
 

 

Bucure şti, 7 iunie 2010 
 

 
Bucharest Music Film Festival  

Elegan ţă şi rafinament în inima Bucure ştiului 

 

 

ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale  al Prim ăriei Municipiului Bucure şti  vă invită, 

pentru al cincilea an consecutiv, la BUCHAREST MUSIC FILM FESTIVAL. Întâlnirea cu 

acordurile muzicii clasice, cu dansul şi cu opera, va avea loc între 12 şi 20 iunie , în Piaţa 

George Enescu , în aceeaşi ambianţă plăcută. 

 

În 2006 o iniţiativă a Primăriei Oraşului Viena, ocazionată de anul aniversar Mozart şi 

îmbrăţişată cu entuziasm de către Primăria Muncipiului Bucureşti, s-a materializat într-un 

proiect cultural de succes: prima ediţie a unui festival de muzică clasică în aer liber - Mozart 

Fest. După succesul deosebit înregistrat la Bucureşti, partenerii vienezi au dorit menţinerea 

acestui concept, care, îmbunătăţit cu o secţiune de dans, a preluat numele capitalei 

mondiale a valsului, transformându-se în Vienna Music Film Festival. De anul trecut 

manifestarea, devenită în timp un brand al oraşului nostru, poartă numele de Bucharest 

Music Film Festival.  

 

Timp de nouă zile parcarea din vecinătatea Ateneului Român va fi transformată într-o oază 

de linişte şi rafinament în mijlocul oraşului, un spaţiu agreabil cu verdeaţă, flori şi terase 

elegante, în jurul celor câteva sute de locuri pe scaune, oferite iubitorilor muzicii clasice de 

toate vârstele. Vor avea loc proiecţii de filme (înregistrări ale unor concerte internaţionale) 

precedate de recitaluri live ale unor artişti de renume naţional şi internaţional. 

 



 

 

Orchestra vieneză Das Karussell  va deschide festivalul, interpretând compoziţii ale lui 

Johann Strauss , iar în ultima zi Big Band-ul Radio , dirijat de Ionel Tudor , va susţine un 

concert extraordinar cu participarea celor mai cunoscuţi solişti ai momentului – Monica  

Anghel , Marcel Pavel, Lumini ţa Anghel, Mihai Georgescu, Bodo, Aurelian Temi şan, 

Jorge, Ionu ţ Ungureanu, Tony Tomas. Invitaţi speciali: Paula Seling şi Ovi , câştigătorii 

locului trei la Eurovision 2010.  

            

 În fiecare seară, de la orele 21.00, publicul va putea viziona proiecţii ale unor importante 

concerte şi opere filmate pe marile scene lirice ale lumii: Anna Netrebko şi Rolando 

Villazon – „Cuplul de vis al Operei”  (Orchestra Na ţional ă a Belgiei), Sir Georg Solti – 

Celebrarea vie ţii şi a muzicii (Orchestra Filarmonicii din Londra), „La Bohème at the 

Towerblock”  (Corul şi Orchestra Simfonic ă din Berna)  şi Concertul de Anul Nou de la 

Viena (Orchestra Filarmonicii din Viena) . 

 

Locaţia este deschisă între 11.00 şi 23.00 în fiecare zi a manifestării iar accesul este 

gratuit. Programul artistic este disponibil pe site-ul www.arcub.ro. 

 

 

Vă aşteptăm alături de noi, să vă bucuraţi de muzică clasică în aer liber!   

  

 

Persoane de contact: 

Olivia Pareşcura - 0751 515 651 

Raluca Ciută - 0752 268 622 


