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18:00 PRESS.PLAY: Concert acustic & electronic 
Interpretează: Andrei Petrache, Alin Chelărescu, Bogdan Pintilie (pian) 
 
Andrei Petrache | Autobiografeme pentru pian (p.a.a.): 1. “Sesiunea”; 2 “Priviri spre lună”; 

3. “Cu gângania în cameră”; 4. “Sclipiri în noapte”; 5. “Centrifuga urbană” 
 

Andrei Petrache a absolvit Liceul „G. Enescu” la clasa profesoarei 
Ileana Busuioc, sub îndrumarea căreia a studiat pianul timp de 
doisprezece ani. În prezent este student în anul I la UNMB, la clasa 
prof. Dan Dediu. Este laureat a numeroase concursuri naționale şi 
internaționale, având un numar de peste 30 de premii doar la 
concursuri de pian, dintre care amintim cele mai recente: Premiul 
I la faza națională a Olimpiadei de Interpretare muzicală - 2016, 
2017; Premiul I și Marele Premiu la Concursul „Dan Cumpătă” 
2016; Premiul I și Marele Premiu la Concursul „Ada Ulubeanu” 
2016. Se adaugă: Marele Premiu „Ștefan Niculescu”, acordat de 
UCMR (2018), Premiul I la Concursul național de compoziție „Liviu 
Comes” 2018, Premiul I la Concursul Vox Mundi - 2018, 2017, 

Premiul I la toate cele 4 secțiuni ale Concursului de Teoria muzicii organizat de UNMB, 2018.  
 
Având ca subtitlu Instantanee din viața unui student, suita pentru pian solo Autobiografeme 
încearcă să redea imagini din semestrul I al primului an în postura mea de student, surprinse semi-
conștient și ulterior analizate obiectiv. Este astfel o lucrare cu caracter subiectiv, personal, auto-
critic. Cele cinci mișcări au ca sursă de inspirație atât intâmplări strâns legate de programul 
universitar, cât și momente cotidiene extra-universitare, abstracte sau concrete, quasi-mecanice 
sau melancolico-poetice. 
 

Alexandru Sima | des vagues pentru mediu electronic 
(p.a.r.) 
 
Alexandru Sima a studiat compoziția cu Doina Rotaru şi Dan Dediu la 
Universitatea Națională de Muzică din București, cu Karin Rehnqvist 
la Kungliga Musikhögskolan din Stockholm, în prezent continuându-
şi studiile cu Frédéric Durieux la Conservatoire national supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Printre ansamblurile şi artiştii cu care 
a colaborat se numără: SonoMania, Daniel Kientzy, Matei 
Ioachimescu, Irinel Anghel, Mercury Quartet, Axel Bauni. 
 



Plasarea membranei microfonului în imediata apropiere a sursei sonore (de ordinul centimetrilor 
sau milimetrilor) a reprezentat punctul de pornire al piesei Des vagues. Natura materialelor astfel 
folosite devine mai puțin evidentă, iar detaliile, care altfel ar rămâne inaudibile, definesc obiecte 
sonore care poarta în morfologia lor caracterul, intențiile, identitățile proprii. Materialele folosite 
sunt: cordar de tobă mică, pahar, crotal preparat cu monezi, perie, superball, tobă de mână. Piesa 
a fost realizată în studiourile CNSMDP. 
 

Alin Chelărescu | Gisicgeis Sonata pentru pian  
 
Alin Constantin Chelărescu este student în anul II al UNMB unde a 
studiat compoziția cu Mihai Măniceanu, iar în prezent studiază cu Dan 
Dediu. Ca pianist, a obținut numeroase premii la concursuri naționale 
si internaționale: Premiul I la Concursul de Tehnică Pianistică „Carl 
Czerny” – Botoșani, Premiul II la Concursul Internațional de Tehnică 
Pianstică „Carl Czerny” – Piatra Neamț, Premiul II la Concursul 
Internațional „Lira de Aur” – Suceava, etc. A susținut numeroase 
concerte cu Orchestră Simfonică și recitaluri pe scena Filarmonicii și 
Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. A participat la numeroase 
cursuri de măiestrie pianistică susținute de: Pavlos Yallourakis, 
Mihaela Constantin, Horia Maxim, iar în compoziție cu Ari Ben-
Shabetai și Liviu Marinescu. În domeniul compoziției, a obținut 
Premiul I la Concursul Național de Compoziție „Ștefan Niculescu” 

(2017), Premiul II la Concursul Național de Compoziție „Paul Constantinescu” (2017). 
 
Titlul sonatei Gisicgeis (sonata nr. 1 pentru pian) reprezintă un joc de cuvinte amalgamic al notelor 
sol diez, do diez, mi bemol și sol, sonore încă din introducerea dilatată registral. Pe tot parcursul 
sonatei, structuri sau chiar celule ce îmbină aceste elemente, devin pregnante și constituie 
sonorități ce îmbină modalismul cu atonalismul. Apariția unor secvente octavizate amintesc 
bunăoară de perioada romantică târzie în pasaje ce redau culori skriabinistice. În 2017, lucrarea a 
fost aleasă câștigătoarea premiului I la Concursul Național de Compoziție Ștefan Niculescu. De 
asemenea a avut prima audiție absolută în gala concursului cu același nume sub propria 
interpretare. 
 

Constantin Basica – Monitoring Dreams pentru mediu 
electronic (p.a.r.)  
 
Constantin Basica trăiește în prezent în zona Golfului San Francisco. 
Lucrările sale explorează relații simbiotice între muzicieni și video. 
Lucrările sale au fost interpretate în Europa, Statele Unite și Asia de 
către artiști ca Séverine Ballon, Tony Arnold, Olga Berar, Bogdan Popa, 
ELISION, Dal Niente, Liminar, Distractfold, Profil, Cvartetul JACK, 
Cvartetul Spektral, RAGE Thormbones, line upon line percussion, 
kallisti și Mocrep. Deține bursa doctorală Alice Wilber Chapman la Universitatea Stanford, unde 
studiază cu Jaroslaw Kapuscinski și Brian Ferneyhough către obținerea unui Doctorat în Arte 
Muzicale în Compoziție. De asemenea, el lucrează și cu Mark Applebaum și Erik Ulman. Mentorii săi 
anteriori au fost Georg Hajdu, Manfred Stahnke, Fredrik Schwenk și Peter Michael Hamel la 
Universitatea de Muzică și Teatru din Hamburg, Germania, precum și Dan Dediu, Nicolae Coman, 
Doina Rotaru, Bogdan Vodă și Cristian Brâncuși la UNMB. 
 



Monitoring Dreams este o instalație-performance pentru cinci canale audio-video. Compozitorul 
este subiectul unui experiment fictiv menit să îi monitorizeze şi analizeze visele, cu scopul de a 
dezvolta un remediu pentru frica sa de scenă. Publicul asistă la unele dintre aceste “vise” prin cinci 
boxe şi cinci monitoare. În acest concert va fi prezentată versiunea audio stereo. 

 

Bogdan Pintilie | Sentimente şi rațiuni pentru pian: 
“Melancolii întrerupte”; “Mânie și astâmpăr”; “Rațiunea inimii” 
 
Bogdan Pintilie (n. 1993) studiază compoziția la Universitatea 
Națională de Muzică din Bucureşti cu Mihai Măniceanu (licență) şi 
Dan Dediu (master) şi desfăşoară o susținută activitate 
componistică, recompensată la multe competiții naționale. A 
participat la masterclass-uri de compoziție la Academia Sighişoara 
(2015, 2016), Icon Arts (2017) şi a primit una din bursele de 
excelență ale UNMB în 2018.  
 
Cele trei piese din cadrul suitei pentru pian Sentimente și Rațiuni 

(2017) aduc în prim-plan eterna relație ce se desfășoară în decursul vieții unui om, de conlucrare 
sau confruntare dintre rațiune și sentimente. Prima parte a suitei, “Melancolii întrerupte”, este 
construită preponderent din structuri omofone, ce au la bază acordul mistic al lui Scriabin. La nivel 
poetic, are loc disputa dintre starea de tristețe amestecată cu visare și dorința rațională de a părăsi 
aceast sentiment. În a doua parte, “Mânie și astâmpăr”, pun accentul pe aspectul ritmic. Se vor 
putea observa structuri în ostinato, contraste puternice dinamice sau registrale și motive lapidare, 
pregnante. După cum sugerează titlul, se păstrează relația antagonică dintre sentiment și rațiune. 
“Rațiunea inimii”, are patru secțiuni contrastante: delicat – agitat – pasional – umoristic. De această 
dată, am urmărit relația de conlucrare dintre rațiune și sentiment, o sinteză a funcțiilor si facultăților 
spirituale omenești. 
 

19:00 Lansare de partituri: Editura UNMB 
 
19:30 SWITCH ON – SWITCH OFF: Duo Cello Jaya & Iulian Ochescu 
Interpretează:  
Ella Bokor (violoncel), Mircea Marian (violoncel), Iulian Ochescu (pian) 
 

Diana Rotaru – Lut pentru două violoncele 
 
Creația diversă a Dianei Rotaru cuprinde lucrări 
camerale și simfonice, opera de cameră În Trup, muzică 
de spectacol multimedia sau coregrafic şi muzică de 
scurtmetraj. Printre numeroasele premii obținute 
amintim cele două premii „George Enescu” (2003, 
2005), ISCM-IAMIC Young Composer Award (World 
Music Days, Vilnius, 2008) sau Irino Prize (Japonia, 
2004). Diana Rotaru a studiat compoziția la UNMB cu 
Ștefan Niculescu și Dan Dediu şi la Paris (CNSMDP) cu Frédéric Durieux. A participat la numeroase 
cursuri de vară şi a primit rezidențe la Paris, Winterthur şi Viena. Compozitoarea explorează direcţii 
expresive diferite, precum hypnagogia şi estetica pre-onirică, folclorul imaginar sau umorul. Director 
artistic al ansamblului de muzică nouă SonoMania, Diana Rotaru este lector universitar la UNMB. 



Lucrarea Lut pentru două violoncele a fost scrisă pentru proiectul Arts District, conceptul fiind de a 
crea o imagine sonoră a Vilei Golescu din Câmpulung-Muşcel. M-a impresionat cel mai mult parcul 
terasat care înconjură vila şi am pornit de la o imagine vizuală: țâşnirea dinlăuntrul pământului a 
vegetației luxuriante şi apoi, în mijlocul acesteia, a bijuteriei arhitectonice. Lucrarea începe cu un 
bocet teluric, un vaier din adâncuri care se tensionează şi devine treptat dans energetic fulgerat de 
jerbe ascendente, urmând ca spre final să se ramnifice şi să înflorească eterofonic în registrul acut, 
încremenind într-un coral delicat şi luminos (“vila”). Lucrarea este dedicată minunaților membri ai 
Duo Cello Jaya, Ella Bokor şi Mircea Marian. 
 

Dan Popescu – Doppelgänger pentru două violoncele (p.a.a.) 
 
Dan Popescu (n. 1985, Slatina, Olt) și-a început studiile muzicale sub 
îndrumarea părinților, iar liceul l-a urmat în Timișoara. În cadrul UNMB, 
studiază la clasa prof. univ. dr. Doina Rotaru și își susține teza cu titlul O 
privire critică asupra tehnicilor minimaliste de compoziție în toamna 
anului 2015, sub îndrumarea prof. univ. dr. Liviu Dănceanu. Din portofoliul 
compozitorului au fost audiate lucrări în cadrul concertelor organizate de 
UNMB, Muzeul Naţional „George Enescu”, Centrul Cultural Palatele 
Brâncoveneşti (Mogoşoaia) şi în cadrul festivalurilor Timişoara Muzicală și 
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. Meritele sale componistice au 
fost recunoscute prin numeroase premii obţinute la concursuri precum 
Concursul Naţional „Paul Constantinescu”, Concursul Naţional „Ştefan 
Niculescu”, Concursul Naţional de Creaţie Corală şi Concursul Naţional de 
Creaţie, Critică şi Interpretare Muzicală „Mihail Jora”. 

 
De regulă, Doppelgänger (germ. și engl.) are aceeași accepțiune ca sosie, însă poate căpăta și 
semnificații fantasmice, apropiindu-se ca sens de apariție. Cele două instrumente ale lucrării 
reprezintă un singur "trup" (violoncelul ca instrument generic), însă se dedublează în manifestarea 
celor doi protagoniști. Dacă în debutul piesei, apariția este doar un ecou, o umbră a personajului, cu 
timpul ea tinde să se afirme mai puternic, pentru ca în cele din urmă să remarcăm existența a două 
personaje, prin "întruparea" sosiei. 
 

George Enescu – “Pavana” din Suita nr. 2 op. 10 în re major 
pentru pian  
 
Sebastian Androne – Fresco meets Baldi pentru două 
violoncele 
 
Sebastian Androne şi-a încheiat studiile de licență, masterat şi doctorat în 
Bucureşti, în cadrul UNMB, avându-l ca îndrumător şi mentor pe Dan 
Dediu. În urma câştigării a două burse Erasmus, Sebastian a studiat 
compoziția muzicală şi cu Joe Cutler, Howard Skempton şi Ed Benett la 
Birmingham Conservatoire şi cu Stefano Gervasoni la Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Muzica sa a fost 
interpretată atât în Europa cât şi în afara acesteia, de către ansambluri precum Quatuor Diotima, 
Musicatreize, Tenso Chamber Choir, Looptail şi de către orchestre precum Shanghai Philharmonic, 
Filarmonica „George Enescu” şi Filarmonica „Transilvania”. Este câştigătorul a numeroase 



concursuri de compoziție, naționale şi internaționale, printre care se numără Concursul „George 
Enescu”, secția simfonică şi premiul Tenso Young Composers Award 2015.  
 
Lucrarea, interpretată atât în țară, cât și în străinătate, s-a născut la inițiativa ansamblului 
SonoMania de a comanda lucrări care să includă elemente din aria Se l´aura spira tutta vezzosa a lui 
Girolamo Frescobaldi. Deși a fost inițial scrisă pentru violă și violoncel, Fresco meets Baldi există și 
varianta aceasta, pentru 2 violoncele, cât și în varianta pentru vioară și violoncel și în varianta pentru 
3 violoncele. Schița inițială implica un dialog însuflețit și divers între două instrumente, ceea ce m-a 
determinat să ajung la ideea titlului de a forma două personaje opuse, dar complementare, din 
numele compozitorului medieval. Intriga este stabilită de verbul care desparte cele două entități, 
iar acțiunea și deznodământul sunt pentru public de descifrat! 
 

George Enescu – “Melodie” din Pièces Impromptues op. 18 pentru pian  
 

Mariela Rodriguez – Switch on – Switch off pentru 
două violoncele 
 
Mariela Rodriguez (1986) este o compozitoare cubaneză 
stabilită în Valladolid, Spania. A studiat pianul la Școala 
Națională de Muzică din Havana, Cuba, compoziția la Institutul 
de Arte Superioare din Cuba, cu compozitorul cubanez Roberto 
Valera, şi muzicologia la Masteratul de muzică hispanică la 

Universitatea din Salamanca, Spania. În 2011 a primit Premiul I la concursul de compoziție "Harold 
Gramagtes" acordat de Uniunea Scriitorilor şi Artiştilor din Cuba (UNEAC), pentru ciclul de voce şi 
pian “Three Black Poems”. A primit numeroase burse şi granturi de la instituții precum: Fundación 
SGAE; Asociația Interpreților din Spania (AIE); Fundația de Cultură Municipală din Valladolid şi Banca 
Santander. Muzica sa a fost interpretată în Havana (Cuba), Milano (Italia), Valladolid şi Barcelona 
(Spania), Kecskemét (Ungaria), Bucureşti (România) şi Reichenau (Austria). Este unul din 
compozitorii care a primit în anul 2018 o comandă pentru Festivalul de Cântec din Barcelona. 
 
Switch on-switch off este o scurtă piesă pentru două violoncele. Titlul este o alegorie care se referă 
la modul în care identitatea noastră este influențată de oraşul natal sau oraşul-gazdă, precum şi 
modalitatea în care ne comportăm în relație cu locul în care ne aflăm. Ritmul este un element 
principal, fiind infuențat de formule specifice muzicii populare cubaneze. Astfel, câteva dintre 
tehnicile instrumentale extinse se focalizează pe resursele percusive ale violoncelului. Lucrarea este 
dedicată ansamblului Duo Cello Jaya.  

Tudor Feraru – In Black and White, 10 miniaturi pentru 
pian - “Choral über den Namen Maria Christina”, „Dark 

Serenade for Fair Joanna”, „Hommage”  
 
Tudor Feraru a absolvit specializările compoziție și dirijat de 
orchestră ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, iar ulterior a finalizat un masterat în muzică la Western 
University (Canada) și un doctorat la University of British 
Columbia (Canada). În anul 2012 a încheiat un stagiu post-
doctoral la UNMB, iar în prezent este conferențiar universitar la 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Este membru al UCMR, activează ocazional 
ca pianist sau dirijor de orchestră și publică periodic articole muzicologice. Tudor Feraru a câștigat 



distincții, burse şi importante premii la nivel național şi internațional. Creația sa cuprinde lucrări 
orchestrale, camerale, vocale, corale, electroacustice, precum și muzică de film. Majoritatea au fost 
interpretate și imprimate în Europa și în America de Nord, unele dintre ele fiind tipărite la edituri 
din România, Germania și Elveția. Din creația acestuia se remarcă opera de cameră Profesorul de 
pian, poemul coregrafic Lira lui Orfeu și Concertul pentru pian și orchestră. 
 
Finalizată în anul 2014, suita pentru pian In Black and White – 10 Miniaturi pentru pian este alcătuită 
dintr-o serie de portrete și parafraze muzicale, fiecare dezvăluind un caracter unic și o strategie 
componistică distinctă. Cuprinzând piese cu durate scurte (între 20 de secunde și 2 minute), ciclul 
de zece miniaturi ridică diverse probleme de tehnică și execuție instrumentală, exploatând bogăția 
resurselor sonore ale pianului. 
 

Vlad Răzvan Baciu – The Nightmare of Light pentru două 
violoncele (p.a.a.) 
 
Vlad Răzvan Baciu este Doctor în Muzică (2016) în cadrul UNMB, 
îndrumător prof. Dan Dediu. Tot în cadrul UNMB a absolvit Masterul în 
dirijat de orchestră (2015) cu Horia Andreescu și în compoziție clasică 
(2013), sub îndrumarea lui Dan Dediu. La vârsta de 15 ani a fost admis la 
Conservatorul „Katerina Maska” din Atena (pian), absolvindu-l cu 
distincția arista pampsifi. De-a lungul studiilor, a obținut numeroase 
burse în Germania, Olanda, Estonia, Grecia și Bulgaria. A dirijat 
Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova din 
Chișinău, Orchestra UNMB, SonoMania, Corul HEART-CORE, precum și 
Orchestra OXIGEN pe care a înființat-o. Lucrările lui sunt interpretate de 

ansambluri precum: Orchestra Filarmonicii din Bacău, Corul Filarmonicii din Craiova, Astra Choir, 
Profil, SonoMania, ș.a.. Strigătul Kogaionului a obținut premiul I la Concursul „Carl von Ossietzky” în 
Germania. Din anul 2010 este președintele Asociației Culturale HEART-CORE. 
 
Cum ar fi dacă și lumina ar experimenta coșmarul? Sau altfel: dacă de obicei coșmarul are loc în 
timpul somnului (în timpul nopții), din ce ar fi format segmentul oniric dramatic pentru lumină și 
când ar fi acel moment al somnului luminii? Dacă am găsi răspunsuri pentru întrebările de mai sus, 
despre ce ar visa urât lumina: despre întuneric sau despre produsele/fiii ei? Ei bine, Coșmarul Luminii 
este despre zbucium, căutare, forțe, încleștare profundă, regăsire, preț și uitare. Din punct de 
vedere muzical, nu am încercat să găsesc contrastul, nici forma, nici conținutul, nici limbajul, nici 
lumina și nici întunericul, ci pur și simplu mi-am dorit să aflu câte ceva despre ce ar visa lumina pe 
parcursul unui posibil coșmar. Căutarea mea nu oferă vreun rezultat palpabil, dar cred că întregul 
demers componistic, prin produsul său, oferă poteci noi, către vechiul Ghetsimani. 
 

Aurelian Băcan – A Glimpse of The Star Trek 
Universe pentru două violoncele şi pian 
(p.a.a.) 
 
Clarinetist şi compozitor deosebit de apreciat în 
ambele ipostaze, Aurelian Băcan a studiat clarinetul în 
liceu cu Laszlo Gheorghe și la Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” cu Ioan Goilă (licență) şi Flavius Trif 
(master). Este activ ca solist şi ca membru în diferite 



formații camerale pe diferite scene, atât în țară cât și în străinătate. Este câştigătorul a numeroase 
premii la competiții naționale și internaționale. A absolvit ulterior Facultatea de Compoziție în cadrul 
aceleiaşi academii (prof. Adrian Pop). Calitățile sale au fost recunoscute de nume precum György 
Kurtág, Răzvan Popovici, Diana Ketler, Reto Bieri sau François Benda la diverse cursuri de măiestrie. 
În prezent, este Solo-clarinetist în Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania" -  Cluj-Napoca 
(membru din 2009), și doctorand în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", rămânând foarte 
activ şi în domeniul compoziției. 
 
Având o conexiune profundă cu genul filmelor SF nu mi-a fost greu să găsesc în diversitatea de 
personaje, stări, întâmplări ce se petrec în imensitatea lumii cosmice, ale seriilor Star Trek, un izvor 
bogat de inspirație componistică. 1. The Borg - Borgii sunt o specie extraterestră considerată una 
dintre cele mai mari amenințări ale Federației. Corpul lor este o îmbinare perfectă între organism 
uman și robot iar creierul lor este conectat în permanență la o minte colectivă. Scopul este de asimila 
cât mai multe ființe umane și de a atinge perfecțiunea. Muzica redă mișcările lor teleghidate și 
temperamentul agresiv și amenințător. 2. The Planet Risa - Este o planetă a plăcerilor în care 
membrii Federației își petrec zilele libere, fiind totodată un loc minunat de relaxare. În plan muzical 
am încercat să reproduc atmosfera ”telenovelistică” a spațiului erotic. 3. The Ferengi - O specie 
extraterestră de ființe parcimonioase, comice, mici de înălțime, cu urechi mari, deosebit de active, 
ce au ca scop acumularea unui profit cât mai mare. Ei sunt ghidați de cele 285 de reguli ale achiziției. 
4. The Vulcans - Vulcanienii reprezintă prima civilizație cu care oamenii de pe Pământ au realizat 
primul contact. Deoarece lumea și istoria lor este foarte complexă am surprins doar un fragment 
din meditațiile lor spirituale, prin care încearcă să își controleze emoțiile și să descopere sinele. 5. 
The Enterprise - Este una dintre cele mai cunoscute nave spațiale din zona filmelor științifico-
fantastice ce aparține Federației Unite ale Planetelor. Poate fi ușor asociată cu numele căpitanului 
Jean-Luc Picard iar aventurile ei nu pot fi cuprinse într-o miniatură muzicală. Muzica încercă să 
înfățișeze o frântură din spiritul acestei nave.        

 
*** 

 

Duo Cello Jaya | Ella Bokor şi Mircea Marian (violoncele) 
 

Duo Cello Jaya s-a înființat în anul 2012. 
Formația camerală este compusă din doi 
tineri violonceliști pe care îi definește 
talentul, eleganța și energia, absolvenți ai 
UNMB la clasa de violoncel a Prof. Marin 
Cazacu, în prezent doctoranzi în cadrul 
aceleași instituții. Ella Bokor și Mircea 
Marian au o vastă experiență profesională, 
dobândită atât individual cât și în formație 
camerală la cursurile: SoNoRo Interferențe, 
Isa – International Summer Academy, ICon 
Arts, masterclass în cadrul festivalului 
Baroque Week și Masterclass Erasmus – 
UNMB. La aceste cursuri cei doi au beneficiat 
de îndrumarea unor muzicieni și profesori 
precum: Evgenia Epshtein, Jan-Erik 
Gustafsson, Frans Helmerson, Olsi Leka, 
Bjørk Lewis, Adrian Mantu, Anita Mitterer, 



Răzvan Popovici, Petr Prause, Jeanne Maisonhaute, Marcin Sieniawskin, Johannes Meissl, Jan Talich 
și Vida Vujic. Au cântat în festivaluri și stagiuni precum: Festivalul SoNoRo, Enescu și muzica lumii, 
Isa Festival, Nocturne Baroce, Meridian, Armonii Poetice, Mogoșoaia Clasic Fest, BMFF, Noaptea 
Muzeelor, Stagiunea de marți seara – Ateneul Român, Art District is Here, stagiunea din cadrul 
Academiei Franz Liszt – Budapesta, Sunetul Muzicii – Muzeul Național Castelul Peleș din Sinaia, 
Stagiunea Muzicală Iosif Sava (Palatul Șuțu), etc. Au apărut în calitate de soliști alături de Orchestra 
Filarmonicii Ion Dumitrescu și Orchestra de Barockeri a UNMB, de asemenea fiind invitați să 
concerteze în evenimente culturale susținute la: Ordinul Arhitecţilor din România – Casa Ion Mincu, 
ICR, Ambasada Germaniei, MNGE, Galeria Occidentului, Societatea Muzicală, MNȚR și UNMB. Duo 
Cello Jaya a realizat înregistrări oferite de Radiodifuziunea Română în cadrul cărora cei doi artişti au 
interpretat, alături de Orchestra de Cameră Radio, lucrări de Vivaldi şi Händel. În anul 2016 au 
obținut premiul Isa Just Composed în cadrul Isa – Internationale Sommerakademie 
PragWienBudapest, au lansat CD-ul Tales of Duo Cello Jaya, și au susținut Turneul Național Tales, 
The Three Cellists Irish Tour și Duo Cello Jaya Vietnam Tour.  
 

Iulian Ochescu | pian 
 

Iulian Ochescu este născut în 1993 la Bucureşti și s-a 
dedicat muzicii clasice urmând cursurile liceului 
“George Enescu” și ale UNMB. Este membru al 
grupului Ludens Piano Trio și a susținut numeroase 
turnee atât în țară, cât și peste hotare. Ludens Piano 
Trio a fost fondat în anul 2015 de tinerii muzicieni Ella 
Bokor — violoncel, Rafael Butaru — vioară și Iulian 
Ochescu — pian. Au concertat în această formulă la 
SoNoRo edițiile X și XI, Ateneul Român, International 
Chamber Music Festival Plovdiv 2016, Filarmonica 
Banatul din Timișoara, Magna Curia Festival și UNMB. 
În luna octombrie a anului 2015 Ludens Piano Trio a 
obținut premiul al II-lea la Plovdiv International 
Chamber Music Competition. Pianistul Iulian Ochescu 
este câștigător al numeroase premii naționale și 
internaționale: Premiul I, Premiul “J. S. Bach” și Marele Premiu la concursul internațional “Millenium 
Piano”, Premiul I la Concursul Internațional “Pro Piano-Romania International Competition”, 
Premiul al II-lea la “Vienna International Piano Competition - Panmusica Austria”, Premiul al III lea 
la Concursul “Drumul spre celebritate”. Este invitat în festivaluri precum Aurora Chamber Music 
Festival, isaFestival și SoNoRo. A concertat ca solist alături de Orchestra de Cameră Radio și 
Orchestra Filarmonicii ''Ion Dumitrescu'', iar în 2016 a fost numit acompaniator oficial al Concursului 
internațional ''George Enescu'' și a susținut cursuri în universitățile de muzică din Vietnam. 
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