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18:00 COLOCVIU COLOCVIAL: Despre tăcere şi sunete în muzica românească 
 
Vorbitori: 
Vlad Văidean | Valorificarea tăcerii în muzica lui Anatol Vieru şi Tiberiu Olah  

 
Vlad Văidean (n. 1992) a studiat pianul la Colegiul de Arte din Baia Mare. 
În prezent este doctorand în muzicologie în cadrul Universității 
Naționale de Muzică din București (UNMB), având-o pe Valentina 
Sandu-Dediu drept profesor îndrumător. În timpul primului semestru 
de master a obținut o bursă Erasmus la Institutul de Muzicologie din 
Leipzig (Germania), unde a studiat sub îndrumarea lui Helmut Loos. A 
obținut premiul I la competiții precum: Concursul Național Studențesc 
de Muzicologie, organizat de UNMB (edițiile 2012-2015 și 2017), 
Concursul Național „Mihail Jora”, secțiunea critică muzicală (2013 și 

2014), Concursul de Muzicologie din cadrul Festivalului „Zilele Lipatti” (2012). De asemenea, în 2017 
a obținut premiul revistei Actualitatea muzicală (editată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 
din România), ca tânăr cronicar de muzică contemporană. A participat la simpozioane de 
muzicologie în București, Iași, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca. A publicat eseuri, cronici, recenzii și 
studii în: Musicology Today și Acord (reviste editate de UNMB), Actualitatea muzicală și 
Infinitezimal. Începând din aprilie 2016, redactează programele de sală ale concertelor susținute de 
Orchestrele și Corurile Radio din București.  
 

Ana-Maria Cazacu | Dimensiunile stilistico-estetice ale cvartetului de coarde în 
accepțiunea lui Wilhelm Georg Berger  
 
Ana-Maria Cazacu este studentă în anul III la Universitatea Națională de 
Muzică din Bucureşti, specializarea Muzicologie. Începând cu anii de liceu 
(2011-2015), profesorii i-au deschis interesul şi plăcerea de a cunoaşte, 
prin lectură, traseul evolutiv al muzicii. Această preocupare s-a 
concretizat, inclusiv în anii de studenție, în participarea la concursuri şi 
simpozioane de muzicologie, unde a fost distinsă cu: Premiul II la 
Concursul Național de Muzicologie ediția 2016, cu lucrarea „Gesualdo da 
Venosa – romanticul renascentist”; Premiul III la Concursul Național de 
Muzicologie ediția 2017, cu studiul „Cele două direcții ale operei în creația 
compozitorului Claudio Monteverdi”; Premiul II la Concursul Național de Muzicologie ediția 2018, 
cu lucrarea „Dimensiunile stilistico-estetice ale cvartetului de coarde în accepțiunea lui Wilhelm 
Georg Berger”. Ana a publicat mai multe articole în revistele „Intermezzo” a Colegiului Național de 
Muzică „George Enescu”, respectiv „Acord” a Universității Naționale de Muzică Bucureşti. 



 

Benedicta Pavel | Wilhelm Georg Berger - coralul integral cromatic și simfoniile cu 
orgă  
 

Benedicta Pavel a studiat pianul la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” 
(2001-2013). Ulterior a absolvit Universitatea Națională de Muzică din 
Bucureşti (2013-2017), unde a studiat muzicologia sub îndrumarea conf. 
univ. dr. Laura Manolache și prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu. În ultimii 
ani a obținut numeroase premii la Concursul Național Studențesc de 
Muzicologie (2014-2018), Concursul Național de Critică și Interpretare 
Muzicală „Mihail Jora” (2016), Concursul Studențesc de Pian (2014-2016), 
Concursul Studențesc de Teoria Muzicii (2014-2016). De-a lungul timpului a 
publicat articole în revista Actualitatea muzicală și în ziarul Acord, a 

participat la simpozioanele din cadrul Festivalului „Chei” (2014, 2018) și a realizat cronici și reportaje 
la Radio România Muzical (2013-2016). Cercetarea sa vizează muzica românească din secolul XX. În 
prezent este studentă la master, redactor la Editura UNMB și membru al redacției Musicology 
Today.  
 

Desiela Ion | Dumitru Bughici: forme clasice și jazz în muzica românească  
 
Desiela Ion este absolventă a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” la 
secția pian principal și a Universității Naționale de Muzică din București, la 
muzicologie, cu lucrarea de licență intitulată „Diferite interpretări ale 
neoclasicismului european”. A obținut premii la Concursul Studențesc de 
Pian (2014), Concursul Studențesc de Teoria Muzicii (2014, 2015) și la 
Concursul Național Studențesc de Muzicologie (2014-2018). Studiază din 
2013 sub îndrumarea Valentinei Sandu-Dediu, iar zona de interes în 
cercetare vizează muzica secolului XX. În prezent este studentă la master și 
din anul 2018 este angajată a Universității Naționale de Muzică, în cadrul 
Direcției de Cercetare, Inovare și Informare. 

 
19:00 (RE)Lansare de carte: 
Irinel Anghel | Orientări, direcții, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a 
secolului XX, Editura Eikon, Bucureşti 
Invitat special: muzicologul Oleg Garaz (Cluj) 
 

Din zona muzicii ultra-experimentale, cu spectacole hibride 
de improvizație, proiecții, lumini şi costume, live electronics 
şi teatru instrumental, personalitatea artistică a lui Irinel 
Anghel se profilează întotdeauna prin idei de reprezentații 
sincretice pe care compozitoarea le încadrează în direcția 
personală a unui postmodernism suprarealist, oniric, 
punkademic, real-ficțional. Prezentă pe scenă nu doar în 
calitate de compozitor, dar, de asemenea, ca performer 
vocal, Irinel Anghel mizează pe o direcție bazată pe 

originalitate, spontaneitate şi pe atitudini provocatoare. A studiat la Universitatea Națională de 
Muzică din Bucureşti, cu Octavian Nemescu, iar din 2003 colaborează frecvent cu muzicieni 
specializați în diverse genuri muzicale din afara ariei clasice. (Alice Tacu) 



19:30 ORIGAMI: Ansamblul SonoMania 
Interpretează:  
Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet), Tamara Dica (violă) 
 
Mihai Măniceanu | Bicephalous pentru oboi şi clarinet 
 

Mihai Măniceanu a studiat pianul cu Viniciu Moroianu şi 
compoziția cu Dan Dediu în cadrul Universității Naționale 
de Muzică din Bucureşti, absolvind ciclurile de licență şi 
masterat ale aceleiaşi instituții. În 2011 îşi încheie 
doctoratul în muzică cu summa cum laude. A obținut o 
bursă Erasmus la Universitatea de Muzică şi Teatru Felix 
Mendelssohn Bartholdy din Leipzig (2003-2004), burse 
UNMB la Musikfest, Hamburg (2001), Junger Künstler 
Festival – Filmmusik, Bayreuth (2002), ISA 20, 

Internationale Sommerakademie, Murzzüschlag (2007), Metric – Free Improvisation Programme, 
Tallin (2016). I-au fost acordate Premiul Academiei Române (pentru lucrarea Sus, 2011) şi două 
premii ale UCMR (pentru Sempre Risoluto, 2011 şi Mishiba, 2016). În prezent, Mihai Măniceanu este 
lector universitar în cadrul Departamentului de Compoziție al UNMB. 
 
Așa cum reiese din titlu, a treia lucrare a ciclului Mecanisme inoxidabile dorește să creioneze o 
creatură cu două capete, semnificate de către cele două instrumente. Bineînțeles că este vorba 
despre un demers mai degrabă metaforic decât despre unul concret, pur vizual. Discursul muzical 
suferă niște scurt-circuitări, asemenea unor crize temporare de amnezie, regăsindu-se de fiecare 
dată cu mai multă acuitate în efortul de a descrie posibila creatură. Aceste crize sunt concretizate 
muzical prin intermediul celor patru interludii, care reprezintă de altfel zona de interferență cu 
primele două lucrări ale ciclului. Coda expune o arie de Girolamo Frescobaldi, Se l’aura spira tutta 
vezzosa, un moment pur tonal. Privind dintr-o perspectivă mai tehnică, sâmburele melodic 
ascendent aflat spre finalul ariei, fa, sol, lab, în suprapunere cu oglinda distorsionată a acestuia, la 
natural, sol, fa, generează construcția integral supraoctaviantă din punct de vedere modal a piesei. 
Lucrarea ar trebui descifrată prin intermediul anumitor chei: mecanism, oglindă, dedublare, defazaj, 
transă, puritate.  

George Balint | Da Viola pentru violă solo 

George Balint a absolvit secţia Compoziţie a Universităţii Naţionale 
de Muzică Bucureşti (1986), clasa maestrului Ștefan Niculescu, 
specializându-se apoi în Dirijat de orchestră cu Iosif Conta, 
Constantin Bugeanu şi Cristian Brâncuşi, sub îndrumarea căruia 
aprofundează Stilistica dirijorală (2001). În prezent este dirijor la 
Teatrul Național de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din 
București,  conferenţiar (armonie şi orchestraţie) la departamentul 
Arte al Universității din Piteşti, profesor asociat (estetică) la UNMB 
și redactor șef al revistei Actualitatea Muzicală. În afara unor 
importante premii de compoziţie la concursuri naţionale şi 
internaţionale, G. Balint a fost distins în mai multe rânduri 
cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi onorantul Premiu „George 
Enescu” al Academiei Române (2002). 



După cum se deduce din titlu, Da viola este o lucrare instrumentală solistică, de anvergură 
miniaturală. Forma comportă câteva motive în semnificaţia perechii strofă-refren, sugerând un 
cântec-poem „intonat” de violă. Frazele sunt adecvate unei respiraţii simple, survolabile vocal, 
comportând în variabilitatea concatenării formulelor alcătuitoare o serie de contraste de ordin 
ritmic, armonic şi/sau modal. O atmosferă arhaică, cu nuanţe de românism, este imanentă 
sonorităţii întregii lucrări, a cărei expresie lirico-dramatică indică una din perspectivele interpretativ-
componistice proprii muzicii semnate de George Balint.  

Dora Cojocaru | Red/Rouge/Rot pentru oboi solo 
 
Născută la Baia Mare, Dora Cojocaru a studiat la Academia de Muzică 
din Cluj cu profesorul Cornel Ţăranu. După o specializare în Germania 
şi susținerea unei teze de doctorat în muzicologie, a câştigat mai multe 
premii (Societatea Română Mozart - 1997, Premiul UCMR - 1989, 
1999), precum şi o serie de burse de creaţie sau cercetare (Paul Sacher, 
Socrates, Gaudeamus, D.A.A.D., Atelierhaus Worpswede, Atelierhaus 
Willisau, Comunitatea Europeană, Heinrich Böll, Canada Council of the 
Arts, Conseil des arts et des lettres du Québec etc.). Ca personalitate 
academică a predat  cursuri la instituţii de învăţământ superior la Cluj, 
Köln, Basel şi Montreal şi a fost colaboratoare la emisiuni realizate de 
Westdeutsher Rundfunk. Compoziţiile sale sunt publicate de editura 
Müller&Schade AG din Berna şi interpretate în diverse centre muzicale 
din lume. În prezent, Dora Cojocaru trăieşte în Montreal, Canada. 
 
Lucrarea pentru oboi solo Red/Rouge/Rot este inspirată de timbrul robust al oboiului, iar materialul 
muzical folosit sugerează, în mare parte, o coloristică puternică, plină de energie, pasiune şi curaj. 
Foarte dificilă din punct de vedere tehnic, piesa abordează ritmuri complexe şi sonorități cu 
multifonice.   

Gabriel Mălăncioiu | Clavirgus pentru clarinet şi violă 

Gabriel Mălăncioiu a început studiul compoziţiei sub îndrumarea 
maestrului Remus Georgescu la Timişoara; din anul 2005 urmează 
cursurile de masterat în compoziţie cu acad. dr. Cornel Ţăranu la 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, iar din anul 2011 
este doctor în compoziţie cu tema Aspecte ale relaţiei sacru / 
profan în muzica proprie sub îndrumarea prof. univ. dr. Adrian Pop 
în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Lucrările lui au 
fost interpretate în Europa, SUA şi Australia de către ansambluri 
precum Neue Vocalsolisten Stuttgart, Corul de Cameră al 
Sloveniei, Aventure, Hand Werk, L’Arsenale, THReNSeMBle, Trio 
Contraste, interpreţi precum Florian Mueller (Klangforum Wien), 

Bjorn Wilker (Klangforum Wien), Richard Craig, Bruce Curlette, Gianluca Ruggeri, Luca Piovesan şi 
dirijori precum Huba Hollókői, Nigel Osborne, Michael Wendeberg, Francesco Milioto, Filippo 
Perocco, Martina Batic sau Remus Georgescu. Este membru al UCMR, al SNR-SIMC şi al unor 
organizaţii muzicale internaţionale precum Vox Novus (SUA), La Villa des Compositeurs (Franţa / 
Italia), Temp’ora (Franţa), Access Contemporary Music (SUA), Society of Composers (SUA). În 
prezent, Gabriel Mălăncioiu predă Tehnici moderne de compoziţie, Orchestraţie şi Analize muzicale 
în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică şi Teatru. 



 
Clavirgus pentru clarinet și violă a fost scrisă în anul 2017 la cererea lui Walter Ifrim și a lui Sylvie 
Altenburger, membri ai ansamblului Aventure. Limbajul muzical este unul de factură modală, ideea 
contrastelor fiind urmărită la nivelul tuturor parametrilor muzicali: momentele în care se manifestă 
o pregnanță ritmică accentuată sunt urmate de secțiuni în care culoarea sonoră sau factorul melodic 
este predominant. 
 

Viorel Munteanu | Invocație pentru clarinet solo 
 

Viorel Munteanu a studiat la Conservatorul „George 
Enescu” din Iaşi, absolvind succesiv secţia Pedagogie şi 
Compoziţie, la clasa profesorului Vasile Spătărelu; a urmat 
cursuri de compoziție cu Ștefan Niculescu, Aurel Stroe și 
Anatol Vieru la Piatra Neamț (1972 - 1980). La propunerea 
UCMR a beneficiat de o bursă de studii și documentare la 
Academia „Santa Cecilia” din Roma (1980), acordată de 
guvernul italian. S-a perfecționat în compoziție și polifonie 
cu Roman Vlad; de atunci datează şi interesul său pentru 

creaţia lui Roman Vlad, pe care a promovat-o constant în România, atât printr-o teză de doctorat, 
cât şi prin traducerea şi îngrijirea scrierilor sale muzicologice. Este profesor universitar din anul 1991 
și conducător de doctorat din 2001. A îndeplinit funția de rector al Universităţii de Arte „George 
Enescu” din Iaşi (2004 - 2012). Este membru în Consiliul de conducere al UCMR (din 1990) și 
coordonator al Filialei Iași a UCMR. Creaţia sa cuprinde genurile simfonic şi vocal-simfonic, muzică 
de cameră vocală şi instrumentală, coruri. Lucrările sale au fost interpretate în peste 500 de concerte 
şi festivaluri internaţionale din Europa, Africa de Sud, Japonia şi SUA.  Distincţii (selectiv): Premiul 
Academiei Române (1981); Premiul UCMR (2001, 2006, 2013, 2017); Premiul Opera Omnia al 
Fundaţiei Culturale a Bucovinei (2oo3),  Medalia de Onoare a UNMB, 2011; Titlul de Doctor Honoris 
Causa  al Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa (2006), al Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte 
(2009), al Universitaţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava (2011), al Academiei de Muzică ,,Gheorghe 
Dima” din Cluj-Napoca (2014) și al Academiei de Muzică, Arte Plastice și Teatru din Chișinău. 
 
Motivaţia lucrării Invocazioni per clarinetto solo, constând din trei părţi, de Viorel Munteanu se 
găseşte în chiar moto-ul aşezat pe frontispiciu: „Une oevre n'est jamais belle a suite d'un decret” 
(Tristan Tzara). Compozitorul se întreabă totuşi dacă un „astfel de ideal / nu / se poate dovedi 
efemer”. Daca până şi Tzara resimţea presiunea „directivelor”, ea rămâne cu atât mai adânc 
împlântată în conştiinţa artistului de la noi care a fost agresat, timp de decenii de „orientările” 
doctrinare. Viorel Munteanu rămâne finalmente optimist, considerând că „etern-umanul îşi găseşte 
întotdeauna în sine forţa necesară comunicării cu semenii”. Acest ideal este invocat cu insistenţă 
aici, „preferinţa pentru instrumentul solo simbolizând, poate, tocmai dialogul unic al artistului cu 
lumea”. Stările meditative vor constitui o notă dominantă a lucrării chiar dacă expansiunile dinamice 
şi de atac aduc, şi nu doar din raţiuni pur muzicale, impuneri de fluxuri volitive, vizibile cele din urmă 
chiar şi în mai „rezervata” parte centrală. Întregul flux muzical, cracteristic pentru creaţiile de acest 
tip (hărăzite instrumentelor de suflat şi, în special, flautului şi clarinetului, datorită mai generoaselor 
lor surse de sonoritate, culoare, şi agilitate tehnică), se alătură acelui tip de compoziţii din ultimile 
decenii ce valorifică libertatea structurii monodice, sugestii venite din incantatoriu, din robato-ul 
genurilor improvizatorice, din recitativul (aceloraşi genuri sau al celor epice) transferat din vocal 
instrumentului. Este evident, în acelaşi timp, că modalităţile moderne de atac şi de extindere a 
posibilităţilor originare ale clarinetului sunt cosubstanţiale şi, poate, chiar apriorice orcărei decizii 
formative. (Gheorghe Firca) 



Carmen Cârneci | Origami II pentru oboi solo 

Pendulând ani de zile între Bucureşti şi Freiburg (unde s-a specializat în 
compoziție şi dirijat, a primit burse şi a participat la diverse cursuri, 
festivaluri etc.), compozitoarea a reuşit să integreze în creația ei în mod 
organic caractere ale muzicii româneşti şi ale componisticii vest-
europene (germane). Crede că muzica ei ar trebui receptată ca o 
« muzică în formare/devenire », condusă de o logică internă 
determinată şi emoțional, în care continuitatea este o rezultantă a 
conlucrării tuturor parametrilor. O constantă paradoxală o reprezintă 
oscilația între liber-flexibil şi categorii puternic tipizate. Alte 
caracteristici : desființarea/dizolvarea structurilor tematice, lucrul cu 
ritmica şi melodica supuse continuu procesualității/re-modelărilor, 
virtuozitatea, preferința pentru polifonie densă sau heterofonie 
parțială, pentru magia ritualică. (Corneliu Dan Georgescu - MGG) 

A doua piesă din ciclul ORIGAMI, scrisă în 2013 şi dedicată oboiului (și 
tânărului oboist Valentin Ghita, care a interpretat-o în primă 
audiție), este compusă ca o melodie în continuă formare, plecând de la tiparul de frază cu lansare, 
contur acumulativ-dezvoltător către un punct culminant și încheiere marcată de o respirație sau de 
o ușoară lărgire a tempoului. Acest tipar, de cele mai multe ori recognoscibil,  este interpretat liber 
și umplut cu celule de diverse densități (construite pe note lungi, pasaje rapide, felurite 
ornamentări), însăilându-se într-un traseu cantabil cu multe unghiuri (zigzag-uri) și asimetrii ce trimit 
la inventivele « îndoituri-origami » – făcute, re/des-făcute în logica unui cântec lung multi-frazat: o 
doinire mai degrabă calmă, senină, fără dezvoltări dramatice, doar cu unele învolburări 
dinamizatoare, și acelea trecătoare. Accentele marcate prin bătăi de picior dau tonalității generale 
o intenționată notă ludică, dar sugerează și un dans în ritmul căruia s-au inserat spații largi de 
reflexie, de contemplare serenă a lumii.  

Dan Dediu | Viermi de măr II pentru clarinet şi violă 
 

Dan Dediu a studiat compoziția la Bucureşti cu Ștefan 
Niculescu şi Dan Constantinescu, iar la Viena cu 
Francis Burt. A compus peste 160 de opusuri ce 
acoperă aproape toate genurile muzicale: 4 simfonii 
şi alte 15 piese pentru orchestră, 7 concerte (saxofon, 
violă, vioară, pian, dublu concert pentru vioară, 
violoncel, triplu concert pentru flaut, clarinet, 
violoncel), 6 cvartete de coarde, muzică de cameră în 
diverse formații, muzică pentru pian, coruri, patru 
opere (Post-ficțiunea, Münchausen, Eva!, O scrisoare 
pierdută) şi o ConcertOperă (Wagner Under). Este 

laureat al mai multor premii naționale şi internaționale de compoziție şi a coordonat în calitate de 
director artistic festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (în 1999, 2001, 2007-08, 2016-
18). Dan Dediu este profesor de compoziție, directorul artistic al ansamblului Profil, iar între 2008-
2016 a fost rectorul Universității Naționale de Muzică din Bucureşti. De asemenea, este doctor 
honoris causa al Universității de Arte “George Enescu” din Iaşi.  
 



Lucrarea este construită pornind de la câteva motive melodice de sorginte folclorică, grefate pe un 
ostinato ce are ca interval generator cvinta perfectă. Acest ostinato se schimbă caleidoscopic și, cu 
fiecare repetiție, elimină câte o măsură, astfel încât – atunci când nu mai are ce elimina – se oprește 
și începe o coda cu caracter dansant, misterios și dialogic. 
 
*** 
 

SonoMania | ansamblu de muzică nouă 
 
Unul dintre obiectivele principale al ansamblului SonoMania, înfiinţat în 2012 de către 
compozitoarea Diana Rotaru, este câştigarea unui public nou pentru muzica modernă şi 
contemporană, o muzică vie pe care membrii ansamblului o iubesc şi o cântă cu pasiune încă din 
primii ani de studiu. SonoMania participă cu precădere în concerte cu o componentă 
interdisciplinară sau multimedia, fiind şi un promotor al muzicii tinerilor compozitori din România. 
SonoMania a participat la festivaluri importante, precum SIMN (Bucureşti, 2012, 2013, 2016-2018), 
InnerSound – Silent Film Night (Bucureşti, 2012-2016), Desideria - Accademia Filarmonia Romana 
(Roma, 2017), Bucharest Music Film Festival – ArCuB (2012-2014), Toamna Muzicală Clujeană (Cluj, 
2016), Craiova Muzicală (Craiova, 2016), CIMRO DAYS (2014, 2018), Festivalul de Muzică 
Contemporană Happoman 2012, a 18-a ediţie  (Coreea de Sud, 2012), Meridian (Bucureşti, 2012-
2017), Catsheuvel Festival (Haga, 2014), Noaptea Albă a Galeriilor (Bucureşti, 30 septembrie 2016). 
Concertul de debut a fost inclus ca eveniment paralel în cadrul Bienalei Internaţionale de Artă 
Contemporană din Bucureşti 2012.  
 

Valentin Ghita | oboi 
 
Unul dintre cei mai activi muzicieni ai generaţiei 
sale, Valentin Ghita a studiat oboiul cu Florin 
Ionoaia la UNMB şi cu Firuța Mesaroș și Aurel 
Marc la Academia de Muzică din Cluj-Napoca. A 
primit ulterior finalizării studiilor universitare o 
atentă îndrumare artistică de la profesorul 
Dorin Gliga. Valentin Ghita a participat la 
cursuri de măiestrie cu soliști precum: Francois 
Leleux, Albrecht Mayer, David Walter, Gregor 
Witt, Christian Schmitt, Diego Dini Ciacci, 
Matthias Becker, Hans Elhorst, și Emilia Ksánky. 
Este laureat de cinci ori cu premiul I la 
concursurile naţionale de oboi. În calitate de solist a concertat cu Orchestra Naţională Radio din 
Bucureşti, Filarmonica Națională din Chișinău, Orchestra Națională Tele-Radio Moldova, Orchestra 
de cameră Radio din București, Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, Filarmonica din 
Pitești, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica din Târgoviște, Orchestra de cameră din Focșani, 
Orchestra de cameră Napoca, Camerata Lanto Arte. A colaborat cu Orchestra Română de Tineret, 
Neue Internationale Philharmonie, Mozart Kammerphilarmonie, Bombay Chamber Orchestra, 
Camerata Regală şi ansamblurile de muzică contemporană Profil şi Devotio Moderna. Concertează 
frecvent cu Bucharest Winds Ensemble, ansamblu pe care l-a fondat în 2013. Valentin Ghita este din 
2009 oboist la Orchestra Naţională Radio din Bucureşti. A cântat în festivaluri precum George 
Enescu, International Radio Orchestras Festival, Masan Contemporary Music Festival, Eulsukdo 
Composition Music Festival - Busan, Varna Summer International Music Festival, Mărțișor - Chișinău, 
Shanghai Spring International Music Festival, Festivalurile Sibiu - Craiova - Timișoara Muzicală, Balcic 



Clasic Days. A cântat sub îndrumarea unor mari personalităţi artistice precum dirijorii: Lawrence 
Foster, Christan Zacharias, James Gaffigan, Asher Fisch, Mihail Agafiţa, Cornelius Meister, James 
Judd, Leo Hussain, Ion Marin, Julien Salemkour, Cristian Măcelaru, David Cresenzi, Case Scaglione, 
Peter Feranec, Cristian Mandeal.  
 

Mihai Pintenaru | clarinet 
 
Absolvent al Ciclului de studii de Masterat al Universităţi 
Naţionale de Muzică din Bucureşti, secţia Clarinet, clasa d-lui 
Prof. Univ. Dr. Ion Nedelciu şi actualmente doctorand al 
aceleiaşi Universități, sub îndrumarea prof. Valentina Sandu-
Dediu, Mihai Pintenaru este membru al ansamblului de muzică 
nouă SonoMania din Bucureşti, al European Union Youth 
Orchestra şi al ansamblului de clarinete Clarino din Bucureşti. A 
colaborat cu numeroase orchestre precum: Filarmonica din 
Piteşti, orchestra Sinfonietta din Baden – Austria, Filarmonica 
“Paul Constantinescu” din Ploieşti, Filarmonica “Gheorghe 

Dima” din Braşov şi Opera din Braşov. De-a lungul timpului şi-a dezvoltat o bogată cunoştinţă şi 
experienţă interpretativă, precum şi un repertoriu foarte vast. A participat la numeroase cursuri de 
specializare şi festivaluri în ţară şi străinătate, precum: Bucharest Music Film Festival, Săptămâna 
Internaţională a Muzicii Noi şi festivalul Chei din Bucureşti; Festivalul Internaţional de saxofon şi 
clarinet din Iaşi; International Sommerakademie der mdw – Universitat fur Musik und daestellende 
Kunsr Wien, sub îndrumarea maeştrilor Sharon Kam (Hanovra) şi Jiri Hlavac (Praga), 3-rd Campus 
Musicale Estivo, Elice (PE) cu Prof. Alfredo D’Urbano. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte 
atât în ţară, cât şi peste hotare (Belgia, Franţa, Italia). 
 

Tamara Dica | violă 

Tamara Dica participă în mod regulat la proiecte alături de ansamblul 
SonoMania, ansamblu ce îşi dedică activitatea promovării muzicii 
contemporane româneşti. Totodată, este o prezenţă activă pe 
scenele bucureştene alături de alte ansambluri camerale si 
orchestrale. Tamara Dica a studiat la Universitatea de Muzica 
Bucureşti şi la Hochschule für Musik und Theater Hamburg cu 
profesorii Valeriu Pitulac, Iulia Timiraş şi Marius Nichiteanu. În 
prezent îşi desfăşoară activitatea muzicală ca violist în orchestra 
Operei Naţionale Bucureşti. 
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