




Născut în Barcelona, Născut în Barcelona, Jordi MoraJordi Mora și-a început studiile muzicale la Conservatorul  și-a început studiile muzicale la Conservatorul 
din oraș. A absolvit cursurile Höchschule für Musik din Würzburg ca oboist și din oraș. A absolvit cursurile Höchschule für Musik din Würzburg ca oboist și 
a obținut o bursă din partea Bavarian State pentru a studia Muzicologie și a obținut o bursă din partea Bavarian State pentru a studia Muzicologie și 
Filozofie la Universitatea din München. Teza sa se intitulează „Organizarea Filozofie la Universitatea din München. Teza sa se intitulează „Organizarea 
funcțiilor verticale în instrumentația lucrărilor simfonice de Beethoven”.funcțiilor verticale în instrumentația lucrărilor simfonice de Beethoven”.
Jordi MoraJordi Mora a studiat Dirijat cu Sergiu Celibidache și a participat la MasterClass- a studiat Dirijat cu Sergiu Celibidache și a participat la MasterClass-
uri și cursuri de dirijat la Universitatea din Mainz, Münchner Philarmoniker, uri și cursuri de dirijat la Universitatea din Mainz, Münchner Philarmoniker, 
Trier, Londra, Stuttgart și Paris. A fost dirijor principal al Orchestrei Naționale a Trier, Londra, Stuttgart și Paris. A fost dirijor principal al Orchestrei Naționale a 
Greciei și al Orchestrei Simfonice din Vallès.Greciei și al Orchestrei Simfonice din Vallès.
Maestrul dirijează frecvent orchestre din Germania, Spania, Franța, Statele Maestrul dirijează frecvent orchestre din Germania, Spania, Franța, Statele 
Unite ale Americii, Rusia, România, Grecia și America de Sud, precum: Unite ale Americii, Rusia, România, Grecia și America de Sud, precum: 
Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Națională a Cataluniei, Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Națională a Cataluniei, 
Orchestra Națională a Argentinei, Orchestra Radio – TV a Greciei, Filarmonica Orchestra Națională a Argentinei, Orchestra Radio – TV a Greciei, Filarmonica 
din Minsk, Orchestra Simón Bolívar din Caracas, Orchestra Simfonică El din Minsk, Orchestra Simón Bolívar din Caracas, Orchestra Simfonică El 
Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Orchestra Simfonică din Castilla y León, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Orchestra Simfonică din Castilla y León, 
Orchestra Simfonică din València, Yakima Symphony Orchestra, Filarmonica Orchestra Simfonică din València, Yakima Symphony Orchestra, Filarmonica 
din Craiova, Filamonica din Pitești, Orchestra Ciudad de Granada, Orchestra din Craiova, Filamonica din Pitești, Orchestra Ciudad de Granada, Orchestra 
Simfonică Bahía Blanca și Franz Schubert Philarmonie, printre altele. Simfonică Bahía Blanca și Franz Schubert Philarmonie, printre altele. 
Repertoriul maestrului se întinde de la lucrări din perioada Baroc până la lucrări Repertoriul maestrului se întinde de la lucrări din perioada Baroc până la lucrări 
prezentate în premieră mondială. prezentate în premieră mondială. 
În același timp, În același timp, Jordi MoraJordi Mora este implicat în multe proiecte pedagogice, în  este implicat în multe proiecte pedagogice, în 
special în Elveția (Fundația Résonnance), Spania, Italia, Argentina și Germania. special în Elveția (Fundația Résonnance), Spania, Italia, Argentina și Germania. 
A fost invitat să jurizeze competiții internaționale precum cele de la Mitropoulos, A fost invitat să jurizeze competiții internaționale precum cele de la Mitropoulos, 
Tàrrega, La Sènia. În 2003 a devenit profesor de dirijat orchestră la ESMUC Tàrrega, La Sènia. În 2003 a devenit profesor de dirijat orchestră la ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya) și, între 2010-2015, a fost profesor (Escola Superior de Música de Catalunya) și, între 2010-2015, a fost profesor 
invitat al Grieg-Akademie din Bergen (Norvegia). invitat al Grieg-Akademie din Bergen (Norvegia). 
În prezent, În prezent, Jordi MoraJordi Mora este dirijor al Orchestrei Simfonice Segle XXI și al  este dirijor al Orchestrei Simfonice Segle XXI și al 
Bruckner Akademie Orchester. De asemenea, a fost numit dirijor invitat principal Bruckner Akademie Orchester. De asemenea, a fost numit dirijor invitat principal 
al Orchestrei Filarmonice Libaneze (LPO) și al Franz Schubert Philharmonie.al Orchestrei Filarmonice Libaneze (LPO) și al Franz Schubert Philharmonie.

Leonard MihaleLeonard Mihale este elev în clasa a XII-a la Liceul de Artă „Ion Vidu” din  este elev în clasa a XII-a la Liceul de Artă „Ion Vidu” din 
Timișoara, la clasa doamnei profesor Aida Gelati. A susținut recitaluri și a Timișoara, la clasa doamnei profesor Aida Gelati. A susținut recitaluri și a 
participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, acumulând un participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, acumulând un 
bogat palmares, care cuprinde: Premiul I la Grand Prize Virtuoso – Londra, 2020, bogat palmares, care cuprinde: Premiul I la Grand Prize Virtuoso – Londra, 2020, 
evoluând și în cadrul Galei Laureaților la „Elgar Room” din „Royal Albert Hall” evoluând și în cadrul Galei Laureaților la „Elgar Room” din „Royal Albert Hall” 
(aprilie 2021); Premiul I și Medalia de Aur la Sankt Petersburg International (aprilie 2021); Premiul I și Medalia de Aur la Sankt Petersburg International 
Piano Competition; Premiul I și Marele Premiu la Concursul Internațional de Piano Competition; Premiul I și Marele Premiu la Concursul Internațional de 



Pian și Canto „Emil Rotundu”, concertând cu Orchestra Filarmonicii din Arad Pian și Canto „Emil Rotundu”, concertând cu Orchestra Filarmonicii din Arad 
în octombrie 2020; Premiul „Griselini Master 2020” oferit de către Asociația în octombrie 2020; Premiul „Griselini Master 2020” oferit de către Asociația 
Culturală „Fucina Italica Griselini”.Culturală „Fucina Italica Griselini”.
În 2021 a concertat cu Orchestrele Filarmonicilor: „Banatul” Timișoara, „Mihail În 2021 a concertat cu Orchestrele Filarmonicilor: „Banatul” Timișoara, „Mihail 
Jora” Bacău, Filarmonica de Stat Arad, sub bagheta dirijorilor Walter Hilgers, Jora” Bacău, Filarmonica de Stat Arad, sub bagheta dirijorilor Walter Hilgers, 
Valentin Doni, Radu Popa și Cristian Neagu, Daniel Manasi, Radu Zaharia. De Valentin Doni, Radu Popa și Cristian Neagu, Daniel Manasi, Radu Zaharia. De 
asemenea, a participat la MasterClass-uri susținute de pianiștii Josu de Solaun asemenea, a participat la MasterClass-uri susținute de pianiștii Josu de Solaun 
(Spania), Giuseppe Devastato (Italia), Daniela Andonova (Bulgaria), Amir (Spania), Giuseppe Devastato (Italia), Daniela Andonova (Bulgaria), Amir 
Katz (Germania), Francesco Libetta (Italia), Jorge Luis Prats (Spania), Ilya Itin Katz (Germania), Francesco Libetta (Italia), Jorge Luis Prats (Spania), Ilya Itin 
(Rusia), Zlata Chochieva (Rusia).  (Rusia), Zlata Chochieva (Rusia).  

Însușindu-și principiul enunțat de Gluck, potrivit căruia „uvertura trebuie să-l Însușindu-și principiul enunțat de Gluck, potrivit căruia „uvertura trebuie să-l 
prevină pe spectator asupra caracterului acțiunii și să-i indice subiectul dramei prevină pe spectator asupra caracterului acțiunii și să-i indice subiectul dramei 
pe care o va vedea”, pe care o va vedea”, Robert SchumannRobert Schumann a creat în  a creat în Uvertura „Manfred”Uvertura „Manfred”  
un adevărat poem simfonic, care dezvăluie esența conflictului dramatic al un adevărat poem simfonic, care dezvăluie esența conflictului dramatic al 
poemului, zugrăvind portretul psihologic al eroului. poemului, zugrăvind portretul psihologic al eroului. 
Poemul lui Byron este, după însăși definiția autorului, „de un gen sălbatic și Poemul lui Byron este, după însăși definiția autorului, „de un gen sălbatic și 
inexplicabil”. Cu excepția celor doi eroi principali (Manfred și Astartea), inexplicabil”. Cu excepția celor doi eroi principali (Manfred și Astartea), 
personajele sunt simbolice, întruchipând spiritele pământului, aerului, apelor și personajele sunt simbolice, întruchipând spiritele pământului, aerului, apelor și 
răului (Ahriman). Eroul poemului, a cărui dramă psihologică a fost tratată și de răului (Ahriman). Eroul poemului, a cărui dramă psihologică a fost tratată și de 
Ceaikovsky în simfonia sa cu același titlu, se află sub apăsarea crimei de a-și Ceaikovsky în simfonia sa cu același titlu, se află sub apăsarea crimei de a-și 
fi ucis iubita, pe Astartea. El caută uitarea și alinarea suferinței sale în mijlocul fi ucis iubita, pe Astartea. El caută uitarea și alinarea suferinței sale în mijlocul 
naturii, dar zadarnic, căci asupra sa planează blestemul căinței veșnice. Prin naturii, dar zadarnic, căci asupra sa planează blestemul căinței veșnice. Prin 
puterea acestui blestem, Manfred nu cunoaște nici odihna somnului, nici aceea puterea acestui blestem, Manfred nu cunoaște nici odihna somnului, nici aceea 
a morții. După ce folosește mijloacele magiei, dar fără rezultat, Manfred obține a morții. După ce folosește mijloacele magiei, dar fără rezultat, Manfred obține 
în sfârșit iertarea din partea iubitei sale, a cărei viziune îi apare, prevestindu-i în sfârșit iertarea din partea iubitei sale, a cărei viziune îi apare, prevestindu-i 
moartea care îl va izbăvi de suferințe. Încă din tinerețe moartea care îl va izbăvi de suferințe. Încă din tinerețe SchumannSchumann cunoștea  cunoștea 
paginile poemului Byronian, al cărui frământat și chinuit erou întruchipa pentru paginile poemului Byronian, al cărui frământat și chinuit erou întruchipa pentru 
compozitor tipul eroului romantic, a cărui fantezie creează o lume imaginară. compozitor tipul eroului romantic, a cărui fantezie creează o lume imaginară. 
Gândul de a traduce muzical destinul tragic al lui Manfred l-a preocupat multă Gândul de a traduce muzical destinul tragic al lui Manfred l-a preocupat multă 
vreme, până când i-a dat forma definitivă în uvertură și muzica de scenă. vreme, până când i-a dat forma definitivă în uvertură și muzica de scenă. 
Din punct de vedere muzical, uvertura este concepută într-o formă liberă în care Din punct de vedere muzical, uvertura este concepută într-o formă liberă în care 
ideile muzicale, zugrăvind chipul eroilor principali ai poemului precum și starea ideile muzicale, zugrăvind chipul eroilor principali ai poemului precum și starea 
sufletească a lui Manfred, se întrepătrund pe parcursul dezvoltării simfonice. sufletească a lui Manfred, se întrepătrund pe parcursul dezvoltării simfonice. 
Uvertura începe cu trei acorduri energice, intonate de întreaga orchestra într-o Uvertura începe cu trei acorduri energice, intonate de întreaga orchestra într-o 
succesiune rapidă, urmate de un scurt episod introductiv (Andante) în care succesiune rapidă, urmate de un scurt episod introductiv (Andante) în care 
auzim un motiv cu o expresie tânguitoare, întruchipând durerea eroului. După auzim un motiv cu o expresie tânguitoare, întruchipând durerea eroului. După 



o punte, coardele atacă într-o mișcare însuflețită (Passionato) tema principală. o punte, coardele atacă într-o mișcare însuflețită (Passionato) tema principală. 
Aceasta redă cu plasticitate frământarea sufletească a lui Manfred. O melodie Aceasta redă cu plasticitate frământarea sufletească a lui Manfred. O melodie 
contrastantă, pătrunsă de tristețe, zugrăvește apoi chipul iubitei ucise, a cărei contrastantă, pătrunsă de tristețe, zugrăvește apoi chipul iubitei ucise, a cărei 
viziune îl urmărește fără încetare pe Manfred. Între această temă, cu expresia ei viziune îl urmărește fără încetare pe Manfred. Între această temă, cu expresia ei 
dureroasă și o nouă melodie pătrunsă de accente de îndârjire, se desfășoară o dureroasă și o nouă melodie pătrunsă de accente de îndârjire, se desfășoară o 
vie ciocnire, ca și cum eroul ar încerca să se elibereze de amintirea chinuitoare a vie ciocnire, ca și cum eroul ar încerca să se elibereze de amintirea chinuitoare a 
crimei, printr-un efort al voinței sale. Desfășurându-se într-o mișcare impetuoasă, crimei, printr-un efort al voinței sale. Desfășurându-se într-o mișcare impetuoasă, 
muzica se potolește către finalul uverturii, o dată cu revenirea motivului inițial muzica se potolește către finalul uverturii, o dată cu revenirea motivului inițial 
într-o mișcare lentă, semnificând momentul în care Manfred își găsește în cele într-o mișcare lentă, semnificând momentul în care Manfred își găsește în cele 
din urmă liniștea sufletească. din urmă liniștea sufletească. 

Deși în timp, de la Deși în timp, de la Concertul în Si bemol majorConcertul în Si bemol major, conceput în 1795 și până , conceput în 1795 și până 
la acest al cincilea concert, compus în anul 1809, nu este un interval atât de la acest al cincilea concert, compus în anul 1809, nu este un interval atât de 
mare, mare, Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven realizase o evoluție stilistică, își cristalizase  realizase o evoluție stilistică, își cristalizase 
tehnica de lucru, încercase și dobândise o serie de reușite artistice de care tehnica de lucru, încercase și dobândise o serie de reușite artistice de care 
era conștient și care începeau să-i aducă recunoașterea unanimă. era conștient și care începeau să-i aducă recunoașterea unanimă. BeethovenBeethoven  
compusese deja primele șase simfonii, mai bine de douăzeci de sonate pentru compusese deja primele șase simfonii, mai bine de douăzeci de sonate pentru 
pian, cvartete, cvintete și alte lucrări pentru formații orchestrale sau de cameră. pian, cvartete, cvintete și alte lucrări pentru formații orchestrale sau de cameră. 
Concertul nr. 5, op. 73, în Mi bemol major, pentru pian și orchestrăConcertul nr. 5, op. 73, în Mi bemol major, pentru pian și orchestră, , 
dedicat arhiducelui Rudolph, a fost cântat în primă audiție la Leipzig. Cu toate dedicat arhiducelui Rudolph, a fost cântat în primă audiție la Leipzig. Cu toate 
că lucrarea s-a bucurat de un succes imens, că lucrarea s-a bucurat de un succes imens, BeethovenBeethoven părăsește, pentru  părăsește, pentru 
totdeauna, preocupările pentru genul concertant, îndreptându-și atenția totdeauna, preocupările pentru genul concertant, îndreptându-și atenția 
asupra cvartetelor și sonatelor pentru diferite instrumente, asupra simfoniilor și asupra cvartetelor și sonatelor pentru diferite instrumente, asupra simfoniilor și 
lucrărilor vocal-simfonice.lucrărilor vocal-simfonice.
Concertul nr. 5Concertul nr. 5, subintitulat încă din timpul vieții compozitorului , subintitulat încă din timpul vieții compozitorului „Concertul „Concertul 
imperial”imperial”, reprezintă, alături de cel de-al 4-lea, culmi ale artei beethoveniene. , reprezintă, alături de cel de-al 4-lea, culmi ale artei beethoveniene. 
Libertatea cu care este mânuită evoluția arhitectonică, ponderea neobișnuită Libertatea cu care este mânuită evoluția arhitectonică, ponderea neobișnuită 
în structura generală a partidei solistice, tratarea orchestrală și inventivitatea în structura generală a partidei solistice, tratarea orchestrală și inventivitatea 
succesiunilor sunt cu adevărat surprinzătoare. Este o muzică ce își instaurează succesiunilor sunt cu adevărat surprinzătoare. Este o muzică ce își instaurează 
propriile legi, negând complet tiparele și reușind să fie, în pofida succesiunilor propriile legi, negând complet tiparele și reușind să fie, în pofida succesiunilor 
inedite și multitudinii ideilor, perfect echilibrată. inedite și multitudinii ideilor, perfect echilibrată. BeethovenBeethoven își manifestă aici  își manifestă aici 
acea putere de dominare a materialului sonor care va deveni o caracteristică a acea putere de dominare a materialului sonor care va deveni o caracteristică a 
ultimei sale perioade de creație. ultimei sale perioade de creație. 
Partea I – AllegroPartea I – Allegro – începe cu o strălucitoare introducere în formă de cadență  – începe cu o strălucitoare introducere în formă de cadență 
solistică, cu ample fraze ale pianului întretăiate de acordurile impunătoare ale solistică, cu ample fraze ale pianului întretăiate de acordurile impunătoare ale 
orchestrei.orchestrei.
Atât tema principală cât și cea secundară contribuie la conturarea caracterului Atât tema principală cât și cea secundară contribuie la conturarea caracterului 



plin de măreție al primei părți. Poate tocmai înscrierea ambelor teme într-o plin de măreție al primei părți. Poate tocmai înscrierea ambelor teme într-o 
sferă expresivă maiestuoasă (prima temă cu caracter marțial, a doua sugerând sferă expresivă maiestuoasă (prima temă cu caracter marțial, a doua sugerând 
rigiditatea ritmică a unui marș), a determinat rolul important pe care l-a atribuit rigiditatea ritmică a unui marș), a determinat rolul important pe care l-a atribuit 
compozitorul pe parcursul primei părți unei noi idei, de această dată lirică, compozitorul pe parcursul primei părți unei noi idei, de această dată lirică, 
unduitoare, caldă și plină de luminozitate. Desigur, tenta generală va fi dată unduitoare, caldă și plină de luminozitate. Desigur, tenta generală va fi dată 
totuși de primele două teme, ce vor imprima muzicii forța lor. totuși de primele două teme, ce vor imprima muzicii forța lor. 
Partea a II-a – Adagio un poco mossoPartea a II-a – Adagio un poco mosso – alternează idei în aparență  – alternează idei în aparență 
de un contrast izbitor, ce se completează totuși, fuzionând pe parcurs într-o de un contrast izbitor, ce se completează totuși, fuzionând pe parcurs într-o 
muzică de înaltă elevație. Tema de bază are aspectul unui coral, cu armonii muzică de înaltă elevație. Tema de bază are aspectul unui coral, cu armonii 
sonore, cu fraze calme, impunătoare, pline de noblețe.sonore, cu fraze calme, impunătoare, pline de noblețe.
Partea a III-a – AllegroPartea a III-a – Allegro – este pregătită încă din mișcarea anterioară prin  – este pregătită încă din mișcarea anterioară prin 
câteva măsuri în care noua temă își caută parcă făgașul pe care să irumpă. câteva măsuri în care noua temă își caută parcă făgașul pe care să irumpă. 
Izbucnirea impetuoasă a temei-refren este asemeni unei învăluiri totale în lumină Izbucnirea impetuoasă a temei-refren este asemeni unei învăluiri totale în lumină 
și strălucire. Nu este schițată doar o atmosferă luminoasă, ci este impulsionată și strălucire. Nu este schițată doar o atmosferă luminoasă, ci este impulsionată 
o energie ce se etalează furtunos. o energie ce se etalează furtunos. 

Dmitri ȘostakoviciDmitri Șostakovici a compus cea  a compus cea de-a V-a Simfoniede-a V-a Simfonie a sa – probabil  a sa – probabil 
cea mai cunoscută – într-un punct critic al carierei sale: era prima dată când cea mai cunoscută – într-un punct critic al carierei sale: era prima dată când 
se lovea de nemulțumirea lui Stalin, care putea conduce la distrugerea carierei se lovea de nemulțumirea lui Stalin, care putea conduce la distrugerea carierei 
sale, dar îi putea pune și viața în pericol. sale, dar îi putea pune și viața în pericol. Simfonia a V-aSimfonia a V-a a avut premiera în  a avut premiera în 
noiembrie 1937 și a fost primită cu entuziasm și ușurare din moment ce avea noiembrie 1937 și a fost primită cu entuziasm și ușurare din moment ce avea 
tot ce îi trebuia pentru a-l reabilita pe tot ce îi trebuia pentru a-l reabilita pe ȘostakoviciȘostakovici: un limbaj muzical simplu : un limbaj muzical simplu 
și direct, melodii bine conturate extinse și mai ales un final triumfal în tonalitate și direct, melodii bine conturate extinse și mai ales un final triumfal în tonalitate 
majoră. În timp ce majoră. În timp ce ȘostakoviciȘostakovici descria public noua sa lucrare drept „replica  descria public noua sa lucrare drept „replica 
unui artist sovietic la critică”, în particular spunea că finalul acesteia este o unui artist sovietic la critică”, în particular spunea că finalul acesteia este o 
imagine satirică a dictatorului.imagine satirică a dictatorului.
Lucrarea a fost compusă între anii 1936 – 1937. Lucrul cel mai de preț pentru Lucrarea a fost compusă între anii 1936 – 1937. Lucrul cel mai de preț pentru 
orice artist aflat sub regim Stalinist era dedublarea. Pentru orice artist aflat sub regim Stalinist era dedublarea. Pentru ȘostakoviciȘostakovici, care , care 
era foarte timid și detesta să apară în public, a devenit a doua sa natură să își era foarte timid și detesta să apară în public, a devenit a doua sa natură să își 
țină gândurile pentru el, să își joace cărțile cu circumspecție, să mintă când era țină gândurile pentru el, să își joace cărțile cu circumspecție, să mintă când era 
necesar și să își aleagă prietenii cu atenție. Un compozitor în această situație necesar și să își aleagă prietenii cu atenție. Un compozitor în această situație 
are binecuvântarea muzicii sale, prin care poate exprima exact ceea ce își are binecuvântarea muzicii sale, prin care poate exprima exact ceea ce își 
dorește, fără a trebui să îi explice înțelesul. La fel ca Beethoven, dorește, fără a trebui să îi explice înțelesul. La fel ca Beethoven, ȘostakoviciȘostakovici  
avea o măiestrie în a conduce publicul să creadă un mesaj. avea o măiestrie în a conduce publicul să creadă un mesaj. Simfonia a V-aSimfonia a V-a, , 
probabil printre cele mai celebre 15 simfonii prezente astăzi în sălile de concerte, probabil printre cele mai celebre 15 simfonii prezente astăzi în sălile de concerte, 
a fost compusă într-un moment critic al carierei lui a fost compusă într-un moment critic al carierei lui ȘostakoviciȘostakovici, acesta fiind , acesta fiind 
pentru prima dată în poziția de a-i displăcea lui Stalin. Acest lucru a pornit pentru prima dată în poziția de a-i displăcea lui Stalin. Acest lucru a pornit 



de la Opera sa „Lady Macbeth din Mtsensk”, a cărei intensitate expresionistă de la Opera sa „Lady Macbeth din Mtsensk”, a cărei intensitate expresionistă 
l-a ofensat pe marele conducător. În Ianuarie 1936, ziarul Pravda a publicat l-a ofensat pe marele conducător. În Ianuarie 1936, ziarul Pravda a publicat 
un articol critic asupra operei. Pe timpul lui Stalin, acest lucru putea să pună un articol critic asupra operei. Pe timpul lui Stalin, acest lucru putea să pună 
în pericol chiar și viața compozitorului, nu doar cariera acestuia, fapt care în pericol chiar și viața compozitorului, nu doar cariera acestuia, fapt care 
ar putea explica de ce ar putea explica de ce ȘostakoviciȘostakovici a oprit lucrul la Simfonia a IV-a și a  a oprit lucrul la Simfonia a IV-a și a 
compus-o pe a V-a. Chiar și așa, el a încercat să aplaneze conflictul nu printr-o compus-o pe a V-a. Chiar și așa, el a încercat să aplaneze conflictul nu printr-o 
cantată patriotică, ci printr-o simfonie, care, neavând versuri, nu demonstrează cantată patriotică, ci printr-o simfonie, care, neavând versuri, nu demonstrează 
foarte bine susținerea regimului. Pe lângă finalul care șterge orice umbră de foarte bine susținerea regimului. Pe lângă finalul care șterge orice umbră de 
îndoială, îndoială, Simfonia a V-aSimfonia a V-a are o seriozitate și o complexitate care o ridică  are o seriozitate și o complexitate care o ridică 
deasupra scopului căruia i-a fost destinată. Ascultătorul este dator să găsească deasupra scopului căruia i-a fost destinată. Ascultătorul este dator să găsească 
orice înțeles i se pare potrivit. Puterea și profunzimea muzicii acestei simfonii orice înțeles i se pare potrivit. Puterea și profunzimea muzicii acestei simfonii 
ne permit să ne revizuim impresiile cu fiecare nouă ascultare. Umbrele lui ne permit să ne revizuim impresiile cu fiecare nouă ascultare. Umbrele lui 
Beethoven și Mahler atârnă asupra primelor două mișcări, prima afișând o Beethoven și Mahler atârnă asupra primelor două mișcări, prima afișând o 
mare ingeniozitate în schimbările de tempo de la rar la repede și invers, iar cea mare ingeniozitate în schimbările de tempo de la rar la repede și invers, iar cea 
de-a doua purtând linii ale spiritului umoristic prezent în orice Scherzo. Partea de-a doua purtând linii ale spiritului umoristic prezent în orice Scherzo. Partea 
a treia este apreciată pentru scriitura de calitate la corzi (alămurile lipsesc) a treia este apreciată pentru scriitura de calitate la corzi (alămurile lipsesc) 
și intensitatea expresiei. În contrast cu aceasta, Finalul le oferă alămurilor și și intensitatea expresiei. În contrast cu aceasta, Finalul le oferă alămurilor și 
percuției oportunitatea să își ia revanșa, purtând mesajul triumfător în tonalitate percuției oportunitatea să își ia revanșa, purtând mesajul triumfător în tonalitate 
majoră, cu multiple semnificații. majoră, cu multiple semnificații. 
I. Moderato – Allegro non troppo. I. Moderato – Allegro non troppo. Simfonia se deschide cu tema Simfonia se deschide cu tema 
principală, foarte intensă, expusă la corzi, în canon, inițial în sexte mici, apoi principală, foarte intensă, expusă la corzi, în canon, inițial în sexte mici, apoi 
în terțe mici. Ritmul punctat al temei va deveni apoi acompaniament pentru o în terțe mici. Ritmul punctat al temei va deveni apoi acompaniament pentru o 
melodie lirică expusă de vioara întâi. Variații ale acestei teme se regăsesc și melodie lirică expusă de vioara întâi. Variații ale acestei teme se regăsesc și 
în părțile a treia și a patra a simfoniei. Tema a doua este construită pe octave în părțile a treia și a patra a simfoniei. Tema a doua este construită pe octave 
și septime și, spre deosebire de prima temă, cu ritmul punctat, aceasta se și septime și, spre deosebire de prima temă, cu ritmul punctat, aceasta se 
bazează pe un tipar ritmic static de scurt-lung-scurt. Partea I este foarte variată bazează pe un tipar ritmic static de scurt-lung-scurt. Partea I este foarte variată 
și are un punct culminant dur. Coda, cu o adiere în tonalitate minoră a corzilor și are un punct culminant dur. Coda, cu o adiere în tonalitate minoră a corzilor 
care însoțește gamele cromatice de la Celestă, încheie mișcarea într-o notă care însoțește gamele cromatice de la Celestă, încheie mișcarea într-o notă 
ambiguă. ambiguă. 
II. Allegretto. II. Allegretto. Motivul care deschide această parte (un scherzo cu mireasmă Motivul care deschide această parte (un scherzo cu mireasmă 
de vals) este o variație a primei teme din Partea întâi. Pot fi întâlnite și alte de vals) este o variație a primei teme din Partea întâi. Pot fi întâlnite și alte 
variații pe parcursul mișcării. Muzica rămâne spirituală, satirică, dar și agitată.variații pe parcursul mișcării. Muzica rămâne spirituală, satirică, dar și agitată.
III. Largo. III. Largo. După trompetele „încrezute” din prima parte și cornii „răgușiți” După trompetele „încrezute” din prima parte și cornii „răgușiți” 
din cea de-a doua, în această mișcare nu cântă nici un instrument de alamă. din cea de-a doua, în această mișcare nu cântă nici un instrument de alamă. 
Corzile sunt divizate pe parcursul întregii părți (viorile în 3 grupuri, viola, Corzile sunt divizate pe parcursul întregii părți (viorile în 3 grupuri, viola, 
cello și contrabasul în câte 2). Șostakovici umple această mișcare cu superbe cello și contrabasul în câte 2). Șostakovici umple această mișcare cu superbe 
melodii – una dintre ele fiind inspirată din tema întâi a primei părți – acestea melodii – una dintre ele fiind inspirată din tema întâi a primei părți – acestea 



intercalându-se cu intermezzi ale suflătorilor de lemn. Harpa și Celesta au și intercalându-se cu intermezzi ale suflătorilor de lemn. Harpa și Celesta au și 
ele roluri importante în această mișcare. Muzica este emoțională și chiar de ton ele roluri importante în această mișcare. Muzica este emoțională și chiar de ton 
elegiac, revenind la atmosfera serioasă ce a fost întreruptă de Scherzo.elegiac, revenind la atmosfera serioasă ce a fost întreruptă de Scherzo.
IV. Allegro non troppo. IV. Allegro non troppo. Această mișcare, în formă de sonată abreviată (fără Această mișcare, în formă de sonată abreviată (fără 
tema a doua în Repriză), preia tonul de marș din punctul culminant al primei tema a doua în Repriză), preia tonul de marș din punctul culminant al primei 
părți, cel puțin ca manieră dacă nu și în materialul propriu-zis. O concluzie părți, cel puțin ca manieră dacă nu și în materialul propriu-zis. O concluzie 
tensionată conduce spre un episod mai liniștit al acestei părți. După încheierea tensionată conduce spre un episod mai liniștit al acestei părți. După încheierea 
acestei secțiuni și un scurt solo de tobă mică și timpani se face trecerea, printr-o acestei secțiuni și un scurt solo de tobă mică și timpani se face trecerea, printr-o 
scurtă introducere în caracter militar, spre finalul mișcării, reprezentat de o scurtă introducere în caracter militar, spre finalul mișcării, reprezentat de o 
repetare obsesivă a tonalității Re major. repetare obsesivă a tonalității Re major. 
După ce Simfonia a fost cântată la Moscova, Heinrich Neuhaus a descris-o După ce Simfonia a fost cântată la Moscova, Heinrich Neuhaus a descris-o 
drept „profundă, plină de înțeles, captivantă, clasică în integritatea concepției drept „profundă, plină de înțeles, captivantă, clasică în integritatea concepției 
sale, perfectă ca formă și scriere orchestrală, o muzică inovatoare și sale, perfectă ca formă și scriere orchestrală, o muzică inovatoare și 
originală dar în același timp familiară, atât de bine redă sentimentele umane”. originală dar în același timp familiară, atât de bine redă sentimentele umane”. 
ȘostakoviciȘostakovici a revenit la forma tradițională de patru mișcări și o orchestră de  a revenit la forma tradițională de patru mișcări și o orchestră de 
dimensiuni normale. Mai mult de atât, el a construit fiecare parte în tipare clare, dimensiuni normale. Mai mult de atât, el a construit fiecare parte în tipare clare, 
concluzionând prin faptul că o simfonie nu poate fi o lucrare valoroasă fără o concluzionând prin faptul că o simfonie nu poate fi o lucrare valoroasă fără o 
arhitectură solidă. Structura armonică este mai tonală decât în alte lucrări de-arhitectură solidă. Structura armonică este mai tonală decât în alte lucrări de-
ale sale, iar materialul tematic mai accesibil. Fiecare măsură poartă amprenta ale sale, iar materialul tematic mai accesibil. Fiecare măsură poartă amprenta 
compozitorului. „În Simfonia a V-a, calitățile muzicii lui Șostakovici – meditația, compozitorului. „În Simfonia a V-a, calitățile muzicii lui Șostakovici – meditația, 
umorul și grandoarea – se îmbină perfect”. umorul și grandoarea – se îmbină perfect”. 



Vioara I:
- Ondin Brezeanu
- Petru Lupan
- Cosmin Stoica
- Marin Lodrin
- Ana Truță
- Dana Pârgaru
- Georgiana Ionescu
- Spiridon Stoica
- Dan Gagiu
- Frederic Marin
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iolanda Vasilescu
- Stelian Nemțanu
- Carmen Totti
- Venera Paraschiv
- Mihaela Bordea
- Lavinia Zota
- Cristina Cristea
Violă:
- Claudia Mihalache - colaborator 
- Georgiana Munteanu
- Mirela Ivan
- Cosmin Faur
- Marius Nițu
- Vasile Călin
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Eduard Zecheru
- Flaminia Nastai
- Anca Dumitrescu
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Iustin Carp
- Ciprian Matei
- Andrei Frîncu
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Alina Papară
- Roxana Popescu
Oboi:
- Oleg Bălănuță
- Marius Miu
Clarinet:
- Daniel Radu
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
Fagot:

- Iulian Nițică
- Manuela Nițică
- Maria Chifu
Corn:
- Constantin Istrate
- Radu Andrei
- Bogdan Petroșanu
- Dragoș Horoba
Trompetă: 
- Cristian Cucu
- Emil Bîzgă
- Sorrel Chiriac
Trombon:
- Mirel Liță
- Florin Bârlădeanu
- Ștefan Oprică
Tubă: 
- Gabriel Rotaru - colaborator 
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Aurelian Despa
- Teodora Banu-Nistoroiu
- Bogdan Dumitraș
- Ioana Văleanu
- Horia Stanciu – colaborator 
Pian/Celestă: Cristina Ionescu 
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








