




Născut în București în data de 03 august 1988, Născut în București în data de 03 august 1988, Alexandru IlieAlexandru Ilie a arătat o  a arătat o 
înclinație spre domeniul muzical încă din copilărie. Părinții săi l-au încurajat să își înclinație spre domeniul muzical încă din copilărie. Părinții săi l-au încurajat să își 
mențină vie dorința carierei muzicale și astfel i-au îndrumat pașii către Colegiul mențină vie dorința carierei muzicale și astfel i-au îndrumat pașii către Colegiul 
Național de Muzică George Enescu din București, unde a studiat timp de 12 Național de Muzică George Enescu din București, unde a studiat timp de 12 
ani. A urmat apoi Universitatea Națională de Muzică din București, pe care ani. A urmat apoi Universitatea Națională de Muzică din București, pe care 
a absolvit-o cu brio în anul 2011, la clasa Maestrului Petru Andriesei. Doi ani a absolvit-o cu brio în anul 2011, la clasa Maestrului Petru Andriesei. Doi ani 
mai târziu devine absolventul secţiei de Stilistică Dirijorală în cadrul studiilor de mai târziu devine absolventul secţiei de Stilistică Dirijorală în cadrul studiilor de 
Master ale aceleiaşi universităţi, la clasa Maestrului Horia Andreescu, convins Master ale aceleiaşi universităţi, la clasa Maestrului Horia Andreescu, convins 
fiind că aceasta este chemarea lui, respectiv pupitrul și bagheta dirijorului.fiind că aceasta este chemarea lui, respectiv pupitrul și bagheta dirijorului.
Pentru dezvoltarea personală și profesională, Pentru dezvoltarea personală și profesională, Alexandru IlieAlexandru Ilie a considerat că  a considerat că 
trebuie să învețe și să „fure” meserie de la cei mai buni în domeniu, de aceea a trebuie să învețe și să „fure” meserie de la cei mai buni în domeniu, de aceea a 
participat la Masterclass-uri și a lucrat cu Maeștri de renume, precum: Christian participat la Masterclass-uri și a lucrat cu Maeștri de renume, precum: Christian 
Badea, Enrique Garcia Asensio (2012 şi 2013), Jin Wang, Mark Stringer, David Badea, Enrique Garcia Asensio (2012 şi 2013), Jin Wang, Mark Stringer, David 
Crescenzi, Christian Ehwald și Sigmund Thorp.Crescenzi, Christian Ehwald și Sigmund Thorp.
Încă de pe vremea studenției, pentru a se motiva și a se evalua, având Încă de pe vremea studenției, pentru a se motiva și a se evalua, având 
convingerea că doar prin experiență poți căpăta noi principii și o nouă optică convingerea că doar prin experiență poți căpăta noi principii și o nouă optică 
în sfera dirijorală, în sfera dirijorală, Alexandru IlieAlexandru Ilie a participat la numeroase concursuri la  a participat la numeroase concursuri la 
care a câştigat diferite premii, dintre care se pot aminti: Premiul al III-lea la care a câştigat diferite premii, dintre care se pot aminti: Premiul al III-lea la 
concursul de dirijat din cadrul proiectului POSDRU în 2010; un an mai târziu concursul de dirijat din cadrul proiectului POSDRU în 2010; un an mai târziu 
a obţinut Premiul I la concursul festivităţii de încheiere a aceluiaşi proiect şi a obţinut Premiul I la concursul festivităţii de încheiere a aceluiaşi proiect şi 
Premiul al II-lea la concursul pentru Bursa Dorel Paşcu, iar în anul 2014, Premiul Premiul al II-lea la concursul pentru Bursa Dorel Paşcu, iar în anul 2014, Premiul 
pentru Cel mai bine clasat dirijor român la Concursul Internaţional Jeunesses pentru Cel mai bine clasat dirijor român la Concursul Internaţional Jeunesses 
Musicales, ediţia a V-a.Musicales, ediţia a V-a.
Anul 2018 a fost unul în care Anul 2018 a fost unul în care Alexandru IlieAlexandru Ilie a atins de fiecare dată etapele  a atins de fiecare dată etapele 
finale ale concursurilor la care a participat: Concursul Național de Dirijat Ionel finale ale concursurilor la care a participat: Concursul Național de Dirijat Ionel 
Perlea, în cadrul căruia s-a clasat pe primul loc obținând Trofeul Ionel Perlea, Perlea, în cadrul căruia s-a clasat pe primul loc obținând Trofeul Ionel Perlea, 
finalist și locul al V-lea la Concursul Internațional de Dirijat BMI și locul al III-finalist și locul al V-lea la Concursul Internațional de Dirijat BMI și locul al III-
lea la prestigiosul Concurs Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales. Pe plan lea la prestigiosul Concurs Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales. Pe plan 
extern, în anul 2016 a atins etapa semifinală în cadrul Concursului Internațional extern, în anul 2016 a atins etapa semifinală în cadrul Concursului Internațional 
de Dirijat Felix Mendelssohn, clasându-se pe locul al 5-lea dintr-un total de de Dirijat Felix Mendelssohn, clasându-se pe locul al 5-lea dintr-un total de 
240 de participanți.240 de participanți.
În prezent, este dirijor permanent și conduce departamentul de Studii Muzicale În prezent, este dirijor permanent și conduce departamentul de Studii Muzicale 
al Operei Comice pentru Copii din București, din luna februarie a anului 2017, al Operei Comice pentru Copii din București, din luna februarie a anului 2017, 
iar din anul 2019 a preluat și funcția de dirijor permanent al Teatrului de Operetă iar din anul 2019 a preluat și funcția de dirijor permanent al Teatrului de Operetă 
și Musical Ion Dacian. Având o vastă experiență, în ciuda vârstei, și Musical Ion Dacian. Având o vastă experiență, în ciuda vârstei, Alexandru Alexandru 
IlieIlie colaborează frecvent, în calitate de dirijor, cu Filarmonicile din întreaga  colaborează frecvent, în calitate de dirijor, cu Filarmonicile din întreaga 
țară: Cluj, Timișoara, Oradea, Satu-Mare, Bacău, Botoșani, Ploiești, Pitești, țară: Cluj, Timișoara, Oradea, Satu-Mare, Bacău, Botoșani, Ploiești, Pitești, 



Rm. Vâlcea, Craiova, Târgoviște, cu orchestre de tineret cum ar fi: Orchestra Rm. Vâlcea, Craiova, Târgoviște, cu orchestre de tineret cum ar fi: Orchestra 
Română de Tineret sau Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, dar și cu Română de Tineret sau Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, dar și cu 
orchestre private ca: Orchestra Simfonică București, Philarmonia Elite București, orchestre private ca: Orchestra Simfonică București, Philarmonia Elite București, 
Orchestra Națională Electrecord, Orchestra Concertino – Cluj.Orchestra Națională Electrecord, Orchestra Concertino – Cluj.
Pe lângă faptul că este un muzician desăvârșit, în activitatea sa profesională Pe lângă faptul că este un muzician desăvârșit, în activitatea sa profesională 
se vor recunoaște şi activităţi manageriale, se vor recunoaște şi activităţi manageriale, Alexandru IlieAlexandru Ilie fiind fondator  fiind fondator 
şi co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal, Orchestrei şi Corului şi co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal, Orchestrei şi Corului 
Metropolitan, Cervantes Chamber Orchestra sau VIBE Orchestra.Metropolitan, Cervantes Chamber Orchestra sau VIBE Orchestra.

Cu peste 1.000 de apariții scenice, violonistul Cu peste 1.000 de apariții scenice, violonistul Gabriel CroitoruGabriel Croitoru este un  este un 
muzician cu o extrem de bogată prezență în viața muzicală, în triplă postură: muzician cu o extrem de bogată prezență în viața muzicală, în triplă postură: 
solist concertist al solist concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din PloieștiFilarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (din  (din 
anul 1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii anul 1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii 

„Transilvania” din Cluj-Napoca și profesor universitar doctor la Universitatea „Transilvania” din Cluj-Napoca și profesor universitar doctor la Universitatea 
Națională de Muzică București. Națională de Muzică București. 
Dinamismul și elocvența interpretărilor sale au putut fi constatate de public în Dinamismul și elocvența interpretărilor sale au putut fi constatate de public în 
concerte și recitaluri susținute pe scenele tuturor Filarmonicilor din România și pe concerte și recitaluri susținute pe scenele tuturor Filarmonicilor din România și pe 
podiumuri de concert din întreaga lume. podiumuri de concert din întreaga lume. Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a apărut ca solist  a apărut ca solist 
în compania unor orchestre importante, precum: London Royal Philharmonic, în compania unor orchestre importante, precum: London Royal Philharmonic, 

„Gewandhaus Orchester” Leipzig, Orchestra de cameră „Regina Sofia”, „Gewandhaus Orchester” Leipzig, Orchestra de cameră „Regina Sofia”, 
Festival String of Lucern Chamber Orchestra, Orchestrele simfonice din Monte-Festival String of Lucern Chamber Orchestra, Orchestrele simfonice din Monte-
Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon, Ansamblul Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon, Ansamblul 
orchestral din Marsilia, Filarmonica din Cannes, South-West Symphony. Astfel orchestral din Marsilia, Filarmonica din Cannes, South-West Symphony. Astfel 
a avut ocazia să colaboreze cu dirijorii: Leopold Hager, Jacques Bodmer, a avut ocazia să colaboreze cu dirijorii: Leopold Hager, Jacques Bodmer, 
Odon Alonso, Arturo Tamayo, Emanuel Krivinne, Rudolf Baumgartner, Jean Odon Alonso, Arturo Tamayo, Emanuel Krivinne, Rudolf Baumgartner, Jean 
Leber, Michel Tabachnik, Paul Nadler, Hiroaki Masuda, Claude Bardon, Alan Leber, Michel Tabachnik, Paul Nadler, Hiroaki Masuda, Claude Bardon, Alan 
Tongue, Cem Mansur, Horia Andreescu, Ion Baciu, Ludovic Bacs, Iosif Conta, Tongue, Cem Mansur, Horia Andreescu, Ion Baciu, Ludovic Bacs, Iosif Conta, 
Cristian Brâncuși, Paul Popescu, Ovidiu Bălan, Romeo Râmbu, Gheorghe Cristian Brâncuși, Paul Popescu, Ovidiu Bălan, Romeo Râmbu, Gheorghe 
Costin, Vlad Conta, Petre Sbârcea, Dorin Frandeș, Camil Marinescu, Modest Costin, Vlad Conta, Petre Sbârcea, Dorin Frandeș, Camil Marinescu, Modest 
Cichirdan, Alexandru Iosub, Emil Simon, Emanuel Elenescu, Valentin Doni, Cichirdan, Alexandru Iosub, Emil Simon, Emanuel Elenescu, Valentin Doni, 
Ilarion Ionescu-Galați și mulți alții. Ilarion Ionescu-Galați și mulți alții. 
A susținut recitaluri în: Franța, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, A susținut recitaluri în: Franța, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, 
Republica Cehă, China, Bulgaria, S.U.A., Ungaria, România.Republica Cehă, China, Bulgaria, S.U.A., Ungaria, România.
Din parcursul evoluției sale artistice, ca un factor major al progresului său, se Din parcursul evoluției sale artistice, ca un factor major al progresului său, se 
evidențiază participarea la viața competițională națională și internațională. evidențiază participarea la viața competițională națională și internațională. 
Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a obținut Trofeul „Lira de Aur” la Concursul Național de  a obținut Trofeul „Lira de Aur” la Concursul Național de 
Interpretare Instrumentală „Ciprian Porumbescu” de la Suceava, Premiul I la Interpretare Instrumentală „Ciprian Porumbescu” de la Suceava, Premiul I la 



Concursul Internațional de vioară „Henryk Wieniawski” din Polonia (1979), Concursul Internațional de vioară „Henryk Wieniawski” din Polonia (1979), 
Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Sarasate Premiul I și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Sarasate 
la Concursul Internațional de vioară „Pablo de Sarasate” din Spania (1991), la Concursul Internațional de vioară „Pablo de Sarasate” din Spania (1991), 
Premiul II la Concursul Internațional de vioară „Tibor Varga” – Elveția, Premiul Premiul II la Concursul Internațional de vioară „Tibor Varga” – Elveția, Premiul 
III la Concursul „N. Paganini” din Italia, Premiul special al juriului la Concursul III la Concursul „N. Paganini” din Italia, Premiul special al juriului la Concursul 

„Fritz Kreisler” din Austria și a fost catalogat de către presa franceză de „Fritz Kreisler” din Austria și a fost catalogat de către presa franceză de 
specialitate drept „un violonist excepțional, având o tehnică impecabilă” după specialitate drept „un violonist excepțional, având o tehnică impecabilă” după 
obținerea Premiului II la Concursul Internațional „Zino Francescatti” din Franța obținerea Premiului II la Concursul Internațional „Zino Francescatti” din Franța 
(1987).(1987).
Arta sa interpretativă a fost captată și se regăsește în numeroase înregistrări Arta sa interpretativă a fost captată și se regăsește în numeroase înregistrări 
pentru fonoteca Societății Române de Radiodifuziune (1987-2008) și pe mai pentru fonoteca Societății Române de Radiodifuziune (1987-2008) și pe mai 
multe CD-uri. Din 2008, violonistul multe CD-uri. Din 2008, violonistul Gabriel CroitoruGabriel Croitoru a câștigat dreptul de  a câștigat dreptul de 
folosință și cântă pe o vioară construită în anul 1731 de celebrul lutier Giuseppe folosință și cântă pe o vioară construită în anul 1731 de celebrul lutier Giuseppe 
Guarneri, instrument ce i-a aparținut lui George Enescu.Guarneri, instrument ce i-a aparținut lui George Enescu.
În ultimii ani, artistul a participat la turneele naționale „Vioara lui Enescu la În ultimii ani, artistul a participat la turneele naționale „Vioara lui Enescu la 
sate” și „Duelul Viorilor: Stradivarius vs. Guarneri”, evenimente ce l-au purtat sate” și „Duelul Viorilor: Stradivarius vs. Guarneri”, evenimente ce l-au purtat 
pe scene din numeroase localități din țară dar și pe diferitele meridiane ale pe scene din numeroase localități din țară dar și pe diferitele meridiane ale 
lumii, unde a fost aplaudat de mii de spectatori entuziaști, alături de violonistul lumii, unde a fost aplaudat de mii de spectatori entuziaști, alături de violonistul 
Liviu Prunaru și de pianistul Horia Mihail.Liviu Prunaru și de pianistul Horia Mihail.
Gabriel CroitoruGabriel Croitoru este profesor universitar doctor la Universitatea Națională  este profesor universitar doctor la Universitatea Națională 
de Muzică din București, solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio din de Muzică din București, solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio din 
București, al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca și al Filarmonicii „Paul București, al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca și al Filarmonicii „Paul 
Constantinescu” Ploiești. Constantinescu” Ploiești. 

Ioana Maria LupașcuIoana Maria Lupașcu, pe care marele pianist Lazar Berman o descria , pe care marele pianist Lazar Berman o descria 
drept „solistă cu enorme posibilități tehnice și artistice”, s-a născut la Brăila, drept „solistă cu enorme posibilități tehnice și artistice”, s-a născut la Brăila, 
unde a studiat pianul de la vârsta de patru ani cu profesorul Mircea Bogatu. unde a studiat pianul de la vârsta de patru ani cu profesorul Mircea Bogatu. 
Formarea a continuat la Liceul de Muzică „George Enescu” din București și Formarea a continuat la Liceul de Muzică „George Enescu” din București și 
apoi la actuala Universitate Națională de Muzică din capitală. După absolvire apoi la actuala Universitate Națională de Muzică din capitală. După absolvire 
este admisă la Masterul Virtuosity Level la Conservatoire du Lausanne, Elveția, este admisă la Masterul Virtuosity Level la Conservatoire du Lausanne, Elveția, 
la clasa Prof. JF Antonioli, dar după câteva luni se mută în Italia, unde devine la clasa Prof. JF Antonioli, dar după câteva luni se mută în Italia, unde devine 
studenta marelui pianist Lazar Berman, la Accademia Europea di Musica. studenta marelui pianist Lazar Berman, la Accademia Europea di Musica. 
După încheierea masterului de trei ani în Perfecționare Solistică, a continuat După încheierea masterului de trei ani în Perfecționare Solistică, a continuat 
să lucreze cu Maestrul Berman până la tragica sa dispariție în 2005, cei cinci să lucreze cu Maestrul Berman până la tragica sa dispariție în 2005, cei cinci 
ani de studiu cu marele pianist ajutând-o să-și îmbogățească mijloacele de ani de studiu cu marele pianist ajutând-o să-și îmbogățească mijloacele de 
expresie muzicală și să aprofundeze viziunea asupra interpretării solistice. Deși expresie muzicală și să aprofundeze viziunea asupra interpretării solistice. Deși 
laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, nu s-a simțit atrasă laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, nu s-a simțit atrasă 



de viața competițională și a început cariera solistică, fiind prezentă pe scene de viața competițională și a început cariera solistică, fiind prezentă pe scene 
din Italia, România, Elveția, Croația, Slovacia, Belgia, Lituania, Turcia, Spania, din Italia, România, Elveția, Croația, Slovacia, Belgia, Lituania, Turcia, Spania, 
Germania.Germania.
Ioana Maria LupaşcuIoana Maria Lupaşcu a cântat sub baghetele dirijorilor: JF Antonioli (Elveția),  a cântat sub baghetele dirijorilor: JF Antonioli (Elveția), 
Mihail Agafița, Ovidiu Bălan, Valentin Doni, Mika Eichenholz (Suedia), Iurie Mihail Agafița, Ovidiu Bălan, Valentin Doni, Mika Eichenholz (Suedia), Iurie 
Florea, Dorin Frandeș, I.Ionescu-Galați, Ladislau-Petru Horvath (Italia), Marius Florea, Dorin Frandeș, I.Ionescu-Galați, Ladislau-Petru Horvath (Italia), Marius 
Hristescu, Koichi Inoue ( Japonia), Alexandru Iosub, Koichiro Kanno, Walter Hristescu, Koichi Inoue ( Japonia), Alexandru Iosub, Koichiro Kanno, Walter 
Hilgers (Germania), Sabin Păutza, Radu Postăvaru, I.I.Prunner, Gottfried Rabl Hilgers (Germania), Sabin Păutza, Radu Postăvaru, I.I.Prunner, Gottfried Rabl 
(Austria), Petre Sbârcea, Mihail Secikin, Tiberiu Soare, Florin Totan, Takiro Ueno (Austria), Petre Sbârcea, Mihail Secikin, Tiberiu Soare, Florin Totan, Takiro Ueno 
(Japonia), Winston Dan Vogel (USA), Theo Wolters (Olanda). A colaborat cu (Japonia), Winston Dan Vogel (USA), Theo Wolters (Olanda). A colaborat cu 
violoniști de marcă, precum Ladislau Petru Horvath, Romel Joseph, Luminitza violoniști de marcă, precum Ladislau Petru Horvath, Romel Joseph, Luminitza 
Petre și Florin Paul, cu violonceliștii Rodin Moldovan și Mirel Iancovici, cu Petre și Florin Paul, cu violonceliștii Rodin Moldovan și Mirel Iancovici, cu 
contratenorul Cezar Ouatu, cu acordeonistul Fernando Mihalache.contratenorul Cezar Ouatu, cu acordeonistul Fernando Mihalache.
Din anul 2007 este solistă a Din anul 2007 este solistă a Filarmonicii „Paul Constantinescu” PloieștiFilarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești. . 
În acelaşi an lansează CD-ul Live Piano Solo (Ed. Libris), urmat de Piano Recital În acelaşi an lansează CD-ul Live Piano Solo (Ed. Libris), urmat de Piano Recital 
în 2009 (Ed. Casa Radio – Radiodifuziunea Română). în 2009 (Ed. Casa Radio – Radiodifuziunea Română). 
Interesată de repertorii noi, compozitori ca Guy Bacos, Deniz Inan, Ioan Interesată de repertorii noi, compozitori ca Guy Bacos, Deniz Inan, Ioan 
Dobrinescu, Luca Tieppo i-au dedicat diferite lucrări pentru pian solo sau pian Dobrinescu, Luca Tieppo i-au dedicat diferite lucrări pentru pian solo sau pian 
și orchestră, lucrări a căror premieră absolută a și susținut-o.și orchestră, lucrări a căror premieră absolută a și susținut-o.

Fernando MihalacheFernando Mihalache este unul dintre puținii interpreți români ai acordeonului  este unul dintre puținii interpreți români ai acordeonului 
care au reușit să pătrundă pe scenele de concert. Calitățile sale remarcabile îi care au reușit să pătrundă pe scenele de concert. Calitățile sale remarcabile îi 
permit să abordeze o mare varietate de genuri și stiluri muzicale – o recunoaștere permit să abordeze o mare varietate de genuri și stiluri muzicale – o recunoaștere 
a acestui fapt constituind-o prezența sa pe scena Festivalului George Enescu, a a acestui fapt constituind-o prezența sa pe scena Festivalului George Enescu, a 
Festivalul Jazz, Blues & More, The Sound of Spring, European Weeks Festival Festivalul Jazz, Blues & More, The Sound of Spring, European Weeks Festival 
in Passau, Festival of Ierusalim, Festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii in Passau, Festival of Ierusalim, Festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii 
Noi. Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este Traffic Strings, Noi. Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este Traffic Strings, 
materializat cu un compact discurile Tango Finesse (2009) și Tango Aficionado materializat cu un compact discurile Tango Finesse (2009) și Tango Aficionado 
(2013).  Alături de vibrafonistul Alexandru Anastasiu, pune bazele Accord (2013).  Alături de vibrafonistul Alexandru Anastasiu, pune bazele Accord 
Vibes, un proiect de anvergură (acordeon şi vibrafon), unic în România, din Vibes, un proiect de anvergură (acordeon şi vibrafon), unic în România, din 
care au rezultat compact discurile Just Musette (2013) și Just Tango (2016). Un care au rezultat compact discurile Just Musette (2013) și Just Tango (2016). Un 
alt proiect interesant prin asocierea timbrală (flaut, acordeon, pian şi contrabas) alt proiect interesant prin asocierea timbrală (flaut, acordeon, pian şi contrabas) 
cât şi prin repertoriul abordat este Maxim Quartet. Un proiect inedit în peisajul cât şi prin repertoriul abordat este Maxim Quartet. Un proiect inedit în peisajul 
muzical românesc este proiectul Synthcordia: Fernando Mihalache – bayan și muzical românesc este proiectul Synthcordia: Fernando Mihalache – bayan și 
Cătălin Crețu – electronics și live video processing, cu lucrări semnate de cei Cătălin Crețu – electronics și live video processing, cu lucrări semnate de cei 
doi interpreți.doi interpreți.
Născut în 1979, Născut în 1979, Fernando MihalacheFernando Mihalache a studiat Compoziție la Universitatea  a studiat Compoziție la Universitatea 



Națională de Muzică București cu Liviu Dănceanu, apoi studii de Master cu Națională de Muzică București cu Liviu Dănceanu, apoi studii de Master cu 
Aurel Stroe și Dan Dediu și a elaborat teza de doctorat cu titlul „Muzica de Aurel Stroe și Dan Dediu și a elaborat teza de doctorat cu titlul „Muzica de 
film românească” sub îndrumarea profesorului Octavian Nemescu. După film românească” sub îndrumarea profesorului Octavian Nemescu. După 
absolvirea cursurilor universitare participă la Workshop-uri și cursuri de absolvirea cursurilor universitare participă la Workshop-uri și cursuri de 
acordeon cu profesori renumiți precum: Massimiliano Pitocco, Yuri Shishkin, acordeon cu profesori renumiți precum: Massimiliano Pitocco, Yuri Shishkin, 
Frank Angelis, Frederich Lips, Vojin Vasovici, Xiao Quing Cao, Raimondas Frank Angelis, Frederich Lips, Vojin Vasovici, Xiao Quing Cao, Raimondas 
Sviackevicius, Giuseppe Scigliano, Alfred Melichar. În anul 2014 înființează Sviackevicius, Giuseppe Scigliano, Alfred Melichar. În anul 2014 înființează 
prima clasă de acordeon la Universitatea Națională de Muzică din București.prima clasă de acordeon la Universitatea Națională de Muzică din București.
În noiembrie 2019 publică primul volum de Sonate de Domenico Scarlatti – În noiembrie 2019 publică primul volum de Sonate de Domenico Scarlatti – 
aranjate pentru acordeon, iar în 2020 face o transcripție a Invențiunilor la 2 aranjate pentru acordeon, iar în 2020 face o transcripție a Invențiunilor la 2 
voci de J.S. Bach. Printre cele mai recente realizări ale sale se numără un proiect voci de J.S. Bach. Printre cele mai recente realizări ale sale se numără un proiect 
solo pentru bayan și acordeon prezentat în cadrul Turneului Citadele Culturale solo pentru bayan și acordeon prezentat în cadrul Turneului Citadele Culturale 
(2021) și participarea în cadrul Festivalului George Enescu alături de Orchestra (2021) și participarea în cadrul Festivalului George Enescu alături de Orchestra 
de Cameră a Filarmonicii Transilvania cu Opera „Lulu” de Alban Berg (2021). de Cameră a Filarmonicii Transilvania cu Opera „Lulu” de Alban Berg (2021). 

Creaţiile lui Creaţiile lui Sabin PăutzaSabin Păutza s-au bucurat de aprecierile entuziaste ale criticii  s-au bucurat de aprecierile entuziaste ale criticii 
de specialitate şi ale publicului, pentru ele compozitorul a obţinut numeroase de specialitate şi ale publicului, pentru ele compozitorul a obţinut numeroase 
distincţii: Premiul George Enescu pentru compoziţie (1975), Premiul Uniunii distincţii: Premiul George Enescu pentru compoziţie (1975), Premiul Uniunii 
Compozitorilor din România (1979), Marele Premiul al Radioteleviziunii Române Compozitorilor din România (1979), Marele Premiul al Radioteleviziunii Române 
(1981), Diploma de onoare la Concursul Internaţional de Compoziţie de la Salt (1981), Diploma de onoare la Concursul Internaţional de Compoziţie de la Salt 
Lake City - Utah (1985), Premiul Rudolph Nissim al Uniunii Compozitorilor din Lake City - Utah (1985), Premiul Rudolph Nissim al Uniunii Compozitorilor din 
Statele Unite (1990), Premiul Martin Luther King Jr. pentru compoziţie (1994). Statele Unite (1990), Premiul Martin Luther King Jr. pentru compoziţie (1994). 
În 1984 În 1984 Sabin PăutzaSabin Păutza s-a stabilit în Statele Unite, unde a fost numit prin  s-a stabilit în Statele Unite, unde a fost numit prin 
concurs director artistic şi dirijor principal al celei mai vechi orchestre din New concurs director artistic şi dirijor principal al celei mai vechi orchestre din New 
Jersey, Plainfield Symphony. Muzicianul consideră că adevăratul său debut Jersey, Plainfield Symphony. Muzicianul consideră că adevăratul său debut 
pe continentul american a avut loc în anul 1985 când, în prestigioasa sală pe continentul american a avut loc în anul 1985 când, în prestigioasa sală 
Carnegie Hall din New York, Carnegie Hall din New York, Sabin PăutzaSabin Păutza s-a prezentat în dublă ipostază:  s-a prezentat în dublă ipostază: 
de dirijor la pupitrul Orchestrei New York University Symphony şi de compozitor de dirijor la pupitrul Orchestrei New York University Symphony şi de compozitor 
- în program figurând şi lucrarea sa Haiku, poem pentru soprană şi orchestră.- în program figurând şi lucrarea sa Haiku, poem pentru soprană şi orchestră.
În această seară pe afişul În această seară pe afişul Filarmonicii din PloieştiFilarmonicii din Ploieşti figurează  figurează Dublul Dublul 
concert pentru violă, pian şi orchestrăconcert pentru violă, pian şi orchestră de  de Sabin PăutzaSabin Păutza, unul dintre , unul dintre 
compozitorii care „cultivă intens dimensiunea ludică a actului componistic” – compozitorii care „cultivă intens dimensiunea ludică a actului componistic” – 
după cum scrie prof. univ. dr. Gheorghe Duţică. după cum scrie prof. univ. dr. Gheorghe Duţică. 
Compozitorul însuşi scrie că „lucrarea face parte dintr-un ciclu de compoziţii Compozitorul însuşi scrie că „lucrarea face parte dintr-un ciclu de compoziţii 
care se bazează pe arhetipuri modale şi ritmico-melodice extrase din cântece care se bazează pe arhetipuri modale şi ritmico-melodice extrase din cântece 
autentice din folclorul românesc (melodii de joc, colinde) sau pe melodii autentice din folclorul românesc (melodii de joc, colinde) sau pe melodii 
compuse de autor în spirit popular românesc. Acestea sunt modelate în structuri compuse de autor în spirit popular românesc. Acestea sunt modelate în structuri 



complexe, capabile să creeze un limbaj nou, prin metoda combinaţiilor, a complexe, capabile să creeze un limbaj nou, prin metoda combinaţiilor, a 
permutărilor sau a alternanţelor. Compus în anul 1990, Concertul Dublu este permutărilor sau a alternanţelor. Compus în anul 1990, Concertul Dublu este 
structurat în trei mişcări distincte. Între partea I, în formă de sonată, şi partea structurat în trei mişcări distincte. Între partea I, în formă de sonată, şi partea 
mediană, în formă de lied, se înscrie cadenza violei soliste, iar între partea a mediană, în formă de lied, se înscrie cadenza violei soliste, iar între partea a 
doua şi Finalul în formă de rondo-sonată, apare cadenza pianului, pentru ca doua şi Finalul în formă de rondo-sonată, apare cadenza pianului, pentru ca 
înaintea codei din final pianul şi viola să se întâlnească într-o cadenză comună. înaintea codei din final pianul şi viola să se întâlnească într-o cadenză comună. 
Atmosfera generală este de sărbătoare românească, iar viola şi pianul Atmosfera generală este de sărbătoare românească, iar viola şi pianul 
dialoghează şi se completează reciproc. Concertul cultivă ideea de joc, atât în dialoghează şi se completează reciproc. Concertul cultivă ideea de joc, atât în 
sensul de dans, cât şi în sens ludic, combinatoriu (propriu termenului englezesc sensul de dans, cât şi în sens ludic, combinatoriu (propriu termenului englezesc 
de games). Lucrarea capătă alura unei rapsodii de maximă accesibilitate prin de games). Lucrarea capătă alura unei rapsodii de maximă accesibilitate prin 
modul în care materialul original este tratat şi dezvoltat. Secţiunea centrală modul în care materialul original este tratat şi dezvoltat. Secţiunea centrală 
a primei părţi este adusă în Final uşor modificată, oferind întregii lucrări un a primei părţi este adusă în Final uşor modificată, oferind întregii lucrări un 
caracter ciclic. Concertul a intrat mai tarziu şi în repertoriul violonceliştilor, caracter ciclic. Concertul a intrat mai tarziu şi în repertoriul violonceliştilor, 
după ce eu am rearanjat întreaga scriitură a violei soliste pentru violoncel”. În după ce eu am rearanjat întreaga scriitură a violei soliste pentru violoncel”. În 
această seară, însă, el va fi interpretat în varianta de această seară, însă, el va fi interpretat în varianta de Dublu Concert pentru Dublu Concert pentru 
Acordeon, Pian şi OrchestrăAcordeon, Pian şi Orchestră..

„Șase Dansuri Românești”„Șase Dansuri Românești” este o suită care cuprinde 6 miniaturi pentru  este o suită care cuprinde 6 miniaturi pentru 
pian, compusă de pian, compusă de Bela BartokBela Bartok în 1915. Mai târziu,  în 1915. Mai târziu, BartokBartok le-a orchestrat  le-a orchestrat 
pentru ansamblu mic în 1917, cu număr de catalog Sz. 68, BB 76.pentru ansamblu mic în 1917, cu număr de catalog Sz. 68, BB 76.
Lucrarea este inspirată de 7 cântece din Transilvania, cântate inițial la vioară Lucrarea este inspirată de 7 cântece din Transilvania, cântate inițial la vioară 
sau fluier. Acest set de dansuri are 6 mișcări și, după spusele compozitorului, sau fluier. Acest set de dansuri are 6 mișcări și, după spusele compozitorului, 
ar trebui să dureze 4 minute și 3 secunde, însă nici cele mai performante ar trebui să dureze 4 minute și 3 secunde, însă nici cele mai performante 
ansambluri nu reușesc să le interpreteze în mai puțin de 5 minute. ansambluri nu reușesc să le interpreteze în mai puțin de 5 minute. 
Dansurile sunt:Dansurile sunt:
I. Jocul cu bâtaI. Jocul cu bâta
II. BrâulII. Brâul
III. Pe locIII. Pe loc
IV. BuciumeanaIV. Buciumeana
V. Poarga RomâneascăV. Poarga Românească
VI. MărunțelVI. Mărunțel
Melodia primei mișcări provine din satul Voiniceni din Transilvania, iar Melodia primei mișcări provine din satul Voiniceni din Transilvania, iar BartokBartok  
a auzit-o prima dată cântată la vioară de 2 lăutari. A doua mișcare este un a auzit-o prima dată cântată la vioară de 2 lăutari. A doua mișcare este un 
dans tipic românesc, Brâul, la care era folosit un batic sau un cordon. Melodia dans tipic românesc, Brâul, la care era folosit un batic sau un cordon. Melodia 
provine din Igriș - un sat din regiunea Banatului. Al treilea dans este tot din Igriș provine din Igriș - un sat din regiunea Banatului. Al treilea dans este tot din Igriș 
dar tema sa este mai întunecată și melodia imită sonoritatea instrumentelor din dar tema sa este mai întunecată și melodia imită sonoritatea instrumentelor din 
orientul mijlociu, precum flautul. Dansul cu nr. 4 provine din Bucium – județul orientul mijlociu, precum flautul. Dansul cu nr. 4 provine din Bucium – județul 



Alba, iar al cincilea dans este asemănător unei polci și provine din Beiuș - Alba, iar al cincilea dans este asemănător unei polci și provine din Beiuș - 
județul Bihor, aproape de granița cu Ungaria. Ultimul dans cuprinde 2 melodii: județul Bihor, aproape de granița cu Ungaria. Ultimul dans cuprinde 2 melodii: 
prima din Beiuș, a doua din satul Neagra – comuna Lunca Bradului. În ambele prima din Beiuș, a doua din satul Neagra – comuna Lunca Bradului. În ambele 
versiuni: cea orchestrală și cea pentru pian solo, ultimele două dansuri se cântă versiuni: cea orchestrală și cea pentru pian solo, ultimele două dansuri se cântă 
attacca – fără pauză între ele. attacca – fără pauză între ele. 

Prin prisma creației enesciene fără număr de opus ne sunt relevate diferite Prin prisma creației enesciene fără număr de opus ne sunt relevate diferite 
aspecte din viața marelui compozitor român. Un număr important de lucrări aspecte din viața marelui compozitor român. Un număr important de lucrări 
din seria celor fără număr de opus au fost dedicate unor interpreți cu care din seria celor fără număr de opus au fost dedicate unor interpreți cu care 
George EnescuGeorge Enescu a colaborat: violonista Eva Rolland (Baladă pentru vioară și  a colaborat: violonista Eva Rolland (Baladă pentru vioară și 
pian; Sonată pentru vioară și pian în la minor; Tarantela pentru vioară și pian), pian; Sonată pentru vioară și pian în la minor; Tarantela pentru vioară și pian), 
Paul Taffanel (Cantabile și Presto pentru flaut și pian), violistul Théophile Laforge Paul Taffanel (Cantabile și Presto pentru flaut și pian), violistul Théophile Laforge 
(Concertstück pentru violă și pian), trompetistul Merri Franquin (Legendă pentru (Concertstück pentru violă și pian), trompetistul Merri Franquin (Legendă pentru 
trompetă și pian) sau violoncelistul Léon d’Einbrodt (Nocturnă și Saltarello trompetă și pian) sau violoncelistul Léon d’Einbrodt (Nocturnă și Saltarello 
pentru violoncel și pian).pentru violoncel și pian).

„Printre compozițiile de tinerețe de la Paris se numără mai multe lucrări pentru „Printre compozițiile de tinerețe de la Paris se numără mai multe lucrări pentru 
vioară, toate scrise în 1895 și dedicate Evei Rolland, o violonistă talentată care vioară, toate scrise în 1895 și dedicate Evei Rolland, o violonistă talentată care 
era fiica proprietăresei lui era fiica proprietăresei lui EnescuEnescu. Printre ele este o sonată pentru vioară, scrisă . Printre ele este o sonată pentru vioară, scrisă 
într-un stil vienez destul de greoi, dar cu trăsături enesciene foarte marcate, într-un stil vienez destul de greoi, dar cu trăsături enesciene foarte marcate, 
cum ar fi expunerea captivantă de la început cu pianul în octave dedesubtul cum ar fi expunerea captivantă de la început cu pianul în octave dedesubtul 
viorii.” (Noel Malcolm, George Enescu. Viața și muzica).viorii.” (Noel Malcolm, George Enescu. Viața și muzica).

Compozitor, folclorist şi muzicolog, Compozitor, folclorist şi muzicolog, Tiberiu BrediceanuTiberiu Brediceanu s-a născut la 2  s-a născut la 2 
aprilie 1877, la Lugoj. După studiile efectuate, aprilie 1877, la Lugoj. După studiile efectuate, Tiberiu BrediceanuTiberiu Brediceanu ocupă,  ocupă, 
pe rând, multe funcţii importante: director general al Operei Române din pe rând, multe funcţii importante: director general al Operei Române din 
Bucureşti (1941-1944), preşedinte şi director al Conservatorului de muzică Bucureşti (1941-1944), preşedinte şi director al Conservatorului de muzică 

„Astra”, din Braşov, membru-fondator al Societăţii Compozitorilor Români, al „Astra”, din Braşov, membru-fondator al Societăţii Compozitorilor Români, al 
Teatrului Naţional din Cluj, al Conservatorului din Cluj şi director al Operei Teatrului Naţional din Cluj, al Conservatorului din Cluj şi director al Operei 
Române din Cluj (1920), membru corespondent al Academiei Române (1937-Române din Cluj (1920), membru corespondent al Academiei Române (1937-
1948) şi al Société française de musicologie din 1929. Pentru meritele sale 1948) şi al Société française de musicologie din 1929. Pentru meritele sale 
cu totul deosebite în slujba muzicii româneşti, i s-au acordat Premiul de folclor cu totul deosebite în slujba muzicii româneşti, i s-au acordat Premiul de folclor 
al Societăţii Compozitorilor Români (1925), Premiul naţional pentru muzică al Societăţii Compozitorilor Români (1925), Premiul naţional pentru muzică 
(1927), titlul de Maestru Emerit al Artei (1952), Ordinul Muncii (1956) şi înaltul (1927), titlul de Maestru Emerit al Artei (1952), Ordinul Muncii (1956) şi înaltul 
titlu de Artist al Poporului (1957).titlu de Artist al Poporului (1957).
A creat numeroase piese de muzică instrumentală şi de cameră. Amintim A creat numeroase piese de muzică instrumentală şi de cameră. Amintim 
lucrările: Jocuri româneşti pe teme populare – 64 piese pentru pian, 5 caiete; lucrările: Jocuri româneşti pe teme populare – 64 piese pentru pian, 5 caiete; 
Jocuri populare româneşti – 8 caiete; 2 Suite pentru vioară şi pian, Colinde, Jocuri populare româneşti – 8 caiete; 2 Suite pentru vioară şi pian, Colinde, 



culese şi prelucrate pentru voce şi pian, sau piano solo (Leipzig, Litografia culese şi prelucrate pentru voce şi pian, sau piano solo (Leipzig, Litografia 
F.M.Geidel 1924); Doine, cântece şi balade româneşti, pe teme poporale, F.M.Geidel 1924); Doine, cântece şi balade româneşti, pe teme poporale, 
pentru voce şi pian; 6 Doine şi cântece româneşti. Mai amintim compoziţia sa, pentru voce şi pian; 6 Doine şi cântece româneşti. Mai amintim compoziţia sa, 
poate cea mai reprezentativă, Mioriţa, concepută pentru cvartet vocal sau cor poate cea mai reprezentativă, Mioriţa, concepută pentru cvartet vocal sau cor 
de cameră cu pian. de cameră cu pian. 
Tiberiu BrediceanuTiberiu Brediceanu a militat pentru acest gen atât de popular, punând la  a militat pentru acest gen atât de popular, punând la 
dispoziţia creatorilor nenumărate culegeri de folclor – amintim, în acest sens, dispoziţia creatorilor nenumărate culegeri de folclor – amintim, în acest sens, 
mai ales cele 170 Melodii populare din Maramureş – ce au fost deseori mai ales cele 170 Melodii populare din Maramureş – ce au fost deseori 
prelucrate cu succes de compozitorii din generaţia sa şi din cele ce au urmat. prelucrate cu succes de compozitorii din generaţia sa şi din cele ce au urmat. 
De asemenea, s-a ocupat, în valoroasele sale studii de muzicologie, mai ales De asemenea, s-a ocupat, în valoroasele sale studii de muzicologie, mai ales 
de arta corală a unor maeştri ca Iacob Mureşianu şi Ion Vidu. Unele studii – de arta corală a unor maeştri ca Iacob Mureşianu şi Ion Vidu. Unele studii – 
precum „Iacob Mureşianu”, „Historique et état actuel des recherches sur la precum „Iacob Mureşianu”, „Historique et état actuel des recherches sur la 
musique populaire roumaine”, „Muzica din Banat şi compozitorul Ion Vidu”, musique populaire roumaine”, „Muzica din Banat şi compozitorul Ion Vidu”, 

„Histoire de la musique en Transylvanie”, „Romana, epoca şi istoricul acestui „Histoire de la musique en Transylvanie”, „Romana, epoca şi istoricul acestui 
dans”, la care se adaugă un mare număr de articole în „Telegraful român”, dans”, la care se adaugă un mare număr de articole în „Telegraful român”, 

„Luceafărul”, „Gazeta Transilvaniei”, comunicări la Praga şi Roma, în anii 1928 „Luceafărul”, „Gazeta Transilvaniei”, comunicări la Praga şi Roma, în anii 1928 
şi 1929 – constituie documente preţioase, cu o semnificaţie culturală cu totul şi 1929 – constituie documente preţioase, cu o semnificaţie culturală cu totul 
deosebită.deosebită.

Lucrarea Lucrarea „Trei dansuri românești”„Trei dansuri românești” a fost scrisă de  a fost scrisă de Theodor RogalskiTheodor Rogalski  
în 1950. În ea sunt zugrăvite trei scene de dans, una ardelenească, a doua în 1950. În ea sunt zugrăvite trei scene de dans, una ardelenească, a doua 
moldovenească și a treia muntenească. Primul dans, vioi și exuberant, este moldovenească și a treia muntenească. Primul dans, vioi și exuberant, este 
clădit pe melodii de joc din regiunea Sibiului. Prelucrarea simfonică a melodiei clădit pe melodii de joc din regiunea Sibiului. Prelucrarea simfonică a melodiei 
principale zugrăvește momentul în care flăcăii se prind, plini de înflăcărare, în principale zugrăvește momentul în care flăcăii se prind, plini de înflăcărare, în 
joc. Ea a fost înveșmântată de autor în armonii clare și luminoase.joc. Ea a fost înveșmântată de autor în armonii clare și luminoase.
Al doilea dans are la bază melodii și ritmuri din folclorul românilor din Pind. El Al doilea dans are la bază melodii și ritmuri din folclorul românilor din Pind. El 
începe cu o melodie legănată. În practica muzicală populară, această melodie începe cu o melodie legănată. În practica muzicală populară, această melodie 
de joc, denumită „Gaida”, e cântată de un clarinet acompaniat de bătăile de joc, denumită „Gaida”, e cântată de un clarinet acompaniat de bătăile 
unei tobe. Compozitorul a realizat cu mult simț poetic coloritul muzicii, folosind unei tobe. Compozitorul a realizat cu mult simț poetic coloritul muzicii, folosind 
trompeta cu surdină și tobele mici. Cântând în surdină, trompeta realizează un trompeta cu surdină și tobele mici. Cântând în surdină, trompeta realizează un 
efect evocator, deosebit, ca și cum melodia ar răsuna de departe. Secțiunea efect evocator, deosebit, ca și cum melodia ar răsuna de departe. Secțiunea 
mijlocie a celui de-al doilea dans cuprinde un scurt motiv al dansului mijlocie a celui de-al doilea dans cuprinde un scurt motiv al dansului 
macedonean „Simgasto”, ce se joacă cu fluturări de batiste, după care revine macedonean „Simgasto”, ce se joacă cu fluturări de batiste, după care revine 
melodia legănată de la început, a cărei sonoritate se stinge treptat.melodia legănată de la început, a cărei sonoritate se stinge treptat.
Ultimul dans este o horă pe motive muntenești, luate – ca și celelalte elemente Ultimul dans este o horă pe motive muntenești, luate – ca și celelalte elemente 
tematice – de la izvorul lor autentic popular, de la lăutarii satelor. Atmosfera tematice – de la izvorul lor autentic popular, de la lăutarii satelor. Atmosfera 
poetică în care se desfășoară cele poetică în care se desfășoară cele „Trei dansuri românești”„Trei dansuri românești” este  este 



intensificată de o orchestrație bogată și sugestivă. intensificată de o orchestrație bogată și sugestivă. 

Balada pentru vioară și orchestrăBalada pentru vioară și orchestră op. 29 de  op. 29 de Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu  
este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale acestuia și una dintre puținele este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale acestuia și una dintre puținele 
lucrări românești ale secolului al XIX-lea care se bucură de mare popularitate în lucrări românești ale secolului al XIX-lea care se bucură de mare popularitate în 
continuare, stilizând elemente ale doinei, baladei și romanței, înmănunchindu-continuare, stilizând elemente ale doinei, baladei și romanței, înmănunchindu-
le într-o scriitură instrumentală romantică, expresivă, de mare lirism.le într-o scriitură instrumentală romantică, expresivă, de mare lirism.
Balada lui Balada lui Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu este autentic românească, este pură, sinceră,  este autentic românească, este pură, sinceră, 
răscolitoare. Este imposibil ca, la auzul sunetelor sale sfâșietoare, venite dintr-o răscolitoare. Este imposibil ca, la auzul sunetelor sale sfâșietoare, venite dintr-o 
tristețe atemporală, să nu te emoționezi profund.tristețe atemporală, să nu te emoționezi profund.

Dacă ar fi să enumerăm doar câteva lucrări din creaţia lui Dacă ar fi să enumerăm doar câteva lucrări din creaţia lui Paul ConstantinescuPaul Constantinescu  
am alege opera „O noapte furtunoasă”, baletul „Nuntă în Carpaţi”, cele două am alege opera „O noapte furtunoasă”, baletul „Nuntă în Carpaţi”, cele două 
grandioase oratorii închinate Naşterii, Patimilor şi Învierii Domnului, Concertul grandioase oratorii închinate Naşterii, Patimilor şi Învierii Domnului, Concertul 
pentru orchestră de coarde, Concertul pentru pian şi orchestră sau cel Triplu pentru orchestră de coarde, Concertul pentru pian şi orchestră sau cel Triplu 
pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, „cântecul său de lebădă”. Sunt pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, „cântecul său de lebădă”. Sunt 
adevărate capodopere ce pot sta cu cinste alături de oricare lucrare din adevărate capodopere ce pot sta cu cinste alături de oricare lucrare din 
repertoriul clasic într-un program de concert.repertoriul clasic într-un program de concert.
Sinteza pe care el a realizat-o printr-o tehnică de compoziţie complexă, însuşită Sinteza pe care el a realizat-o printr-o tehnică de compoziţie complexă, însuşită 
prin studiile cu maeştri precum Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin şi Mihail Jora, prin studiile cu maeştri precum Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin şi Mihail Jora, 
iar la Viena, Joseph Marx, a fost explicată de compozitorul şi muzicologul Zeno iar la Viena, Joseph Marx, a fost explicată de compozitorul şi muzicologul Zeno 
Vancea: „...fondul muzicii naţionale, înţeles în accepţia cea mai largă a noţiunii Vancea: „...fondul muzicii naţionale, înţeles în accepţia cea mai largă a noţiunii 
- de la cântarea ţărănească la melodiile orăşeneşti, de la documentele de artă - de la cântarea ţărănească la melodiile orăşeneşti, de la documentele de artă 
bizantină veche de pe teritoriul ţării noastre la culegerile lui Anton Pann - toată bizantină veche de pe teritoriul ţării noastre la culegerile lui Anton Pann - toată 
această imagine policromă a existenţei muzicale româneşti apare puternic această imagine policromă a existenţei muzicale româneşti apare puternic 
impregnată în totalitatea creaţiei lui impregnată în totalitatea creaţiei lui Paul ConstantinescuPaul Constantinescu. Opţiunea estetică, . Opţiunea estetică, 
unică, este ilustrată cu o mare diversitate în toate genurile muzicale.”unică, este ilustrată cu o mare diversitate în toate genurile muzicale.”

Grigoraș DinicuGrigoraș Dinicu (1889 - 1949) a fost un violonist virtuoz și compozitor român  (1889 - 1949) a fost un violonist virtuoz și compozitor român 
de origine rromă, care s-a impus printr-o manieră deosebită de interpretare de origine rromă, care s-a impus printr-o manieră deosebită de interpretare 
a vechilor piese muzicale din repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului a vechilor piese muzicale din repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului 
său individual și prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în său individual și prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în 
toată lumea mai ales pentru compoziția sa din 1906, toată lumea mai ales pentru compoziția sa din 1906, Hora staccatoHora staccato. Alte . Alte 
compoziții cunoscute ale sale sunt: Hora mărțișorului, Ceasornicul, Căruța compoziții cunoscute ale sale sunt: Hora mărțișorului, Ceasornicul, Căruța 
poștei și Hora spiccato (cunoscută mai bine cu titlul Hora „Furtuna”). Violonistul poștei și Hora spiccato (cunoscută mai bine cu titlul Hora „Furtuna”). Violonistul 
Jascha Heifetz afirma despre Jascha Heifetz afirma despre DinicuDinicu că este cel mai bun violonist pe care l-a  că este cel mai bun violonist pe care l-a 
ascultat vreodată.ascultat vreodată.



Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu”
Director general:
Vlad Mateescu
Director general artistic:
Georgiana Maria Frîncu
Director onorific și dirijor:
Ilarion Ionescu-Galați
Director artistic onorific și dirijor:
Walter Hilgers
Dirijor onorific:
Ovidiu Bălan
Dirijor:
Radu Postăvaru
Solişti concertişti:
Gabriel Croitoru – vioară Guarneri „Catedrala” din 1730, 
a lui George Enescu
Ioana-Maria Lupașcu – pian
Liviu Prunaru – concertmaestru Royal Concertgebouw, 
vioară Stradivarius „Pachoud” din 1694
Concertmaeștri: 
Cosmin Stoica
Petru Lupan
Șef orchestră:
Ondin Brezeanu
Secretar muzical:
Cristina Ionescu 



Vioara I:
- Cosmin Stoica
- Ondin Brezeanu
- Marin Lodrin
- Ana Truță
- Dan Gagiu
- Dana Pârgaru
- Georgiana Ionescu
- Spiridon Stoica
- Călin Ceapă
- Frederic Marin
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iulia Bolescu-Bândilă
- Carmen Totti
- Venera Paraschiv
- Mihaela Bordea
- Lavinia Zota
- Oana Mareș
- Cristina Cristea
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Marius Nițu
- Valeria Răducanu – colaborator
- Mirela Ivan
- Cosmin Faur
- Bogdan Cristea
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Sergiu Marin
- Mihaela Miu
- Anca Dumitrescu
Contrabas:
- Andrei Frîncu
- Ionuț Cristea

Flaut:
- Mihail Vîrgă
- Cristina Răducan
- Roxana Popescu
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru
- Daniel Radu
Fagot:

- Ionuț Mardare
- Manuela Nițică
Corn:
- Constantin Istrate
- Carlos Patraș
- Radu Andrei
- Cristian Pârgaru
Trompetă: 
- Aurelian Constantin
- Emil Bîzgă
- Sorrel Chiriac
Trombon:
- Mirel Liță
- Emanuel Andron
- Ștefan Oprică
Tubă: 
- Silviu Droangă – colaborator 
Percuție:

- Cristian Văleanu
- Aurelian Despa
- Teodora Banu-Nistoroiu
- Bogdan Dumitraș
- Ioana Văleanu
- Horia Stanciu – 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








