianist D. D. Jackson și renumitul poet operă și jazz – pus în scenă de genialul pianist D. D. Jackson și renumitul poet 
canadian George Elliott Clarke – autorul libretelor.canadian George Elliott Clarke – autorul libretelor.
A cântat pe mai mult de 32 de albume, de la culticul grup de avant-garde jazz-A cântat pe mai mult de 32 de albume, de la culticul grup de avant-garde jazz-
rock Screaming Headless Torsos, la blues-ul lui Elliot Sharp cu un alt band al rock Screaming Headless Torsos, la blues-ul lui Elliot Sharp cu un alt band al 
său – Terraplane – cât și în albumul de blues spiritual în duet cu Gary Lucas, său – Terraplane – cât și în albumul de blues spiritual în duet cu Gary Lucas, 
până la Be Bopul lui Don Byron sau electronica DJ-ului danez Peder. În anul până la Be Bopul lui Don Byron sau electronica DJ-ului danez Peder. În anul 
2009 a devenit celebru în întreaga lume cu albumul acappella „Death Don’t 2009 a devenit celebru în întreaga lume cu albumul acappella „Death Don’t 
Have No Mercy”.Have No Mercy”.
A colaborat cu mari nume ale jazzului și bluesului, printre care: Reggie A colaborat cu mari nume ale jazzului și bluesului, printre care: Reggie 
Workman, Charlie Hunter, Don Byron, Bernie Worell, Steve Coleman, MeShell Workman, Charlie Hunter, Don Byron, Bernie Worell, Steve Coleman, MeShell 
Ndegeoshello.Ndegeoshello.

În frunte cu dirijorul În frunte cu dirijorul Eduard DinuEduard Dinu, , Corul Filarmonicii „Paul Corul Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”Constantinescu” a luat ființă în 2018 la inițiativa conducerii instituției  a luat ființă în 2018 la inițiativa conducerii instituției 
formate din formate din Vlad MateescuVlad Mateescu și  și Georgiana FrîncuGeorgiana Frîncu, ca un proiect de mare , ca un proiect de mare 
semnificație, atât pentru Filarmonică și orașul Ploiești, cât și pentru întreaga semnificație, atât pentru Filarmonică și orașul Ploiești, cât și pentru întreaga 
dezvoltare a mișcării corale din România. Având ca scop principal susținerea dezvoltare a mișcării corale din România. Având ca scop principal susținerea 
concertelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii le pune în scenă, concertelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii le pune în scenă, 
Corul se dedică inclusiv proiectelor de muzică acapella pe care le susține la Corul se dedică inclusiv proiectelor de muzică acapella pe care le susține la 
festivaluri și evenimente de profil. Ca un ansamblu tânăr, Corul abordează festivaluri și evenimente de profil. Ca un ansamblu tânăr, Corul abordează 
repertorii vocal-simfonice diverse din istoria muzicii universale, dar se apleacă repertorii vocal-simfonice diverse din istoria muzicii universale, dar se apleacă 
în egală măsură și asupra creațiilor contemporane, depășind rigorile clasice în egală măsură și asupra creațiilor contemporane, depășind rigorile clasice 
impuse de muzica corală prin reinterpretări de succes ale unor formații de impuse de muzica corală prin reinterpretări de succes ale unor formații de 
renume internațional.renume internațional.

Ray CharlesRay Charles a fost cântăreţ, compozitor şi pianist american, una dintre  a fost cântăreţ, compozitor şi pianist american, una dintre 
legendele muzicii soul de peste Ocean. Cel supranumit „The Genius” (Geniul), legendele muzicii soul de peste Ocean. Cel supranumit „The Genius” (Geniul), 

„The Right Reverend” (Reverendul cel Drept), „The High Priest Of Soul” (Marele „The Right Reverend” (Reverendul cel Drept), „The High Priest Of Soul” (Marele 
Preot al soul-ului) sau, mai simplu şi universal, „Brother Ray” (Fratele Ray), Preot al soul-ului) sau, mai simplu şi universal, „Brother Ray” (Fratele Ray), 
a fost nu doar unul dintre principalii arhitecţi ai fuziunii gospel/R&B care a a fost nu doar unul dintre principalii arhitecţi ai fuziunii gospel/R&B care a 



devenit cunoscută sub numele de „soul music” în anii 1960, ci şi un jazzman, devenit cunoscută sub numele de „soul music” în anii 1960, ci şi un jazzman, 
un artist crossover care a înregistrat succese şi în muzica country, iar pentru un artist crossover care a înregistrat succese şi în muzica country, iar pentru 
noile generaţii un model în lumea muzicii pop şi o personalitate iconică pentru noile generaţii un model în lumea muzicii pop şi o personalitate iconică pentru 
afro-americani.afro-americani.
Ray Charles RobinsonRay Charles Robinson s-a născut la 23 septembrie 1930, în Albany,  s-a născut la 23 septembrie 1930, în Albany, 
Georgia şi a crescut în Greenville, Florida. A devenit încă din primii ani ai vieţii Georgia şi a crescut în Greenville, Florida. A devenit încă din primii ani ai vieţii 
pasionat de muzică, iar la vârsta de şase ani a început să ia lecţii de pian. pasionat de muzică, iar la vârsta de şase ani a început să ia lecţii de pian. 
Din nefericire, tot atunci, medicii i-au descoperit un glaucom, boală în urma Din nefericire, tot atunci, medicii i-au descoperit un glaucom, boală în urma 
căreia va orbi complet. În pofida suferinţelor cumplite, în perioada 1937-1944 căreia va orbi complet. În pofida suferinţelor cumplite, în perioada 1937-1944 
a frecventat cursurile Şcolii Sf. Augustin pentru Persoanele cu Deficiențe de a frecventat cursurile Şcolii Sf. Augustin pentru Persoanele cu Deficiențe de 
Vedere și Auz, perioadă în care a studiat compoziţia, scriind muzică în limbajul Vedere și Auz, perioadă în care a studiat compoziţia, scriind muzică în limbajul 
Braille, şi a învăţat să cânte la saxofon, clarinet, trompetă şi orgă.Braille, şi a învăţat să cânte la saxofon, clarinet, trompetă şi orgă.
Ray CharlesRay Charles a debutat ca pianist de jazz și cântăreț de rhythm & blues, iar  a debutat ca pianist de jazz și cântăreț de rhythm & blues, iar 
în anul 1949, va lansa, la Los Angeles, primul său hit R&B, „Confession Blues”, în anul 1949, va lansa, la Los Angeles, primul său hit R&B, „Confession Blues”, 
pentru ca, doi ani mai târziu, să lanseze primul său solo intitulat „Baby Let Me pentru ca, doi ani mai târziu, să lanseze primul său solo intitulat „Baby Let Me 
Hold Your Hand”. În anul 1954, la doi ani de la prima înregistrare, a început să Hold Your Hand”. În anul 1954, la doi ani de la prima înregistrare, a început să 
adauge muzicii sale elemente de gospel, pentru a întregi acordurile melodioase, adauge muzicii sale elemente de gospel, pentru a întregi acordurile melodioase, 
fiind artistul care a reușit să aducă emoția gospelului în acordurile pianului său fiind artistul care a reușit să aducă emoția gospelului în acordurile pianului său 
și în sunetul întregii orchestre, fiind și un aranjor extrem de valoros. Dealtfel, și în sunetul întregii orchestre, fiind și un aranjor extrem de valoros. Dealtfel, 
Ray Charles Ray Charles s-a făcut cunoscut şi prin vocea sa unică, cu care a reuşit, ca s-a făcut cunoscut şi prin vocea sa unică, cu care a reuşit, ca 
nimeni altul, să împletească acorduri din muzica religioasă cu cele din muzica nimeni altul, să împletească acorduri din muzica religioasă cu cele din muzica 
profană – gospel, rhythm&blues, rock’n’roll, country şi jazz.profană – gospel, rhythm&blues, rock’n’roll, country şi jazz.
A cântat şi a colaborat cu legende ale muzicii precum Ella Fitzgerald şi Barbra A cântat şi a colaborat cu legende ale muzicii precum Ella Fitzgerald şi Barbra 
Streisand, Natalie Cole, Elton John, Norah Jones, B.B. King, Gladys Knight, Streisand, Natalie Cole, Elton John, Norah Jones, B.B. King, Gladys Knight, 
Diana Krall, Michael McDonald, Johnny Mathis, Van Morrison, Willie Nelson, Diana Krall, Michael McDonald, Johnny Mathis, Van Morrison, Willie Nelson, 
Bonnie Raitt sau James Taylor. A apărut şi în filme precum „Swingin’ Along” Bonnie Raitt sau James Taylor. A apărut şi în filme precum „Swingin’ Along” 
(1961), „Ballad in Blue” (1965), „The Big T.N.T. Show (1966) (documentar), (1961), „Ballad in Blue” (1965), „The Big T.N.T. Show (1966) (documentar), 

„The Blues Brothers” (1980), „Who’s The Boss” – în propriul rol (1987), „Limit „The Blues Brothers” (1980), „Who’s The Boss” – în propriul rol (1987), „Limit 
Up” (1989) sau „Listen Up: The Lives of Quincy Jones” (1990) (documentar).Up” (1989) sau „Listen Up: The Lives of Quincy Jones” (1990) (documentar).
Pentru activitatea sa remarcabilă, Pentru activitatea sa remarcabilă, Ray CharlesRay Charles a obţinut o serie de premii  a obţinut o serie de premii 
şi distincţii. Revista Rolling Stone l-a clasat, în 2016, pe locul 10 în lista celor şi distincţii. Revista Rolling Stone l-a clasat, în 2016, pe locul 10 în lista celor 
mai mari 100 de artişti din toate timpurile şi pe locul 2 în lista celor 100 cei mai mari 100 de artişti din toate timpurile şi pe locul 2 în lista celor 100 cei 
mai mari interpreţi ai tuturor timpurilor – după Aretha Franklin. A câştigat 17 mai mari interpreţi ai tuturor timpurilor – după Aretha Franklin. A câştigat 17 
premii Grammy, inclusiv un Grammy pentru întreaga carieră, Polar Music Prize, premii Grammy, inclusiv un Grammy pentru întreaga carieră, Polar Music Prize, 
premiul Library of Congress Living Legend, Ordinul Artelor și Literelor, Kennedy premiul Library of Congress Living Legend, Ordinul Artelor și Literelor, Kennedy 
Center Honors sau National Medal of Arts – oferită în 1993 de fostul președinte Center Honors sau National Medal of Arts – oferită în 1993 de fostul președinte 
SUA, Bill Clinton, şi a devenit membru al Florida Artists Hall of Fame. Numele SUA, Bill Clinton, şi a devenit membru al Florida Artists Hall of Fame. Numele 



său este prezent, de asemenea, în Hall of Fame al Rock-ului, Blues-ului, cât și său este prezent, de asemenea, în Hall of Fame al Rock-ului, Blues-ului, cât și 
în cel al Premiilor pentru imagine ale Asociației Naționale pentru Drepturile în cel al Premiilor pentru imagine ale Asociației Naționale pentru Drepturile 
Persoanelor de Culoare din SUA (NAACP Image Awards).Persoanelor de Culoare din SUA (NAACP Image Awards).

PROGRAM:

- „Go tell it on the Mountains” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „Go Down, Moses!” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „Didn’t my Lord Deliver Daniel” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza 
- „Steal Away” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „Blessed Assurance” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „Nobody Knows the Trouble I’ve Seen” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „Ev’ry time I Feel the Spirit” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza
- „A Spiritual Medley – Jericho” – arr. Sabin Păutza
- „Deep River” – tradițional, gospel – arr. Ioan Dobrinescu
- „Hit the Road Jack” – Percy Mayfield, arr. Doug Adams
- „Georgia on my Mind” – Hoagy Carmichael, Stuart Gorell
- „Baby it’s Cold Outside” – Franck Loesser – arr. Paul Hemmer

***
- Duke Ellington – „A medley for orchestra” – arr. Calvin Custer
- G. Gershwin – „Porgy & Bess – A symphonic picture” – arr. Robert Russell Bennett



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
- Ondin Brezeanu
- Cosmin Stoica
- Marin Lodrin
- Iulian Vuluță
- Georgiana Ionescu
- Spiridon Stoica
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Iulia Bândilă
- Georgiana Caraivan
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
Violă:
- Daniel Vots
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Bogdan Cristea
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Sergiu Marin
- Flaminia Nastai
- Mihaela Miu
Contrabas:
- Iustin Carp
- Ciprian Matei
- Ionuț Cristea
Flaut:

- Alina Papară
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie

Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Saxofon:
- Constantin Cociorvă – colaborator 
- Alexandru Mînzar – colaborator
- Dragoș Mocănescu – colaborator 
Fagot:

- Ionuț Mardare
- Manuela Nițică
Corn:
- Constantin Istrate
- Bogdan Petroșanu
- Cristian Pârgaru
- Dragoș Horoba
Trompetă: 
- Cristian Cucu
- Aurelian Constantin
- Sorrel Chiriac
Trombon:
- Mirel Liță
- Florin Bârlădeanu
- Emanuel Andron
Tubă: 
- Mihai Corodan
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Teodora Banu-Nistoroiu
- Bogdan Dumitraș
- Ioana Văleanu
Pian: 

- Cristian Duca – colaborator 
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








