
 



 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Musikreihe Musica Coronensis wurde auf Initiative der deutschen 

Botschaft in Bukarest und der Honterusgemeinde in Kronstadt im Jahre 

2003 ins Leben gerufen. 

    Inzwischen ist Musica Coronensis zum festen Bestandteil des 

kulturellen Lebens der Stadt Kronstadt geworden und hat außer Konzerten 

auch stets andere Veranstaltungen zum Thema Musik angeboten: 

Einweihungen von Instrumenten, Ausstellungen mit Musikhandschriften, 

Tanzvorführungen, die Enthüllung der Rudolf Lassel Gedenktafel, die 

Reparatur der Glocke und der Uhr des Rathauses, CD-Vorstellungen, und 

Orgelfahrten ins Burzenland u.a.   Musica Coronensis ist zur gemeinsamen 

Drehscheibe der musikalischen Gestalter der Stadt geworden: die 

Philharmonie, die Oper, das Musiklyzeum und die Musikhochschule, das 

Kulturzentrum Redoute und das Mureşenilor-Haus, Kammerensembles 

und Chöre, alle wirken mit, um das musikalische Leben der Stadt 

mitzugestalten. 

    Kronstadt wurde in den letzten Jahren zu einem Zentrum der 

Orgelmusik in Rumänien. Aus dem Erlös der verkauften Karten der 

Sommerorgelkonzerte in der Schwarzen Kirche konnte die Restaurierung 

etlicher historischer Orgeln mitfinanziert werden und so sind zurzeit vier 

wertvolle Orgeln in der Schwarzen Kirche zu hören.  

    Musica Coronensis pflegt das wertvolle musikalische Erbe der Stadt und 

sucht auch durch zeitgenössische Musik und pädagogische Projekte den 

Anschluss an die Moderne. 

 



Festivalul Musica Coronensis a luat naştere în anul 2003 cu sprijinul 

Ambasadei Germaniei la Bucureşti şi al Comunităţii Bisericii Negre din 

Braşov. 

    În timp, festivalul a devenit un reper în viaţa culturală braşoveană şi a 

reuşit să atragă un public numeros la diferitele evenimente propuse. În 

cadrul festivalului nu există doar concerte, ci au loc şi evenimente care au 

legătură cu viaţa muzicală a oraşului: prezentarea de instrumente istorice, 

inaugurări de instrumente, prezentări de dansuri, dezvelirea plăcilor 

comemorative Rudolf Lassel și Gheorghe Dima, repunerea în funcţiune a 

ceasului şi clopotului din Casa Sfatului, expoziţii de manuscrise, lansarea 

de CD-uri, turul orgilor din Ţara Bârsei ş.a.  

Festivalul Musica Coronensis a devenit şi locul unde instituţiile de cultură 

ale Braşovului se reunesc pentru a prezenta diversitatea programului 

muzical al oraşului – Filarmonica, Opera, Liceul de Muzică, Facultatea de 

Muzică, Biserica Neagră, Centrul Cultural Reduta, Casa Mureşenilor, 

diferite ansambluri muzicale din şcoli şi licee, formaţii de muzică de 

cameră – toate acestea sunt adunate pentru a uni oamenii în jurul muzicii.  

     Braşovul a (re)devenit în ultimii ani şi un oraş cu importante orgi 

istorice. Datorită stagiunii estivale de concerte de orgă din Biserica Neagră 

s-au putut restaura o serie de instrumente din zona Braşovului, iar patru 

instrumente istorice sunt amplasate în momentul de faţă în Biserica 

Neagră. 

    Festivalul este dedicat valorificării moştenirii muzicale a Braşovului, 

promovând muzica contemporană. 

 



Sonntag, 30. September             Duminică, 30 septembrie 

Schwarze Kirche                                                   Biserica Neagră  

 

18:00 h 
 

Eröffnungskonzert - Concertul de deschidere 
 

CORONENSIS ANIVERSAR 

 
Rudolf Lassel (1861-1918) 

Busslied - Cântecul căinței  

 

Helene Lassel (1874-1908) 

Mein Heiland - Mântuitorul meu 

Banger Abend - Seară temătoare 

 

Șerban Marcu (*1977) - Balkan Toccata 

Primă audiție absolută 

 

Eduard Orendi (1877-1900) 

Einmal - A fost odată 

 

Rudolf Lassel (1861-1918) 

Wie der Hirsch schreit - Psalm 42 

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă - Psalm 42 

 

Corul Bach al Bisericii Negre  

Elisa Gunesch (Sibiu) - mezzosopran 

Dirijor: Steffen Schlandt 

 La orgă: Ursula Philippi 



 Gheorghe Dima (1847-1925)  
Irmosul Înălțării Domnului 

  

Cristian Bence Muk (*1978)  

Meditazione sul Cantico delle Creature   

(Franciscus de Assisio) 

 

 Alexandru Ștefan Murariu ( *1989) 

Espaces IV "Spezzatti" (pentru cor dublu)  

 

Gheorghe Dima (1847-1925) 

Cantata „Salvum fac regem” (1902) 

Doamne, binecuvintează Regele 

(Majestății sale, Carol I, Regele României) 

 

Corul Jubilate Cluj 

Dirijor: Mihaela Cesa - Goje  

La orgă: Steffen Schlandt  

Preot: Adriana Florea  

 

 

Da pacem Domine 

 
                 Da     pa - cem Do - mi - ne      Da  pa - cem Do - mi - ne 

 

          Pa     -      -      -      -      cem        Pa  -    -    -   -   -   -   -  cem  Da 

 



Montag, 1. Oktober                          Luni, 1 octombrie                                      

Aula der Uni                                                                  Aula Magna a Univ. 

                                                                                        Transilvania  

 

18:00 h 

 

CORONENSIS DANSANT 

Dialoguri între muzica veche   

transilvăneană și europeană  

muzica de curte şi cea populară 

 

Curs interactiv de dans renascentist 

 

 

 

Ansamblul CODEX 
 

 

Filip Ignác Csaba - flaut drept, flaut travers 

Kovács László - rebec, vioară 

Éva Kovács - fidulă 

Csaba Adorján - violă, fidulă 

Zsombor Lázár - fidulă bas, violoncel, cobza 

Árpád Szőgyör - contrabas, gardon, viola da gamba 

Éva Szabó - flaut baroc, flaut drept, percuție 
 

 

 

 



Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Concerto în mi minor pentru flaut drept, 

flaut travers și orchestră 

 

 

Dansuri populare din Moldova 

 

 

Thoinot Arbeau: Orchésographie, 1589 

Basse dance „Jouissance vous donneray” 

Belle gui tiens ma vie 

Basse dance a la Magdalena 

Branle Charlotte, Branle de la guerre 

Branle de la torche, Branle des lavandieres  

Branle de Bourgogne 

 

 

Johannes Honterus (1498-1549, Brașov)  
 Lucrări din Odae cum harmonis (1548) 

 

 

Dansuri din Codicele Caioni (Transilvania, sec. XVII) 
Ötödik tancz hatodon 

Apor Lazar Tancza 

Chorea, Tancz 

Mikes Kelemen 

Valtozo Tancz 

Lapoczkas Tancz 

Dade Zingaricum 

 

Dansuri din Ciuc 

                         Kezes, Orosz zsuka 



 

 

 

Dansuri populare ceangăiești din Moldova 
Alunelu, Lérem, Drumul dracului 

 

 

Anonymus (sec. XVI-XVII): Rodrigo Martinez 

 

 

Dansuri valahe din sec. XVII - Manuscrisul din Oponice 

Mansucrisul Vietoris 

 

 

Codicele Caioni 

Nici n-am furat din Cartea de cântece Bocskor János 

(Leliceni Ciuc, 1739) 

 

 

Marco Uccelini (1603?-1680) 

Aria sopra la Bergamasca „á la Transilvania” 

(Veneția, 1642) 

 

 

Codicele Caioni 

Messias iam venit 
 

 

 

 

 



Mittwoch, 3. Oktober                        Miercuri 3 octombrie                                                                                                   

Mureșenilor Museum                                                         Casa Mureșenilor 

17:00 h 

 

CORONENSIS LIED 

Recital al Operei Brașov 
 

Soliști: 

Cristina Radu - sopran 

Ioana Mărgărit - sopran 

Dan Popescu - bas 

 

 

Helene Lassel (1874-1908)  
Mein 

 

Gheorghe Dima (1847-1925)  
Peste vârfuri 

 

Emil Honigberger (1881-1953)  
3 Lieduri op. 2 

Abendlied - Cântec de seară 

Das Lied vom Monde - Cântecul despre lună 

Abend - Seară 

 

Pascal Bentoiu (1927-2016)  
Cântece pe 4 versuri de St. O. Iosif 

 

Tiberiu Brediceanu (1877-1868)  
Doina stăncuței 

 



 

Gheorghe Dima (1847-1925) 

 De ce nu-mi vii 

 

Dan Bălan  
Linxul și Gândul 

 

Iacob Mureșianu (1857-1917) 

Romanța din opereta Scara Mâței 

 

Ion Criveanu  

Cântec pentru mama 

 

Ana Szilagyi (*1971) 

Gânduri de veghe 

 

Virgil Mihăilescu  
Limba noastră  

 

Norbert Petri (1912-1978) 

Aria Rodicăi din opereta Rodica 

 

 

 

La pian: Simona Patriche 

Recită: Nora Vlad 
 

 

 

 

 

 
 



Donnerstag, 4. Oktober                                                       Joi, 4 octombrie 

Patria Saal                      Sala Patria 

 

19:00 h 
 

CORONENSIS SIMFONIC 

 

Filarmonica Brașov 

  
Dirijor: Cristian Oroșanu 

Solist: Daniel Podlovschi - vioară 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

 Uvertura: „Flautul fermecat” 

 Concertul nr. 7 pentru vioară și orchestră  

 

Paul Richter (1875-1950)  

 Trei fantezii românești  

(cu Lied-uri și dansuri populare din 

 culegerea Dir. Tiberiu Brediceanu) 

 

Tudor Ciortea (1903-1982) 

Sinfonietta Sylvana (1980) 

 „Pe serpentinele Tâmpei”  

„Între Pietrele lui Solomon” 

„Poiana Junilor Bătrâni” 

 

 



Freitag, 5 Oktober                                                    Vineri, 5 octombrie 

Multikulturelles Zentrum                                                Centrul Multicultural 

der Uni Kronstadt                                                             al Univ. Transilvania 

 

             

18:00 h 

 

CORONENSIS & BACH 

 
~ Premieră locală pe instrumente baroce ~ 

 

Johann Sebastian  Bach (1685-1750) 
Trei concerte pentru 2 clavecine și orchestră 

 

Soliști: 

Raluca Enea (București) 

Steffen Schlandt (Brașov) 

 

 

Orchestră Barocă 

formată din instrumentiști din București, Cluj și Miercurea Ciuc 

 

Melinda Béres - vioară 

Mircea Ionescu - vioară 

Csaba Adorján - violă 

Zsombor Lázár - violoncel 

Árpád Szőgyör - violone / contrabas 

 

 



Concert pentru 2 clavecine și cordari în do minor, BWV 1060 

I. Allegro 

II. Largo ovvero Adagio 

III. Allegro 

 

Concert pentru 2 clavecine și cordari în Do major, BWV 1061 

I.  [...] 

II. Adagio 

III. Vivace 

 

Concert pentru 2 clavecine și cordari în do minor, BWV 1062 

I.  [...] 

II. Andante e Piano 

III. Allegro assai 

 

 
 

    Clavecinul Neupert           Clavecinul Neupert  

    Model “Blanchet” 1737                Model “Hemsch” 1754         

    al Universității Transilvania         al Bisericii Negre                   

 



Samstag, 6. Oktober     Sâmbătă, 6 octombrie 

Multikulturelles Zentrum    Centrul Multicultural  

der Uni Kronstadt     al Univ. Transilvania 

   

18:00 h 
 

               CORONENSIS CENTENAR 

 

Prezentarea site-ului actualizat: 

 www.musica.coronensis.ro 

 

Prezentarea cărții digitale  

„Brașov - o istorie muzicală a unui oraș   

multicultural până în anul 1918” 

   

Autor: Wolfgang Sand (2004) 

Traducerea: Ioan Butmăloiu (2018) 
 

 

Moderator: Steffen Schlandt 

 
 

Medalion Dinu Lipatti (1917-1950) 

 

 

Soliști: 

Alexandra Ducariu - pian 

Teodora Ducariu - flaut 

Roxana Bârsan - vioară 

Vanda Multhaler - violoncel 

Ioan-Dragoș Dimitriu - pian 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantezia pentru vioară (flaut), violoncel și pian 

 

Nocturna pentru pian în fa# minor (Alexandra Ducariu) 

 

Introducere și Allegro pentru flaut solo (Teodora Ducariu) 

 

Dansuri românești pentru 2 piane 

(Ioan-Dragoș Dimitriu și Alexandra Ducariu) 

 

Premiere Improvisation pentru vioară, violoncel și pian 

(Ioan-Dragoș Dimitriu, Roxana Bârsan, Vanda Multhaler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 7. Oktober                                            Duminică, 7 octombrie 
Sportlyzeum          Arena Liceului Sportiv 

                                                            

13.00 h 

 

YOUNG CORONENSIS  

 

Proiect educațional muzical 
 

în colaborare cu 

 

Corul de Copii al Școlii Gimnaziale nr.12   

 

Corul de Copii Camerata Veselă  

Universitatea Transilvania Brașov 

 

Corul Gymnasium și Corul Transilvania   

al Liceului de Muzică „Tudor Ciortea”  

 

Corul Școlii Populare de Artă „Tiberiu Brediceanu” 

Liceul „Grigore Antipa” 

Liceul „Emil Racoviță” 

Școala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” 

 



  

 

Shalom - Quodlibet - Palestina / Israel / Egipt 

 Sana sananina - Arica de Sud 

 Kaymos - Grecia 

 Can you hear me - Anglia 

 The Rhythm of Life - SUA 

 Mad World - Anglia 

 Un poquito cantas - America de Sud 

 Cantate Brasilia!   

 Veni, lumen cordium   

 Coborând din deal în vale - Maramureș 

 Ein kleines Lied -  Rudolf Lassel Brașov 

 

 

Profesori coordonatori: 

Annegret Feder, Gizella Benedek, Anca Goran, Drd. Lorena 

Lalu, Drd. Iulia Porcos, Drd. Alexandra Belibou, Drd. 

Laura Greavu, Mihaela Mureșan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHCHOR - CORUL BACH este corul Bisericii Evanghelice C.A.- 

Parohia Brașov, activează la Biserica Neagră şi a fost fondat în 1933 de 

către cantorul acelei perioade, Victor Bickerich. Ansamblul a adus în 

premieră în România multe dintre operele lui Bach: Matthäuspassion 

(Patimile lui Hristos după Matei), Johannespassion (Patimile lui Hristos 

după Ioan) şi alte piese religioase, în special ale compozitorilor germani. 

În timp, corul a devenit unul de înaltă calitate şi a început să întreprindă 

turnee în străinătate. Din 1965 Hans Eckart Schlandt a preluat conducerea 

corului. În această perioadă potrivnică muzicii religioase, el a reuşit să 

prezinte cu o uimitoare continuitate şi calitate marile oratorii şi pasiuni de 

Bach, Mozart, Brahms etc., să protejeze Biserica Neagră de regimul 

totalitar al vremii, transformând-o într-un refugiu muzical al libertăţii 

interioare. În septembrie 2004, bagheta de dirijor a corului Bach i-a fost 

predată lui STEFFEN SCHLANDT, care a susţinut concerte cu acest cor  

în Biserica Negră, în țară și în străinătate. Supunându-se imaginii noi a 

comunităţilor evanghelice din România, implicit şi din Braşov, corul are şi 

el o structură multiconfesională, doar jumătate dintre membri aparţinând 

comunităţii. Cu toate acestea, diferenţele de limbă şi de confesiune au dat 

viaţă relaţiilor din cor şi au confirmat tradiţionalul schimb intercultural 

transilvănean. Cu cei peste 40 de cântăreţi, corul poate cânta piese 



complexe, a capella sau cu acompaniament de orchestră colaborând cu 

succes alături de corul Lux Aurumque din Miercurea Ciuc în anul 2017 cu 

ocazia premierei lucrării Misa de la Brașov - Credo in unum Deum și anul 

acesta în susținerea premierei, pe instrumente baroce, a Patimilor după 

Matei, de Johann Sebastian Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORUL JUBILATE a fost înfiinţat în anul 2006, din iniţiativa dirijoarei 

Mihaela Cesa-Goje. Corul susține serviciul liturgic duminical al Capelei 

Sf. Iosif din Cluj Napoca. Are în repertoriu peste două sute de lucrări ce 

acoperă o paletă stilistică generoasă, de la Renaşterea italiană la creaţiile 

cele mai recente. Corul este invitat cu regularitate sa susţină concerte a 

capella, vocal simfonice şi cu acompaniament de orgă. A participat, de 

asemenea, la Fetivalul de Muzica Religioasă  de la Rîşnov şi Cisnădioara.  

În anul 2010, Corul Jubilate a lansat un prim CD, de colinde. În martie 

2012 au avut loc înregistrările celui de-al doilea CD, cu denumirea 

CANTATE DOMINO, ce cuprinde lucrări religioase din repertoriul 

internaţional şi autohton. Pe acest CD, Corul Jubilate în colaborare cu 

organista Amalia Goje, a interpretat și imprimat în premieră absolută 

Psalmul 133 de Sigismund Toduță. În iunie 2018 corul a susținut 

semifinala și finala Concursului Internațional de Dirijat Coral ”Gheorghe 

Dima” unde au participat dirijori din întreaga lume. 

 



                                                           MIHAELA CESA-GOJE 

 

Mihaela Cesa - Goje a absolvit Academia de 

Muzică „Gh. Dima”, specializarea Dirijat la clasa 

prof. Florentin Mihăescu. De asemenea, a 

absolvit masteratul la Academia Regală de 

Muzică din Londra unde a primit premiul “Irene 

Burcher” pentru rezultate excepționale. În 2016 a 

debutat la pupitrul Dallas Opera din Statele 

Unite. În 2011 Mihaela Cesa-Goje a fost 

selectată dintre 160 de candidați pentru celebrul 

master-class cu Bernard Haitink și „Lucerne 

Festival String Orchestra”. În Statele Unite a 

beneficiat de îndrumarea dirijorilor Marin Aslop, Gustav Meier şi Harold 

Farberman. În 2011 devine Dudamel Felow şi debutează la pupitrul 

orchestrei Los Angeles Philharmonic unde a activat şi ca şi dirijor asistent 

al maeștrilor: Leonard Slatkin, Gustavo Dudamel, John Williams, Semyon 

Bychkov. În 2010 a fost beneficiara distincției “Women Conductor Grant” 

din partea „League of American Orchestras”. În 2009 a fost aleasă printre 

cei trei tineri dirijori români ce și-au făcut debutul la Ateneul Român la 

pupitrul orchestrei Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați. Tot în 

2009 este desemnată câştigătoarea programului: Taki Concordia 

Conducting Fellowship ocazie cu care debutează la pupitrul orchestrelor 

americane Baltimore Symphony, Colorado Symphony, Florida Orchestra. 

În România, Mihaela a susținut concerte ca dirijor invitat al orchestrelor 

filarmonice din Cluj Napoca, Arad, Oradea, Targu Mureș, Galați, Satu 

Mare. În prezent este lector la Academia de Muzică „Gh. Dima”. Din 2006 

este fondatorul și dirijorul corului de cameră Jubilate alături de care a 

imprimat doua Cd-uri și concertează acapella și acompaniați de orgă sau 

orchestră în importante festivaluri din țară. În iunie 2018 a organizat la 

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” a 17-a ediție a Concursului 

Internațional ”Gheorghe Dima” – secțiuea Dirijat Coral, unde au participat 

32 de dirijori din 24 de țări. 



         ELISA GUNESCH 

 

Mezzosoprana Elisa Gunesch s-a născut în Sibiu, 

a urmat liceul Samuel von Brukenthal, iar apoi a 

studiat la Academia de Muzică Gheorghe Dima 

din Cluj-Napoca, absolvind masteratul la aceeași 

instituție în 2013. A jucat roluri de musical 

(Dreigroschenoper de Bertolt Brecht), operetă 

(Liliacul de J. Strauss) și operă (Le nozze di 

Figaro, La clemenza di Tito de W.A. Mozart). S-

a specializat în domeniul liedului cu soprana 

Rachel Harnisch (Elveția) și canto baroc cu 

Monika Mauch (Germania). În prezent este 

profesor de canto clasic la Liceul de Artă Sibiu. Face parte din duo-ul 

Allodola alături de Melinda Samson; participă la recitaluri de lied și 

colaborează la concerte vocal-simfonice (Oratoriul de Crăciun de J.S. 

Bach, Requiem de A. Schnittke, König David de A. Honegger) și în 

diferite formații de muzică de cameră alături de Katalin Boldizsar, Ursula 

și Kurt Philippi, Wilhelm Schmidts, Teodora Mitze-Cîrciumaru, Lucian 

Gheju, Brita Falch-Leutert, cântând atât în țară, cât și în străinătate, 

dedicându-și o mare parte din atenție spre muzica transilvăneană, spre 

cunoașterea, răspândirea și valorificarea ei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  URSULA PHILIPPI 

 

Absolventă a Conservatorului „Ciprian 

Porumbescu” din Bucureşti, Ursula Philippi a 

fost profesor universitar la Academia de Muzică 

„Gh. Dima” din Cluj. Între anii 1985 și 2014 a 

activat la Sibiu ca organistă a Bisericii 

Evanghelice, susținând o bogată activitate 

concertistică la orga Sauer, cel mai mare 

instrument din Transilvania. Ursula Philippi a 

predat stilistica interpretării orgii, muzică de 

cameră și bas cifrat.  Absolvenții clasei de orgă 

din Cluj se regăsesc azi în multe centre 

culturale din țară și din străinătate, cinci dintre ei fiind cadre universitare. 

În luna septembrie 2010, în cadrul primului Festival al Orgii, organizat de 

Radio România, clasa de orgă condusă de Ursula Philippi a susținut un 

spectacol multimedia de 4 ore la Studioul Mihail Jora al Radiodifuziunii 

Române. Laureată a unor concursuri internaţionale şi naţionale (Concursul 

„A. Bruckner” de la Linz/Austria, ediţia 1978, Concursul „Primăvara la 

Praga”, ediţia 1979), organista concertează atât în ţară, cât şi în străinătate, 

efectuând în decursul anilor numeroase turnee în Europa, precum și în 

Kazahstan, Kirgizia şi Japonia. În 1998 a înregistrat la Sibiu integrala 

sonatelor de orgă de August Gottfried Ritter cu „Dabringhaus und 

Grimm”. Ursula Philippi concertează, de asemenea, cu regularitate în 

diferite ansambluri camerale. Interesul special al artistei îl constituie astăzi 

salvarea unora dintre vechile orgi din Transilvania. Ursula Philippi este 

deseori invitată să susţină prelegeri despre orgile istorice din Transilvania 

în ţară şi peste hotare și publică articole pe această temă în reviste atât de 

specialitate cât și de larg interes. Înregistrarea din aprilie 2008 a organistei 

cu oratoriul Patimile după Matei de Hans Peter Türk, în colaborare cu 

ansamblul coral Meißner Kantorei sub bagheta lui Christfried Brödel, a 

fost distinsă în luna mai 2009 cu Premiul Supersonic Award al revistei 

Pizzicato din Luxemburg. 



  

 

 
 

ANSAMBLUL CODEX a luat fiinţă în anul 1996, având în componenţă 

profesori şi studenţi ai Facultăţii de Muzică a Universităţii „Transilvania" 

din Braşov. Având ca scop interpretarea muzicii culte europene din 

secolele XV-XIX cu ajutorul instrumentelor de epocă, pe baza surselor 

teoretice de epocă, continuă tradiţia bogată a formaţiei de muzică barocă 

CANTUS SERENUS din Braşov. Ansamblul cercetează muzica cultă din 

Transilvania şi Europa de Est, precum şi alte surse europene care au 

tangenţă cu aceasta. Membri formaţiei s-au specializat în cadrul cursurilor 

de măiestrie interpretativă barocă din marile centre muzicale europene: 

Innsbruck, Utrecht, Karlsruhe, Basel, Budapesta etc. Repertoriul formației 

cuprinde muzică veche din Transilvania secolelor XVI–XIX (Reilich, 

Sartorius, Honterus, Codicele Caioni, manuscrisul din Sfântu Gheorghe, 

manuscrisul lui Stephanus Martonffy etc.), muzică din Europa Centrală și 

de Est (manuscrisul Vietoris, manuscrisul din Oponice, manuscrisul din 

Levoce etc.), muzică barocă timpurie, franceză, italiană și germană.  Au o 

prezență permanentă în viața muzicală de muzică veche din țară și peste 

hotare, participând la cele mai însemnate festivaluri și evenimente 

muzicale. În 2015 au colaborat la concertul de deschidere al Festivalului 



„George Enescu” alături de Corul Național Madrigal din București 

(transmis în direct pe TVR2) și au fost desemnați pentru susținerea 

concertului festiv transmis prin www.remaradio.eu, concert oferit de cele 

mai însemnate formații de muzică veche din Europa pentru celebrarea 

Zilei de Muzică Veche din Europa. Formația a susținut numeroase 

concerte la  Brașov, București, Târgu Mureș, Focșani, Sighișoara, 

Miercurea Ciuc etc., Spania, Italia și Ungaria (Budapesta, Kecskemét, 

Gyula, Kapolcs etc.) și a realizat mai multe proiecte finanțate de 

Administrația Fondului Cultural Național și Institutul Cultural Român. A 

realizat înregistrări CD cu muzică veche din Transilvania în Studioul 

Radio-Tg.Mureş și în Studioul Radiodifuziunii Române din București. 

Spectacolele și concertele se bazează pe cercetările efectuate de dr. Filip 

Ignác Csaba, directorul artistic al ansamblului. După concerte, la cerere, 

ansamblul organizează şi cursuri de dansuri de curte renascentiste. 

 

 

                                                                     CRISTINA RADU 

 

Soprana Cristina Radu este solistă a Operei din 

Braşov şi o prezenţă constantă a scenelor lirice 

şi de concert din ţară şi străinătate. Formaţia sa 

muzicală debutează cu studiul viorii şi al 

pianului. Cântă în Corul de copii al 

Radiodifuziunii din Bucureşti, sub conducerea 

Eugeniei Văcărescu Necula şi Voicu Popescu, 

alături de care participă în numeroase concerte, 

înregistrări şi turnee în ţară, Europa şi SUA. 

Urmează cursurile Liceului de Muzică Dinu 

Lipatti şi ulterior ale Universităţii Naţionale de 

Muzică din Bucureşti, la clasa de canto Prof. Maria Slătinaru-Nistor. În 

decursul studiilor universitare îi sunt decernate bursele Yolanda 

Mărculescu şi Fraţii bucovineni Sârghie. Desemnată Soprana anului 2009 

(Gala Premiilor în Cultură, Arcuş), Cristina Radu este laureată a 



concursurilor Verviers International Singing Competition (Premier prix de 

finalist), Mihail Jora (Marele premiu), Joseph Schmidt (Premiul I), 

Festivalul Muzicii Maghiare (Premiul publicului) şi semifinalistă în: 

Queen Elisabeth International Music Competition of Belgium şi Jette 

Parker Young Artists Programme la Royal Opera Covent Garden. Participă 

în Master Class de Operă şi Lied în Italia, Germania, SUA şi România, 

susţinute de personalităţi artistice precum sopranele Ileana Cotrubaş, 

Virginia Zeani, Felicity Lott, Emilia Petrescu, Mariana Stoica, 

mezzosoprana Denice Graves, dirijorul Alberto Zedda, regizorul Cristian 

Mihăilescu. În decursul timpului este invitată să colaboreze cu Teatro 

Lirico di Cagliari (Italia), Operele Naţionale din Bucureşti, Iaşi, Constanţa 

şi Galaţi. Colaborează cu dirijorii Tiberiu Soare, Cristian Oroşanu, 

Daisuke Soga, Adrian Morar, Julia Johnes, Ciprian Teodoraşcu, Traian 

Ichim, Vlad Conta, Miguel Ortega, regizorii Marina Bianchi, Roman 

Caleja, Karel Drgáč, Cristian Mihăilescu, Anda Tăbăcaru-Hogea, 

Alexandru Darie. Interpretă pasionată de muzica de cameră, lied şi 

oratoriu, Cristina Radu susţine concerte în SUA, Portugalia, Belgia, 

Bulgaria, Ukraina precum şi în centre importante de cultură din Romania: 

Filarmonica George Enescu şi Sala Radio din Bucureşti, Filarmonica de 

Stat din Târgu Mureş, Filarmonica Mihail Jora din Bacău, Filarmonicile 

din Braşov şi Piteşti. Colaborează în proiecte muzicale organizate în cadrul 

Bisericii Negre din Braşov, alături de organistul şi dirijorul Steffen 

Schlandt. Este invitată în Festivaluri de Operă, Operetă şi Balet (Braşov, 

Constanţa); Festivalul George Enescu (Bucureşti), Zilele muzicale 

Târgmureşene, Musica Coronensis şi Musica Barcensis (Braşov), 

Stagiunea Sunetul Muzicii (Castelul Peleș), Festivalul internaţional de film 

istoric (Râşnov) etc. Dintre realizările concertistice recente se numără War 

Requiem de Benjamin Britten, alături de Filarmonica George Enescu din 

Bucureşti, dirijor Ronald Zollmann; Oratoriul Elias de Mendelssohn-

Bartholdy alături de Filarmonica din Braşov, dirijor Steffen Schlandt; 

Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart alături de Filarmonica George 

Enescu din Bucureşti, dirijor Paul Staicu; Nelson Mass de Joseph Haydn 

alături de Filarmonica de stat din Târgu Mureş, dirijor Alexandre Myrat; 



Les nuits d’ete de Hector Berlioz, alături de Filarmonica George Enescu 

din Bucureşti, dirijor Christian Badea; Stabat Mater de Gioacchino Rossini 

alături de Orchestra Operei Braşov, dirijor Traian Ichim. Preocuparea 

pentru înţelegerea fenomenului artistic al operei o conduce spre un studiu 

de cercetare dedicat Cântăreţului de operă şi epoca sa. Secolul XX, sub 

îndrumarea muzicologului Prof.Univ.Dr. Grigore Constantinescu (Teză de 

doctorat, 2013 la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti). Este 

profesor asociat al Facultăţii de Muzică din cadrul Univeristăţii 

Transilvania din Braşov. Cristina Radu este invitată constant în emisiuni 

de radio şi televiziune şi realizează înregistrări discografice. Între pasiunile 

sale extramuzicale se regăsesc expediţiile în natură, lectura, călătoriile. 

 

   

                                                                IOANA MĂRGĂRIT 

 

 Absolventă a Universității Transilvania Brașov - 

Facultatea de Muzică - specializare Canto, 

Profesorul de Canto, Ioana Mărgărit se naște la 

19.03.1963 la Galați, într-o familie de muzicieni. 

Dragostea pentru muzică îi este insuflată de 

părinți, prim-soliști ai Teatrului Muzical Nae 

Leonard. Studiază timp de 12 ani pianul, mai 

întâi la Liceul de Muzică din orașul natal și apoi, 

la Liceul de Muzică nr. 1 din București, timp în 

care numele ei se regăsește pe afișele 

filarmonicilor din Bacău și Galați, ca solist - 

pianist în Concertele pentru pian nr 2, 27, 1, de Beethoven, Mozart si 

Kabalevsky.  

Primele leții de canto le primește de la Maestra Emilia Petrescu, care-i va 

insufla pasiunea pentru lied și oratoriu și îi va deschide drumul către 

podiumul de concert, de aceasta dată în postura de cântăreață, prin 

participarea la prima ediție a Festivalului de Artă de la Sibiu, cu un 

program de lieduri românești contemporane și două recitaluri la Catedrala 



Sf. Iosif din București, unde va interpreta Cantatele Lucrezia de G. F. 

Händel și Jauchzet Gott de J. S. Bach. Studiile de canto le va continua cu 

Maestra Arta Florescu care o va conduce către cariera de solistă de operă și 

operetă. 

Până să se stabilească în orașul de la poalele Tâmpei, ca prim-solistă a 

actualei Opera Brașov a fost pentru perioade scurte solistă a Operei 

Craiova și Operei Române Timișoara. 

Activitatea artistică, ce însumează aproape 29 de ani a purtat-o în 

colaborări cu operele din București, Iași, Osijek,  Monte-Carlo, unde 

interpretează rolurile Gilda din opera Rigoletto de G.Verdi, Adina din 

Elixirul dragostei de G. Donizetti și Constanța din Rapirea din Serai de W. 

A. Mozart. De asemenea, va fi invitată la prima ediție a Festivalului 

Mozart de la Istanbul în compania Orchestrei de Studio a Radio București, 

dirijată de Maestrul I. I. Galați, dirijor alături de care va mai colabora cu 

filarmonicile din Sibiu, Botoșani, Bacău. Alături de orchestra și corul 

Operei Brașov va efectua turnee în Germania, Austria, Danemarca.  

Cel mai drag moment al carierei rămâne rolul Norma din opera Norma de 

V. Bellini, rol incredințat de regizorul C. Mihăilescu, la reluarea acestei 

opere pe o scena românească după 30 de ani de absență. 

Paralel cu prezența pe scenă și pe  podiumul de concert, Ioana Mărgărit 

experimentează zona de cronică muzicală prin participarea alături de 

compozitorul D. Popovici la emisiunile radio Corespondențe muzicale. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



                                                                       DAN POPESCU 

 

Dan Popescu a absolvit Universitatea de Muzică 

din București - Secția de Canto, la clasa prof. 

univ. Dr. Ionel Voineag în 2003, fiind, astăzi, un 

cunoscut și constant solist colaborator al Operei 

din Brașov. Din repertoriul său fac parte roluri 

precum Mephisto (Faust), Ferrando (Il 

Trovatore), Don Pasquale (Don Pasquale), Don 

Basilio (Bărbierul din Seviglia), Leporello, 

Comendatore (Don Giovanni), Raimondo (Lucia 

de Lammermoor), Coppelius (Les Contes 

D`Hoffmann), Oroveso (Norma), Ramfis (Aida) 

și multe altele. Pe lăngă activitatea sa operistică artistul a avut numeroase 

colaborări vocal-simfonice (W.A.Mozart, G.Verdi, G.Puccini, F.Schubert, 

J.Haydn, G. Faure ș.a.) abordănd cu multă sensibilitate și piese camerale, 

în special lieduri din creația compozitorilor P. Bențoiu, T. Brediceanu, 

L.van Beethoven, P.I. Ceaikovski, M. Ravel, F. Schubert, R.Schumann, 

R.Strauss etc. A colaborat, printre altele, cu Opera Naţională Bucureşti, 

Opera Naţională Română Iaşi, Orchestra de Camera Radio Bucureşti, 

Filarmonica ”George Enescu”, Bucureşti, Filarmonica Braşov, 

Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat Oradea, Correspondence 

Compagnie (Franța), Companie lirique Corse (Franța), Schlote 

Konzertdirektion (Salzburg –Austria), Filarmonica din Köln (Germania), 

fiind invitat să interpreteze în festivaluri (Festivalul de Opera din Szeged, 

Ungaria, Primavera Lirica – Altea, Spania, Musica Coronensis, Braşov, 

Festivalul Internaţional „George Enescu”), și turnee, atât în țară cât și 

peste hotare: Germania, Austria, Norvegia, Elveţia, Anglia, Spania, 

Olanda, Luxemburg, Italia, etc. 

 

 

 

 



                                                                SIMONA PATRICHE 

 

Simona Patriche este absolventă a Liceului de 

Muzică ,,George.Enescu”, la clasa profesorilor 

Andrei Podlacha şi Elisa Bârzescu.  

Pregătirea muzicală şi-a continuat-o la Brașov, în 

cadrul Facultății de Interpretare Muzicală a 

Universității ,,Transilvania”, îndrumată fiind de 

maeștrii Horia Cristian şi Liliana Iacobescu. Din 

1999 până în prezent,  activează ca pianist la 

Opera Brașov şi colaborează ca profesor-

acompaniator la Facultatea de Muzică şi Liceul 

de Muzică ,,T. Ciortea”. În ultimii ani este o 

prezență constantă în cadrul proiectului ,,Recitalul de la ora 5”,  organizat 

de Opera Braşov și Muzeul ,,Casa Mureşenilor”, însumând astfel câteva 

zeci de apariții alături de solişti vocali şi instrumentali. În spectacolul 

pentru copii ,,Vitrina cu personaje”, montat la Opera Braşov,  în regia 

Andei Tăbăcaru - Hogea are rolul ,,Donnei Pianina". Repertoriul Simonei 

Patriche cuprinde lucrări vocale de diferite genuri - lied, operă, operetă, 

musical - cuprinzând toate stilurile, de la baroc la muzică contemporană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          NORA VLAD 

 

Actrița Nora Vlad urmează, de mică cursuri de 

balet sub îndrumarea prof. Hambrodi şi Guth 

Marilena la Şcoala Populară de Artă din orașul 

natal,Brașov. Paralel cu clasa de balet face 

actorie cu Mihai Arnăutu. În clasele primare 

joacă piese de teatru şi scrie poezii publicate în 

„Scânteia pionierului”. Mai târziu avea să joace 

doi ani pe scena Teatrului Dramatic din Braşov 

şi o stagiune întreagă la teatrul "Ion Creangă" 

din Bucureşti. În 1969 debutează pe scena 

Teatrului Muzical Braşov şi pleacă în turneu în 

Olanda, iar un an mai târziu, debutează în operetă în “Frumoasa Elena” de 

Offenbach, rolul Leonei. În 1974 joacă într-o coproducţie romano-franceză 

“Dosarele secrete”, în regia lui Jean Jack Sirkis şi Dan Necşulea, alături de 

artiştii Lazăr Vrabie, Ion Marinescu şi Neamţu Otonel. În perioada 1977- 

1998 susţine nenumărate emisiuni Tv: “Album duminical”, “Satiră şi 

umor”, “spectacole de Revelion” etc. Participă la spectacole de varietăţi 

alături de Draga Olteanu-Matei, Horaţiu Mălăele, Mirabela Dauer, Gabriel 

Cotabiţă, Loredana Groza, Jean Constantin, Stela Popescu, Rodica 

Popescu Bitănescu, Gabriel Dorobanţu, Florin Piersic etc. Merge în turnee 

alături de Janos Koos, Dekany Sarolta, Grup 74, Academic, Iris, Holograf. 

A fost amfitrioana a peste 80 de baluri susţinute de teatru. O perioadă a 

fost şefa Secţiei de Estradă a Teatrului Muzical Braşov. În 1991 participă 

timp de 8 luni la cursuri de actorie la Şcoala Regală de Artă  din 

Amsterdam. Joacă în spectacole precum „Liliacul” şi „Sânge Vienez” de 

Strauss, „Vânzătorul de păsări” de Zeller sau „Bimbo şi Pantera roz” de 

Gh. Mihalache. Joacă in „My Fair Lady” de Loewe şi „Contesa Maritza”, 

precum şi în spectacolele de succes „M'amzelle Nitouche”, „Micuţa 

Dorothy”, „Muşchetarii măgăriei sale”, „Povestea soldatului de plumb”, 

„Un lup, o capră şi trei iezi”, numeroase alte spectacole, recitaluri, 

încununând împreună peste 40 de ani de activitate artistică la nivel înalt. 



                                                             CRISTIAN OROȘANU  

 

Artist cu o ascensiune rapidă a carierei de 

dirijor ce i-a adus aprecieri chiar și la nivel 

internațional, Cristian Oroșanu s-a remarcat 

prin inteligența artistică, gestica elegantă și 

clară și cunoașterea în detaliu a fiecărei 

partituri abordate. Născut în 1972, Cristian 

Oroșanu a urmat studiile Liceului de Muzică 

„Octav Băncilă” din Iași și apoi pe cele ale 

Universității Naționale de Muzică din 

București, la secțiile corn și dirijat orchestră, în 

cadrul ultimei, mentor fiindu-i profesorul 

Cristian Brâncuși. Beneficiind în paralel și de îndrumarea maestrului 

Constantin Bugeanu, Cristian Oroșanu s-a perfecționat în arta dirijorală și 

după terminarea studiilor în cadrul mai multor cursuri de măiestrie, printre 

care și cel susținut în cadrul Academiei Internaționale Bach de la Stuttgart 

de Helmuth Rilling. Mai întâi instrumentist în cadrul Orchestrei Naționale 

Radio, Cristian Oroșanu a debutat în calitate de dirijor la Opera Națională 

Română din Cluj, în 1998, pentru ca apoi să devină colaborator frecvent al 

Operei Naționale București (din 2002) și dirijor permanent al Filarmonicii 

din Brașov (din 2004). În plan internațional, Cristian Oroșanu are o carieră 

aflată în continuă ascendență, ultimii ani aducându-i apariții la pupitrul 

unor ansambluri de prestigiu precum Orchestre de Paris, BBC Scotish 

Orchestra, Tonhalle Orchestra, Deutsche Symphonie Orchester Berlin sau 

Orchestra Națională din Porto. Muzicalitatea, competenţa, inteligenţa 

artistică, gestica elegantă şi clară – acesta este portretul dirijorului Cristian 

Oroşanu, artist care a parcurs într-un timp record o carieră ascendentă, 

reputaţia sa depăşind graniţele ţării noastre. Stau mărturie debuturile 

remarcabile la pupitrul unor cunoscute orchestre europene şi nu numai. 

Despre apariţia sa în concert cu Orchestre de Paris şi Orchestra Naţională 

din Bordeaux, publicaţia „Le Monde de la Musique” nota: „tânărul dirijor 

român Cristian Oroşanu a demonstrat un sens perfect al frazării şi  



arhitecturii lucrărilor, o acurateţe rară a stilului, o gestică elegantă şi 

concisă”. Alte momente de succes – debuturile cu celebrele orchestre 

Tonhalle din Zürich şi Deutsche Symphonie Orchester Berlin, unde a 

activat în calitate de dirijor asistent. Oroşanu a susţinut concerte cu BBC 

Scotish Orchestra, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestra Lamoureux, 

Orchestra Filarmonica din Bruxelles, Orchestra Filarmonica din 

Strasbourg, Orchestra Naţională din Porto, Orchestra Nationala Radio 

București, Orchestra Radio Daneză, aceasta din urmă în cadrul 

Concursului Internaţional Malko unde a câştigat Premiul II. În Japonia, 

artistul a dezvoltat o strânsă colaborare cu un ansamblu nou, tânăr, 

dinamic, Hyogo Performing Arts Center Orchestra unde a dirijat 

spectacolele Lacul lebedelor de Ceaikovski şi Sărbătoarea primăverii de 

Strawinski. Cu un repertoriu larg, ce cuprinde lucrări din toate epocile 

muzicale, Cristian Oroşanu este prezent în stagiunile tuturor orchestrelor 

românești, fiecare apariţie a sa bucurându-se de aprecieri unanime. În 

domeniul liric a activat ca dirijor permanent al Operelor Naţionale din 

Cluj, Bucureşti și Iași. În repertoriul său sunt incluse peste 35 de titluri de 

creaţii ale genului. În prezent este dirijorul permanent al Filarmonicii din 

Braşov. Talentul, pasiunea, rezultatele unei cariere de excepţie ale 

artistului au fost recunoscute prin Premiul ce i-a fost acordat de către 

Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          DANIEL PODLOVSCHI 

                                                                                            

Daniel Podlovschi s-a născut la Iași, la 20 

februarie 1939. A început studiul viorii la șase 

ani cu tatăl său, R. Podlovschi, profesor de 

vioară și violonist la Filarmonica din Iași. 

Progresele lui au fost atât de rapide, încât au 

condus la debutul său solistic la vârsta de 7 

ani cu „Concertul în la minor” de Vivaldi, pe 

scena Teatrului Național din Iași. În 1949 s-a 

mutat la București și a început lecțiile cu 

reputatul pedagog Garabet Avakian. În 1960 a 

absolvit Conservatorul din București la clasa 

profesorului Avakian, remarcându-se printre cei mai talentați violoniști din 

generația sa. Ca student, a participat la festivaluri republicane, a obținut 

premiul I la Concursul Național din 1957 și, apoi, premiul al II-lea la 

Festivalul Tineretului de la Moscova din același an. A mai obținut 

distincții la Concursurile Internaționale „George Enescu” (București, 

1958) și „Ceaikovski” (Moscova). A făcut studii postuniversitare la 

Moscova cu Iuri Iankelevici; în 1969, cu recomandarea lui Isaac Stern, a 

obținut o bursă la Juilliard Shool of Music din New York, la clasa 

legendarului pedagog american Ivan Galamian. În SUA a urmat și clasa de 

măiestrie a lui Itzhak Perlman (la Detroit). În perioada studiilor de peste 

Ocean a predat muzica de cameră la Colegiul „Sarah Lawrence” (Statul 

New York).  Vastul său repertoriu cuprinde integrale de Bach, Beethoven, 

Händel, Mozart, Grieg, Schubert, Schumann, Prokofiev, Franck, Fauré, 

Ravel, numeroase piese de virtuozitate de Paganini, Wieniawski, Sarasate, 

Ceaikovski, Haciaturian ș.a. Interpretează frecvent, în țară și străinătate, 

concertele de Boccherini, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart (nr. 4, 5, 7 și 

Simfonia concertantă), Lalo, Ceaikovski, Sibelius, Haciaturian, 

Mendelssohn, Bruch, Șostakovici (nr. 1), precum și 22 de concerte 

românești – de Caudella, Capoianu, Bughici, Glodeanu, Paul 

Constantinescu, Nottara, Timaru, Golestan, Vieru, Berger, Feldman ș. a. 



După Enescu, el este interpretul lui Caudella (fiind solist la Filarmonica 

din Iași, a promovat intens creația compozitorilor din această parte de 

țară). Daniel Podlovschi a cântat cu toate orchestrele din țară, a înregistrat 

pentru radio, televiziune și Electrecord. Daniel Podlovschi este un virtuoz 

al viorii în cel mai înalt și mai adânc sens al cuvântului; sunetul său este 

amplu, generos, tehnica perfect pusă la punct. Mai mult încă, este un 

muzician și un artist, cu un imens și binemeritat prestigiu. 

 

 

 

         RALUCA ENEA 

 

Raluca Enea este absolventă a Universităţii 

Naţionale de Muzică din Bucureşti – secțiile 

Pedagogie instrumentală – Pian și Interpretare - 

clavecin, la clasa profesoarei Ogneanca 

Lefterescu. Din 2005 și-a continuat studiile de 

clavecin în Germania, sub îndrumarea 

profesorilor Harald Hoeren, Glen Wilson şi 

Ketil Haugsand la Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst Frankfurt am Main şi 

Hochschule für Musik und Tanz Köln. În 

cadrul studiilor din Germania, specializările 

principale au fost clavecin și basso continuo – acompaniament, studiile 

axându-se pe: interpretare istorică, muzică de cameră, sisteme de acordaj 

istoric, improvizație, sintaxă și retorică muzicală. Raluca a obținut nota 

maximă la recitalul solo de la final de master din cadrul Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main iar tema lucrării de 

dizertație a fost ”Folia among the ternary dances of the Baroque suite”. A 

urmat cursuri de perfecţionare susţinute de Menno van Delft (Olanda), 

Frédérick Haas (Belgia), Malcolm Bilson (SUA), Ketil Haugsand 

(Norvegia), cursurile Academiei din Sablé, sub îndrumarea profesorilor 

Françoise Lengellé şi Howard Crook (clavecin şi canto baroc) și cursuri de 



muzică de cameră cu Jan de Winne, Marcel Ponseele și Hervé Douchy 

(Belgia). A susţinut concerte în România, Germania, Norvegia, Ungaria. 

Între cele mai importante proiecte concertistice desfășurate se numără: 

Integrala J. Ph. Rameau – „Pièces de Clavecin en Concerts” desfășurată în 

compania instrumentiștilor Melinda Béres – vioară barocă și Szilárd 

Chereji – viola da gamba, Integrala J. S. Bach – „Sonatele pentru violoncel 

și clavecin obligat”, proiect desfășurat în compania violoncelistului Eugen 

– Bogdan Popa, Integrala A. Corelli – Sonate pentru vioară și basso 

continuo, Op. 5 sau J. S. Bach – Integrala Sonatelor pentru vioară și 

clavecin obligat, ultimele două susținute în companiei violonistei Melinda 

Béres.  

Când nu cântă la clavecin, Raluca este artist liric al Filarmonicii „G. 

Enescu” Bucureşti, cadru didactic asociat al UNMB și director artistic al 

Festivalului de Muzică Veche București. Coordonează proiectele educative 

și de formare în domeniul muzicii vechi susținute de Asociația Culturală 

Antiqva în România. În vacanța de vară este coordonator administrativ al 

Taberei Medievale pentru Copii şi, în permanenţă, mama Letiției și a lui 

Petru, îndeplinind astfel rolul de ”all – in – one”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



                                                            STEFFEN SCHLANDT   

 

Steffen Markus Schlandt s-a decis pentru o 

carieră muzicală urmând exemplul tatălui său, 

cunoscutul organist Eckart Schlandt. Educația 

muzicală o primește de la tatăl său, sub 

îndrumarea căruia începe să studieze pianul și 

orga. După  absolvirea liceului german 

„Johannes Honterus” din Brașov, Steffen 

Markus  Schlandt este admis la Academia de 

muzică „Gh. Dima” din Cluj, la clasa de orgă  la 

conf. univ. Ursula Philippi. Studiază apoi în 

Germania, ca bursier D.A.A.D. (bursă acordată de Institutul German 

pentru relații externe) și a serviciului „Diakonisches Werk”, la Facultatea 

de Muzică din Trossingen, unde a aprofundat muzica bisericească cu Prof. 

Christoph Bossert, iar la Würzburg s-a specializat în dirijatul coral și de 

orchestră. A obținut premiul II la Concursul internațional de orgă de la 

Schramberg (2001) și premiul pentru acompaniament de lied la Concursul 

din Würzburg (2003). Steffen Markus Schlandt are o complexă activitate 

în domeniul muzical. Între anii 2001-2004 a fost corepetitorul societății 

„Bach” din Würzburg. Din anul 2004 este dirijorul corului "Bach" și 

organist la „Biserica Neagră". În același timp colaborează cu Facultatea de 

Muzică Brașov ca profesor asociat, predând disciplinele de citire de 

partituri, muzică de cameră și orchestră. Ca organist a concertat în 

numeroase țări din Europa: Germania, Franța, Elveția, Suedia, Italia, 

Croația, Ungaria, precum și în țară. În anul 2013 a fost invitat de către ICR 

să susțină mai multe concerte în Israel. Muzicianul este inițiatorul 

Festivalului de muzică sacră „Diletto musicale” din Prejmer și din anul 

2004 coordonează și Festivalul „Musica Coronensis”, festival dedicat 

muzicii brașovene. În anul 2010 a fondat festivalul „Musica Barcensis”. 

Este membru în comisia de orgă a Bisericii Evanghelice C.A., care se 

implică în conservarea și păstrarea patrimoniului organistic din România. 

Astfel a participat la restaurarea mai multor instrumente istorice precum 



orga Carl Hesse (Biserica Neagră), orga Carl August Buchholz (Biserica 

Neagră), orga din Rupea și Hamba și a asistat la proiectele pentru orgile 

Johann Prause din Feldioara și Hărman și orgile Johann Thois din Râșnov 

și Hălchiu. În paralel și în completarea pregătirii sale, Steffen Markus 

Schlandt a obținut titlul de doctor la Academia de Muzică „Gh. Dima” din 

Cluj cu teza „Muzica de orgă din Brașov și Țara Bârsei". În anul 2013 a 

absolvit programul post-doctoral MIDAS al Universității Naționale de 

Muzică București cu lucrarea „Arhiva muzicală a Bisericii Negre”. Pentru 

această lucrare a obținut în anul 2014 premiul fundației "Siebenbürgisch-

sächsische Stiftung" din München. 

 

 

                                                           ALEXANDRA DUCARIU 

 

Născută  în Brașov, Alexandra Ioana Ducariu a 

început să studieze pianul la Liceul de Artă  

Brașov, cu profesoara  Corina Ibănescu. 

Urmează, apoi, studiile la Conservatorul „G. 

Verdi” din Milano cu Cristina Frosini, obținând 

diploma în pian cu cele mai mari note și cursuri 

de masterclass cu Jerome Rose, Fillippo 

Gamba, Jean Marc Luisada, Jeffrey Swann. A 

obținut numeroase distincții la diverse 

concursuri  naționale și internaționale: Premiul 

Special la Concursul de Pian „Bach” 

(România),  Premiul I la Concursul de Muzică „Gianni Pozzato” (Italia), 

Premiul I la Concursul Intenațional "Konzerteum" (Grecia ) , Premiul II  la 

Concursul Internațional „Pro Piano” (România),  premiul I la Concursul de 

Muzică de Cameră  „Rotary” (Italia), Premiul I la competiția internațională 

„Villa Oliva” (Italia), ș.a. Artista se bucură de un program concertistic 

activ la nivel mondial, fiind invitată să cânte în diferite festivaluri fie ca 

solist, fie ca membru în orchestră:. Italia, Elveția, România, Franța, Grecia.  

Colaborează în duo pian-voce cu soprana Hsiao Pei Ku și ca duo cu 



flautista Teodora Ducariu. În prezent activează ca pianist acompaniator de 

competență internațională la Conservatorul din Milano colaborănd  cu 

importante societăți de concert din Milano, Torino, Pavia și Stresa. 

 

 

                                                              TEODORA DUCARIU 

 

Teodora Sena Ducariu s-a născut în 1986, în 

Brașov (România). La vârsta de 4 ani primea 

deja primele lecții de pian de la mama ei, 

urmând ca la vârsta de opt ani, când l-a auzit 

cântând pe celebrul flautist James Galway, să 

decidă să studieze acest instrument. Deja la 

vârsta de 14 ani, Teodora a susținut  primul ei 

recital de flaut. A început să studieze flautul  în 

Brașov, la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” cu 

prof. Ioan Greluș. Studiile universitare le-a 

urmat în București în cadrul Universitătii Naționale de Muzică cu prof. 

Virgil Frâncu și prof. Cătălin Oprițoiu. În septembrie 2013 își începe 

studiile de masterat la Facultatea de Muzică din Lucerna (Elvetia)  cu 

Sarah Rumer, apoi cu Charles Aeschlimann și Anne - Laure Pantillon, solo 

flautiști ai Orchestrei Simfonice din  Lucerna. De asemenea urmează și 

studii aprofundate de piccolo cu Nicola Mazzanti, solo piccolo în orchestra 

„Il Maggio Fiorention” (Italia). În timpul studiilor de master, Teodora 

Ducariu a beneficiat de burse din partea Fundațiilor Hirschmann și C. und 

A. Kupper, dovedind rezultate excepționale. La perfecționarea sa, au 

contribuit și participările la numeroase masterclassuri cu renumiți flautiști 

precum: Sir James Galway, Benoit Fromanger, Mario Caroli, Pierre Yves-

Artaud, Sophie Cherrier, Janos Balint, Patricia Morris, Christina 

Fassbender și Julieta Hurel. Teodora a început de foarte timpuriu să susțină 

concerte în România, în calitate de solistă, alături de orchestra Filarmonicii 

din Brasov, a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, a 



Filarmonicii din Giurgiu, precum și în calitate de membră a Orchestrei 

Române de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, colaborator 

instrumentist în Orchestra Națională a Radiodifuziunii Romane, orchestra 

Operei  Nationale din București precum și cea a Filarmonicii ”George 

Enescu”. De asemenea, a participat la numeroase concursuri și olimpiade 

atât în țară cât și în străinătate, fiind distinsă cu valoroase premii. În 

prezent, pe lângă definitivarea  masteratului de pedagogie muzicală în 

cadrul Universitatii de Muzică din Lucerna, Teodora își dezvoltă cariera 

muzicală, susținând recitaluri camerale: duo cu pian, harpă sau chitară, trio 

cu pian și cello, etc. Totodată, Teodora Ducariu este fondatoarea 

cvintetului de suflători din Lucerna, promovând proiectul educativ „Petrică 

și lupul” de Serghei Prokofiev. 

 

 

         ROXANA BÂRSAN 

 

Roxana Bârsan s-a născut la Satu Mare. A 

început studiul viorii la vârsta de 8 ani, cu 

profesoara Murvai Ibolya la Liceul de Muzică 

„Aurel Popp” din Satu Mare. A continuat de la 

12 ani, cu profesorul Danil Raceu, până în 

clasa a XI-a când s-a transferat la București, la 

Liceul „Dinu Lipatti” unde a studiat cu 

profesorul Valeriu Rogacev. A urmat, sub 

îndrumarea aceluiași profesor,  Facultatea de 

Muzică a Universității Transilvania Brașov, 

unde a absolvit în anul 2006. În același an a fost admisă la clasa de Master 

a profesorului  Sören Uhde, la Hochschule für Musik, din Würzburg, 

Germania, unde a absolvit în anul 2008. 

Este angajată a Filarmonicii Brașov și a fost membră a Orchestrei 

Naționale de Tineret, în cadrul căreia a colaborat cu Lawrence Foster, 

Pinchas Zuckerman, David Garrett, Kristjan Jarvi, Sarah Chang ș.a. 



Un alt proiect în care s-a implicat activ este Kamerata Kronstadt, o 

orchestră de cameră recent înființată, a carei scop este îmbogațirea și 

dezvoltarea vieții culturale brașovene și susținerea tinerilor muzicieni. 

Este membru al formației de muzica barocă „Quartetto Brassovia”, cu care 

a obținut premiul al III-lea la Concursul „La Stravaganza”, din Cluj 

Napoca, în 2008 și a susținut numeroase recitaluri în cadre medievale 

precum: Prejmer, Brașov, Cisnădioara, Criț, Sighișoara, Ghimbav s.a. 

De 4 ani de zile este vioara I în 4Tune Quartet, un proiect muzical 

deosebit, care arată o nouă față a rock-ului, transformând capodopere ale 

genului, în piese de muzică de cameră, într-un aranjament tipic unui 

cvartet clasic.  

 

 

         VANDA MULTHALER 

 

Vanda Multhaler s-a născut la Constanța și 

începe să studieze violoncelul la vârsta de 11 

ani cu profesoara Galina Stanciu. Absolvă 

Liceul de Muzică în 1998 și apoi începe 

studiile superioare la Facultatea de Muzica a 

Universității Brașov, avându-l ca profesor pe 

maestrul Aurel Niculescu. Face parte din 

cvartetul Kronos și in 2001 obține premiul 1 la 

concursul Mozart din Cluj, concurs dedicat 

muzicii de cameră. Din 2003 lucrează în cadrul 

Filarmonicii Mihail Jora din Bacău și 

întreprinde numeroase turnee în Italia, Germania, Franța. De asemenea,are 

câteva apariții solistice alături de această orchestră. Din 2015 și până în 

prezent este angajată a Filarmonicii Brașov 

 

 

 

 



         IOAN-DRAGOȘ DIMITRIU   

 

Artistul Ioan-Dragoș Dimitriu a început studiul 

pianului la 6 ani cu Viorica Burcică și 

Francisca Lupu, iar după ce a împlinit 11 ani, a 

lucrat cu pianista Corina Ibănescu. La 16 ani a 

cântat pentru prima oară cu o orchestră dirijată 

de Ilarion - Ionescu Galați. Acel concert a fost 

urmat de multe invitații din partea diverselor 

orchestre din România (Orchestra Națională 

Radio, Orchestra din Sibiu, etc.). Din 2010 

studiază pianul la Universitatea de Muzică și 

Arte Dramatice din Viena cu pianistul Martin Hughes, iar actualmente 

studiază cu pianistul Stefan Arnold. A primit multe burse și sponsorizări 

private pentru rezultatele sale deosebite, iar în 2013 a câștigat premiul I la 

concursul internațional de pian Pietro Argento din Italia. Ioan-Dragoș 

Dimitriu și-a făcut debutul internațional în 2011, când a interpretat 

Concertul pentru pian nr. 5 al lui Beethoven la Sala Filarmonicii din 

Berlin. De atunci, a cântat pe numeroase scene din Europa și Japonia, 

adesea cântând la evenimente caritabile. Ca și muzician de cameră, a 

cântat pentru Societatea de Radiodifuziune din Austria (ORF) și a obținut 

de două ori bursa Sonoro. De curând a câștigat premiul I la competiția 

Cameristi de’ll Alpe Adria cu trio-ul Avante, și împreună cu Marko 

Dzomba (saxofon) a câștigat premiul I al competiției Casino Austria 

Rising Stars din Viena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kronstädter Komponisten bei Musica Coronensis 2018 

Compozitori braşoveni la Festivalul Musica Coronensis 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     J. Honterus        Gheorghe Dima     Rudolf Lassel      Helene Lassel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paul Richter       Eduard Orendi        T. Brediceanu       Tudor Ciortea 

 

   Norbert Petri      Ion Criveanu         Șerban Marcu         Ana Szilagyi 


