
 

 

Bucureşti, 5 septembrie 2011 
 
 

Început r ăsunător în Pia ţa Festivalului George Enescu 
 
 

Primele trei zile ale festivalului de muzică clasică au adus un public numeros în Piaţa 
„George Enescu”. Filarmonica Oltenia din Craiova, dirijată de Alexandru Iosub a 
concertat vineri, 2 septembrie, în deschiderea evenimentului Piaţa Festivalului George 
Enescu . Sâmbătă, a urcat pe scenă Orchestra Sinfonia Bucure şti  sub bagheta dirijorului 
Florin Totan , iar duminică, recitalul celor de la Trio Strad, Alexandru Tomescu  - vioară, 
Răzvan Suma  - violoncel şi Toma Popovici  - pian, a stârnit fulgere de aplauze din partea 
publicului. 
 
Piaţa Festivalul George Enescu continuă până pe 18 septembrie. 
 
Luni, 5 septembrie , de la ora 20.00,  urcă pe scenă September Quintet format din Rafael 
Butaru Constantin  (vioară), Ghinda Iulia  (vioară), Sergiu Munteanu  (violă), Adrian 
Naidin  (violoncel) şi Octavian Ralea  (contrabas). De la ora 20.30 , Cvartetul Artmusik  
format din Marius Biclea  (vioară), Emil Stegar  (vioară), Florin Matei  (violă), Dan Joi ţoiu  
(violoncel) va susţine un concert de 30 de minute.  De la ora 21.00 , în Piaţa George 
Enescu  publicul va putea viziona filmul Oratory – documentar Gigi C ăciuleanu , în regia 
lui Jose Domingo Rivera .  
 
Programul serii de marţi, 6 septembrie, începe la ora 20.00 cu Trio Spirit of Vienna 
format din Horia Maxim (pian), Matei Ioachimescu (flaut) şi Mihaela Anica (flaut). 
Începând cu ora 21.00, seara este dedicată filmului The Art of Chopin, în regia lui Gerald 
Caillat. 
 
Miercuri, 7 septembrie, Cvintetul Consonus format din Lauren ţiu Darie (solist – fagot), 
Lucian D ănil ă (vioar ă), Mihaela Dobrescu (vioar ă), Iulian Popovici (viol ă), Bogdan 
Popa (violoncel), Octavian Ralea (contrabas) urcă pe scenă începând cu ora 20.00.   
În anul 2011, Lauren ţiu Darie  a fost selecţionat să se alăture Youtube Simphony Orchestra 
susţinând cu aceasta un concert, transmis în direct pe site-ul Youtube, în Sydney 
(Australia). Concertul din 2011 a fost cel mai vizionat concert live de pe internet, iar 
Laurenţiu Darie a fost considerat de către Los Angeles Times ca fiind unul dintre cei mai 
buni instrumentişti. 
 
De la ora 21.00  este proiectat filmul Claudio Abbado: Ascultând t ăcerea, în regia lui Paul 
Smaczny. 
 
 



 

 

 
Joi, 8 septembrie, Orchestra Filarmonicii Banatul d in Timi şoara, dirijor – Radu Popa, 
solist – Zoli Toth, urcă pe scenă începând cu ora 20.00. Zoli Toth, binecunoscutul artist 
din trupa Sistem va susţine un concert inedit, reinterpretând la percuţie opera Domino a 
compozitorului Adrian Enescu. Finalul serii este dedicat proiecţiei filmului Corul Madrigal: 
Un Stradivarius de voci umane, realizat de Marioara Ciobanu.  
 
Programul zilnic al evenimentului din Piaţa “George Enescu”:  

• între orele 11:00 – 13:00 vor avea loc proiecţii de film 
• între orele 14.30 – 16.30 (vineri – duminică) / 17.00 – 19.00 (luni – joi)  publicul va 

putea urmări concerte/spectacole ale elevilor şcolilor şi liceelor de muzică din 
Bucureşti, ale studenţilor de la Universitatea de Muzică din Bucureşti şi de la 
Conservatoarele din ţară 

• între orele 20.00 – 21.00  vor avea loc concerte şi recitaluri ale unor formaţii şi artişti 
profesionişti  

• între orele 21:00 – 23.00 se vor proiecta înregistrări ale unor importante concerte şi 
opere filmate pe marile scene lirice ale lumii 

 
Intrarea este liberă. 
 
Mai multe detalii găsiţi pe www.arcub.ro şi http://www.facebook.com/ArCuB 
 
Programul a fost realizat de ArCuB. 
 
Cu sprijinul: 
Artexim, Fundaţia Art Production, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Fundaţia 
Culturală Pro Piano-România, Fundaţia Remember Enescu, Fundaţia FAMart, TVR 
Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cultural, Music Camp International. 
 
Parteneri media: 
Radio România Cultural, Bucureşti FM, 24-FUN, Dilema Veche, Caţavencii, Ring, RATB 
 
Parteneri media online: 
Port.ro, Modernism.ro, iconcert.ro, 4arte.ro, apropo.ro, metropotam.ro, youmago.ro, 
hipmag.ro, goingout.ro, urbo.ro, diseara.ro, paspartu 
 
Persoane de contact: 
Raluca Ciută                                         
PR ArCuB                                            
0735 011424                                   
 


