




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.

Violoncelistul Violoncelistul Filip PapaFilip Papa a venit pe lume la Timişoara, în anul 1969. A studiat  a venit pe lume la Timişoara, în anul 1969. A studiat 
la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca şi apoi la Conservatorul George Enescu la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca şi apoi la Conservatorul George Enescu 
din Iaşi, la clasa prof. Dan Prelipcean, beneficiind în permanent de îndrumarea din Iaşi, la clasa prof. Dan Prelipcean, beneficiind în permanent de îndrumarea 
membrilor Cvartetului Voces.membrilor Cvartetului Voces.
Începând din anul 1988, Începând din anul 1988, Filip PapaFilip Papa este membru fondator al Cvartetului Ad  este membru fondator al Cvartetului Ad 
libitum al Filarmonicii din Iaşi, ansamblu cameral împreună cu care a obţinut libitum al Filarmonicii din Iaşi, ansamblu cameral împreună cu care a obţinut 



numeroase premii naţionale şi internaţionale. Cel mai semnificativ dintre acestea numeroase premii naţionale şi internaţionale. Cel mai semnificativ dintre acestea 
este cel cu care Cvartetul a fost recompensat la Evian, în Franţa, în 1997. este cel cu care Cvartetul a fost recompensat la Evian, în Franţa, în 1997. 
Violoncelistul Violoncelistul Filip PapaFilip Papa a colaborat cu numeroşi interpreţi de prestigiu şi cu  a colaborat cu numeroşi interpreţi de prestigiu şi cu 
diferite ansambluri de renume: violoncelistul Wolfgang Laufer – membru al diferite ansambluri de renume: violoncelistul Wolfgang Laufer – membru al 
Cvartetului American Fine Arts şi Cvartetul Voces, între alţii. Artistul român a Cvartetului American Fine Arts şi Cvartetul Voces, între alţii. Artistul român a 
susţinut numeroase concerte în calitate de solist, atât în ţară – la Timişoara, Iaşi, susţinut numeroase concerte în calitate de solist, atât în ţară – la Timişoara, Iaşi, 
Cluj-Napoca, Piatra Neamţ etc. – cât şi în străinătate, cântând în Elveţia şi în Cluj-Napoca, Piatra Neamţ etc. – cât şi în străinătate, cântând în Elveţia şi în 
Germania. Germania. 
Din anul 1991 este solist instrumentist în orchestra simfonică a Filarmonicii Din anul 1991 este solist instrumentist în orchestra simfonică a Filarmonicii 
Moldova din Iaşi, precum şi cadru didactic la Universitatea de Arte George Moldova din Iaşi, precum şi cadru didactic la Universitatea de Arte George 
Enescu din aceeaşi localitate. Enescu din aceeaşi localitate. 

Carlo TorlontanoCarlo Torlontano este considerat cel mai bun solist de muzică clasică la  este considerat cel mai bun solist de muzică clasică la 
Alphorn, cu un repertoriu ce cuprinde concerte originale, de la Leopold Mozart Alphorn, cu un repertoriu ce cuprinde concerte originale, de la Leopold Mozart 
până la Arvo Pärt. Fascinat de puritatea sunetului și sentimentul de a cânta la până la Arvo Pärt. Fascinat de puritatea sunetului și sentimentul de a cânta la 
un instrument „viu”, un instrument „viu”, Carlo TorlontanoCarlo Torlontano s-a îndrăgostit de Alphorn din primul  s-a îndrăgostit de Alphorn din primul 
moment. Așa că a hotărât să își dedice majoritatea timpului pentru a promova moment. Așa că a hotărât să își dedice majoritatea timpului pentru a promova 
acest instrument, contribuind activ la dezvoltarea repertoriului dedicat lui și acest instrument, contribuind activ la dezvoltarea repertoriului dedicat lui și 
introducerea sa în sălile de concert. introducerea sa în sălile de concert. 
Carlo TorlontanoCarlo Torlontano a concertat în săli de concerte prestigioase și festivaluri  a concertat în săli de concerte prestigioase și festivaluri 
internaționale, printre care: Mozarteum – Salzburg, Philharmonie Berlin, internaționale, printre care: Mozarteum – Salzburg, Philharmonie Berlin, 
Warszawa Philharmonia, St. Petersburg Philharmonic, Beethovenhalle – Bonn, Warszawa Philharmonia, St. Petersburg Philharmonic, Beethovenhalle – Bonn, 
Proms – Prague, Mainly Mozart – San Diego, Tokyo Muza Symphony Hall, Proms – Prague, Mainly Mozart – San Diego, Tokyo Muza Symphony Hall, 
Kuhmo Chamber Festival, Salle de Concert Pollak de Montréal, Brisbane Kuhmo Chamber Festival, Salle de Concert Pollak de Montréal, Brisbane 
Festival, Casa da Música do Porto, Wartburgkonzert – Eisenach, Newport Festival, Casa da Música do Porto, Wartburgkonzert – Eisenach, Newport 
Music Festival, Belgrade Philharmonic, Filarmonica George Enescu, Theater Music Festival, Belgrade Philharmonic, Filarmonica George Enescu, Theater 
Basel, Luxembourg Philharmonia.Basel, Luxembourg Philharmonia.
A fost invitat să interpreteze Concertul de Leopold Mozart în 2006, la A fost invitat să interpreteze Concertul de Leopold Mozart în 2006, la 
Mozarteum, pentru a aniversa 250 de ani de la nașterea lui W.A. Mozart, iar Mozarteum, pentru a aniversa 250 de ani de la nașterea lui W.A. Mozart, iar 
în 2019 la Augsburg Konzerthalle, pentru a aniversa 300 de ani de la nașterea în 2019 la Augsburg Konzerthalle, pentru a aniversa 300 de ani de la nașterea 
lui Leopold Mozart. De asemenea, este foarte mândru de faptul că a fost lui Leopold Mozart. De asemenea, este foarte mândru de faptul că a fost 
primul artist instrumentist – Alphorn care a cântat partitura originală scrisă de primul artist instrumentist – Alphorn care a cântat partitura originală scrisă de 
Richard Strauss pentru prima scenă din opera sa, Daphné. Astfel a fost invitat Richard Strauss pentru prima scenă din opera sa, Daphné. Astfel a fost invitat 
la Göteborgs Operan, Theater Basel și Philharmonie Berlin. Este onorat și de la Göteborgs Operan, Theater Basel și Philharmonie Berlin. Este onorat și de 
primirea dreptului exclusiv de a interpreta compoziția maestrului Arvo Pärt primirea dreptului exclusiv de a interpreta compoziția maestrului Arvo Pärt 
pentru Alphorn și orchestră de coarde. pentru Alphorn și orchestră de coarde. 
Carlo TorlontanoCarlo Torlontano a concertat sub bagheta unor dirijori prestigioși și, timp de  a concertat sub bagheta unor dirijori prestigioși și, timp de 



mulți ani, a fost prim-cornist al RAI: Orchestra Simfonică Radio-TV din Italia și al mulți ani, a fost prim-cornist al RAI: Orchestra Simfonică Radio-TV din Italia și al 
Teatro di San Carlo din Napoli. În 2003 a fost invitat să concerteze alături de Teatro di San Carlo din Napoli. În 2003 a fost invitat să concerteze alături de 
Martha Argerich, la invitația fundației „Martha Argerich & Friends”.Martha Argerich, la invitația fundației „Martha Argerich & Friends”.
În prezent, În prezent, Carlo TorlontanoCarlo Torlontano este profesor de corn la Conservatorul L.  este profesor de corn la Conservatorul L. 
D’Annunzio din Pescara – Italia. D’Annunzio din Pescara – Italia. 

Variațiunile pe o temă Rococo pentru violoncel și orchestră, op. 33Variațiunile pe o temă Rococo pentru violoncel și orchestră, op. 33, , 
datează din luna decembrie a anului 1876. Lucrarea a fost dedicată vestitului datează din luna decembrie a anului 1876. Lucrarea a fost dedicată vestitului 
violoncelist G. Fitzhagen, care a cântat-o, cu mare succes, în stagiunea de violoncelist G. Fitzhagen, care a cântat-o, cu mare succes, în stagiunea de 
concerte a anului următor, 1877, la Moscova.concerte a anului următor, 1877, la Moscova.
Bazată pe prelucrarea, de-a lungul a șapte variațiuni, a unei teme simple, Bazată pe prelucrarea, de-a lungul a șapte variațiuni, a unei teme simple, 
melodioase și grațioase, evocând dansurile de curte din secolul al XVIII-lea, melodioase și grațioase, evocând dansurile de curte din secolul al XVIII-lea, 
când domina așa zisul stil „rococo”, lucrarea poartă în ea, însă, și inflexiuni când domina așa zisul stil „rococo”, lucrarea poartă în ea, însă, și inflexiuni 
tipice folclorului rus. tipice folclorului rus. Piotr Ilici CeaikovskiPiotr Ilici Ceaikovski tratează melodia cu lirism și  tratează melodia cu lirism și 
expresivitate, folosind resursele orchestrei și ale instrumentului solist. expresivitate, folosind resursele orchestrei și ale instrumentului solist. 
După o introducere orchestrală, melodia principală este intonată de violoncelul După o introducere orchestrală, melodia principală este intonată de violoncelul 
solist. Urmează primele două variațiuni, în care se păstrează aceeași mișcare solist. Urmează primele două variațiuni, în care se păstrează aceeași mișcare 
ca în expunerea introductivă a temei. Dar în timp ce în prima variațiune, în ca în expunerea introductivă a temei. Dar în timp ce în prima variațiune, în 

„Tempo della tema”, melodia este intonată într-o nouă înfățișare ritmică de „Tempo della tema”, melodia este intonată într-o nouă înfățișare ritmică de 
instrumentul solist, în cea de-a doua, transformările ritmice și de caracter ale instrumentul solist, în cea de-a doua, transformările ritmice și de caracter ale 
temei rezultă din dialogul dintre instrumentul solist și orchestră.temei rezultă din dialogul dintre instrumentul solist și orchestră.
În variațiunea următoare, a treia, în mișcare Andante sostenuto, melodia În variațiunea următoare, a treia, în mișcare Andante sostenuto, melodia 
își dezvăluie întreaga ei cantabilitate lirică în cântul violoncelului solist. În își dezvăluie întreaga ei cantabilitate lirică în cântul violoncelului solist. În 
variațiunea a patra, în mișcare Andante grazioso, se evidențiază, prin variațiunea a patra, în mișcare Andante grazioso, se evidențiază, prin 
schimbarea ritmului, caracterul dansant al melodiei, ritmată de această dată, ca schimbarea ritmului, caracterul dansant al melodiei, ritmată de această dată, ca 
o gavotă. Orchestra și violoncelul solist reiau de trei ori variațiunea, subliniind o gavotă. Orchestra și violoncelul solist reiau de trei ori variațiunea, subliniind 
caracterul ritmic grațios al temei principale.caracterul ritmic grațios al temei principale.
Un moment deosebit în desfășurarea lucrării îl constituie variațiunea a cincea, Un moment deosebit în desfășurarea lucrării îl constituie variațiunea a cincea, 
în mișcare Allegro moderato, în care orchestra intonează melodia principală, în mișcare Allegro moderato, în care orchestra intonează melodia principală, 
în timp ce violoncelul solist acompaniază cu o contra-melodie.în timp ce violoncelul solist acompaniază cu o contra-melodie.
După variațiunea a cincea urmează cadența instrumentului solist. Aceasta are După variațiunea a cincea urmează cadența instrumentului solist. Aceasta are 
un caracter de virtuozitate, fiind presărată cu elemente de dificultate, game, un caracter de virtuozitate, fiind presărată cu elemente de dificultate, game, 
arpegii, pasaje în duble coarde. Cadența face trecerea spre variațiunea a arpegii, pasaje în duble coarde. Cadența face trecerea spre variațiunea a 
șasea, în mișcare lentă – Andante – în tonalitate minoră. Aici se reliefează rolul șasea, în mișcare lentă – Andante – în tonalitate minoră. Aici se reliefează rolul 
instrumentului solist, căruia îi revine intonarea melodiei principale, în timp ce instrumentului solist, căruia îi revine intonarea melodiei principale, în timp ce 
orchestra o acompaniază. orchestra o acompaniază. 
Ultima variațiune, a șaptea, în mișcare vioaie, Allegro vivace, este alcătuită Ultima variațiune, a șaptea, în mișcare vioaie, Allegro vivace, este alcătuită 



dintr-un strălucitor și însuflețit dialog între cei doi parteneri, violoncelul solist dintr-un strălucitor și însuflețit dialog între cei doi parteneri, violoncelul solist 
și orchestra. Melodia de bază răsună în tonalitatea luminoasă La major, iar și orchestra. Melodia de bază răsună în tonalitatea luminoasă La major, iar 
vioiciunea cu care este intonată, într-un spumos dialog, imprimă muzicii vioiciunea cu care este intonată, într-un spumos dialog, imprimă muzicii 
accentele bucuriei și avântului tineresc. Ultima variațiune conduce spre o scurtă accentele bucuriei și avântului tineresc. Ultima variațiune conduce spre o scurtă 
și strălucitoare concluzie. și strălucitoare concluzie. 

Lucrarea Lucrarea „The great Horn of Helm”„The great Horn of Helm” a fost compusă de  a fost compusă de Giovanni Giovanni 
D’AquilaD’Aquila în 2003 și dedicată lui  în 2003 și dedicată lui Carlo TorlontanoCarlo Torlontano. Aceasta evocă . Aceasta evocă 
momente epice și mistice, fiind inspirată de celebrul film „Stăpânul Inelelor”, momente epice și mistice, fiind inspirată de celebrul film „Stăpânul Inelelor”, 
poveste imaginată de R. Tolkien. Premiera lucrării a avut loc în 2003 în magica poveste imaginată de R. Tolkien. Premiera lucrării a avut loc în 2003 în magica 
sală Valle dei Templi din Agrigento (Sicilia – Italia). Au urmat multe interpretări sală Valle dei Templi din Agrigento (Sicilia – Italia). Au urmat multe interpretări 
ale acestei lucrări, în care publicul din întreaga lume a apreciat atmosfera ale acestei lucrări, în care publicul din întreaga lume a apreciat atmosfera 
creată de Alphorn. creată de Alphorn. 

Leopold MozartLeopold Mozart a compus câteva lucrări care presupun utilizarea unor  a compus câteva lucrări care presupun utilizarea unor 
instrumente mai puțin folosite în orchestra simfonică. Compozitorul a avut instrumente mai puțin folosite în orchestra simfonică. Compozitorul a avut 
ocazia să asculte cum sună Alphorn-ul și a fost impresionat de magnificul ocazia să asculte cum sună Alphorn-ul și a fost impresionat de magnificul 
instrument, astfel încât a decis să îl folosească în cadrul instrument, astfel încât a decis să îl folosească în cadrul Sinfoniei PastorellaSinfoniei Pastorella. . 
Aceasta este prima lucrare de muzică clasică dedicată Alphorn-ului, oferind Aceasta este prima lucrare de muzică clasică dedicată Alphorn-ului, oferind 
oportunitatea de a asculta acest instrument neobișnuit într-o sală de concerte. oportunitatea de a asculta acest instrument neobișnuit într-o sală de concerte. 

Simfonia nr. 2, în Si bemol majorSimfonia nr. 2, în Si bemol major, aparținând lui , aparținând lui Leopold MozartLeopold Mozart, are , are 
patru mișcări:patru mișcări:
I. AllegroI. Allegro
II. AndanteII. Andante
III. MenuettoIII. Menuetto
IV. PrestoIV. Presto
LeopoldLeopold a fost tatăl mult mai celebrului fiu, Amadeus. Compozitor și violonist,  a fost tatăl mult mai celebrului fiu, Amadeus. Compozitor și violonist, 
LeopoldLeopold a fost, în fapt, profesorul micului Mozart. Un tată care și-a sacrificat  a fost, în fapt, profesorul micului Mozart. Un tată care și-a sacrificat 
cariera în favoarea descendenților mult mai talentați ca el. Simfoniile sale sunt cariera în favoarea descendenților mult mai talentați ca el. Simfoniile sale sunt 
compuse în canoanele vremii, vitalitate rustică și robustă, cu un gust ușor picant compuse în canoanele vremii, vitalitate rustică și robustă, cu un gust ușor picant 
și un sunet luminos și rezonant.și un sunet luminos și rezonant.



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
- Silviu Gherasimescu
- Dana Pârgaru
- Dan Gagiu
- Iulian Vuluță
- Georgiana Ionescu
- Călin Ceapă
Vioara a II-a:
- Lucian Duță
- Iulia Bolescu-Bândilă
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Georgiana Caraivan
- Cristina Cristea
Violă:
- Georgiana Munteanu
- Bogdan Cristea
- Valeria Răducanu – colaborator
- Vasile Călin
- Cosmin Faur
Violoncel:
- Eduard Zecheru
- Flaminia Nastai
- Anca Dumitrescu
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Andrei Frîncu
- Ciprian Matei

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

- Iulian Nițică
- Manuela Nițică
Corn:
- Dragoș Horoba
- Carlos Patraș
Trompetă: 
- Aurelian Constantin
- Sorrel Chiriac
Percuție:

- Cristian Văleanu

Componența Orchestrei Simfonice:



„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” din Ploiești l-a înființat pentru a îmbunătăți accesul la cultură, pentru 
a-și promova formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de jazz, 
cvartet de coarde), pentru a consolida antreprenoriatul cultural și a dezvolta publicul, 
într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic 
cât și de percepere și utilizare a acestuia. Astfel, spectatorii pot urmări la cerere toate 
evenimentele organizate de către filarmonica ploieșteană live, sau accesând arhiva 
electronică, de pe orice device: telefon mobil, laptop, ecran TV, oriunde s-ar afla, cu 
ajutorul unor aplicații special concepute pentru confortul utilizatorilor, ce se vor îm-
bunătăți periodic și în funcție de feedback-ul acestora.
Prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” punem la dispoziția publicului 
mai multe categorii de  producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite în toată 
lumea: concerte simfonice, concerte de folclor, recitaluri, concerte și festivaluri de jazz, 
din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclass-uri, conferințe), docu-
mentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupu-
rilor sociale, etnice și culturale, vizând creșterea conștientizării publice cu privire la 
diversitatea culturală, producții cultural-artistice cu abordări interdisciplinare, magazin 
virtual.
Proiectul are mari posibilități de extindere ca arie culturală, de dezvoltare continuă 
și aduce nenumărate beneficii atât publicului cât și inițiatorilor, participanților activi 
la proiect. Astfel, putem enumera beneficiile implicite în urma implementării proiec- 
tului, beneficii aduse inițiatorilor, care vor sta la baza unei dezvoltări ulterioare, în 
baza abili- tăților dobândite și îmbunătățite pe toată perioada desfășurării acestuia:  
producțiile cultural-artistice vor viza dezvoltarea și actualizarea competențelor și abili- 
tăților artiștilor/profesioniștilor implicați în proiect, astfel încât produsul obținut în urma 
digitalizării să fie creat într-un timp cât mai scurt, iar înregistrările și producțiile live să 
aibă o cât mai bună calitate audio-video, bazată pe o disciplină ce nu va permite 
erori substanțiale de desfășurare sau imprimare; instituția va încheia parteneriate ce 
vizează mobilitatea artiștilor și profesioniștilor, fie că este vorba despre parteneriatele 
cu minorități, unde producțiile vor pune în valoare specificul fiecărei culturi implicate 
(muzică, dansuri, obiceiuri/tradiții, port popular, bucate etc.) dar și rezultatul con-
viețuirii acestora, de unde va reieși versatilitatea artiștilor filarmonicii ploieștene care 
pot imprima muzică pentru filme, reclame etc. Filarmonica ploieșteană organizează 
constant activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc., 
susținute de profesioniști, ce vizează dezvoltarea profesională a echipei de proiect, 
dar care vor fi deschise prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” și altor 
doritori de instruire în acest sens. Pe parcursul desfășurării acestui proiect, filarmonica 
ploieșteană va câștiga o echipă de profesioniști capabili să dezvolte continuu produ-
sul „Virtual Concert Hall”, implementând astfel un model inovator de afacere în 
domeniul cultural, care contribuie la dezvoltarea locală a comunității și poate fi scos 
pe piață cu succes.



Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu 
aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea 
ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte 
și spectacole, care, împreună cu camere de filmat 4K și procesul de utilizare a unui 
fundal monocrom, „ecran  verde” (chroma, pentru efecte speciale și decoruri),  pot 
genera o gamă variată de evenimente cu muzică de orice gen, spectacole de teatru, 
de balet, organizate de filarmonică, în parteneriat, sau de către  alți  producători/or-
ganizatori. Studio-ul cu chroma poate fi folosit chiar și în producția de film sau emisiuni 
TV.
Filarmonica ploieșteană este singura instituție din România care a scos pe piață un 
DVD, în totalitate producție proprie, un produs ce se ridică la standardele tehnice 
internaționale și relevă calitatea echipamentelor, a echipei implicate și experiența pe 
care aceasta o are în domeniu.
Prin înființarea „Virtual Concert Hall”, Filarmonica „Paul Constantinescu” 
oferă accesul la educație și cultură în întreaga lume, își diversifică aria de activitate, 
restricționată și din cauza lipsei de spațiu fizic din sala de concerte de care dispune, 
dezvoltă și crește numărul relațiilor cu parteneri, dezvoltă publicul foarte mult, imple-
mentând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple be- 
neficii, creștere economică substanțială.

https://virtualconcerthall.ro








