
         

 

Proms of Delight Music Fest, între 14 şi 15 august la Arenele Romane 

 

ELITE ART Club UNESCO (www.eliteart.org ), reprezentantul exclusiv în România 

a Jeunesses Musicales International (www.jmi.net ) - cea mai amplă organizaţie 

neguvernamentală pentru tineri muzicieni din întreaga lume – aduce pentru prima oară în 

România conceptul IMAGINE Festival al JMI, sub denumirea Proms of Delight Music 

Fest (www.promsofdelight.ro). Comisia pentru Cultur ă a Consiliului General al 

Municipiului Bucure şti în parteneriat cu Prim ăria Municipiului Bucure şti şi ArCuB – 

Centrul de Proiecte Culturale sprijină acest important proiect dedicat tinerilor în calitate 

de co-organizatori. Perioada de desfăşurare a acestuia va fi între 14 şi 15 august 2010  la 

Arenele Romane.  

Proms of Delight Music Fest  se adresează trupelor şi soliştilor vocali cu vârste 

cuprinse între 12 şi 25 de ani. Festivalul este o competiţie live de interpretare muzicală, la 

care vor participa formaţii şi solişti pe genurile pop – rock, oferindu-le şansa de a câştiga 

experienţă şi de a-şi demonstra talentul, interpretând în faţa unei audienţe numeroase dar 

şi a unui juriu profesionist. Soliştii şi trupele selectate vor beneficia de masterclass-uri 

(gratuite) sub îndrumarea unor artişti-profesori renumiţi precum Cristi Gram – chitară 

(Phoenix), Crina Mardare-voce şi Andrei Tudor - keyboards. 

Pe parcursul festivalului vor susţine concerte şi jam-session-uri prestigioase trupe 

invitate din ţară  - The Marker  -  şi străinătate, printre care şi câştigătoarele ediţiilor 2010 

ale concursurilor IMAGINE Festivals din Belgia şi Suedia: Hada, Norbert and friends , 

Beatrice Aurore and the Make – Believe Mimers, No S have November. 

Hada 

Atunci când harpa clasică întâlneşte percuţiile orientale şi o voce caldă, rezultatul este 

ceva ce nu aţi dori să rataţi. Muzica pe care ei o compun este cu adevărat unică, şi poate 

fi considerată un amestec între jazz, muzică pop şi muzică internaţională. Pia şi Simon vă 

încântă cu ceva ce nu veţi uita prea curând. 



 

 

No shave November 

Suntem o trupă indie-rock cu rădăcinile în Halmstad, Suedia. Inspiraţi de muzică pop a 

anilor ’60 şi muzica rock, încercăm să compunem piese atractive pentru toate vârstele. 

Stilul muzicii noastre variază de la pop soft la rock’n’roll. 

Norbert with friends 

Norbert with friends este un cvintet din Suedia, cu influenţe indi-pop şi jazz. Muzica 

uşoară, împreună cu armonii dulci creează o dimensiune calmă, plină de serenitate. Nu 

ezita să pocneşti din degete dacă intri în ritmul nostru, însă nu uita să asculţi şi muzica. 

Ceea ce avem de spus este important. 

Beatrice Aurore & The make Believe Mimers 

A fost odată un clown micuţ care se numea Beatrice Aurore. Ea s-a împrietenit cu notele 

muzicale şi a început să le scrie cântecele. Într-o zi, a avut o viziune: muzica sa avea 

nevoie de arome noi şi minunate şi ştia exact unde să le găsească. Alături de Story (voce) 

şi Bunnyboots (acordeon) şi-a îndeplinit visul: o simbioză între muzică, ludic şi teatralitate. 

 

Câştigătorii vor reprezenta România în cadrul competiţiei internaţionale IMAGINE 

Festival din Belgia – Bruxelles şi vor susţine recitaluri ca invitaţi în cadrul ediţiilor din 

Croaţia şi/sau Slovenia. Începând cu 2011, Proms of Delight Music Fest va deveni festival 

internaţional. 

 

INTRAREA ESTE LIBER Ă. 

Parteneri:  Ella Traveland, Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din 

România, Sfinx Experience, Hotel Caro, Arenele Romane, Medicover. 

Parteneri media:  Music Channel, Radio România Cultural, Radio România 

Muzical, Avantaje, Şapte Seri, 9AM,  Modernism, IConcert  


