Organizatorii:

În parteneriat cu:

FESTIVAL CULTURAL INTERNAŢIONAL
„ARTA SONORĂ”
EDIȚIA PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE
BUCUREȘTIULUI – MOGOȘOAIA 2021
1 – 9 august 2021
Cursuri de vară, Masterclass în muzică și inițierea tinerilor muzicieni în devenire,
organizate online și live
O stagiune de recitaluri,
Preludiu la Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră”
“Rezonanțe sonore pe armonii de Festival”

Contact
Asociația Culturală „Arta Sonoră”
https://www.facebook.com/ac.artasonora

Nak Music.
https://www.facebook.com/nakmusicproduction

Arta Sonoră
https://www.youtube.com/channel/
UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg

contact@artasonora.ro

https://artasonora.ro/
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Prezentare generală a Festivalului Cultural
Internațional “Arta Sonoră”
Organizatorii Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră”:
• Director Artistic Festival – Prof. Doina Saliu
• Director Tehnic – Horațiu Medveșan
Doamna prof. Doina Saliu, ca şi iniţiatoare a acestui frumos proiect, izvorât
în urmă cu doi ani sub denumirea „Festivalul de artă de la Breaza” mărturiseşte că a
avut ecouri naţionale şi s-a bucurat de un succes important în anul 2018. În anul
2019, l-a transformat într-un eveniment de talie internaţională, având în vedere că
au fost implicaţi profesori de renume internaţional şi participanţi din alte ţări.
Prima ediţie internaţională s-a desfăşurat tot în oraşul Breaza, sub titulatura
„Festivalul Internaţional Breaza 2019” unde a desfăşurat activitatea de director
artistic, coordonator al Festivalului, profesor de pian, coordonator şi prezentator al
recitalurilor „Stagiunea – Preludiul Festivalului Internaţional Breaza 2019”.
Festivalul Internaţional Breaza 2019 a reunit un nucleu valoros de 20 de
profesori renumiţi din ţară şi din străinătate şi un număr de 70 de cursanţi
Masterclass cu vârste cuprinse intre 8 şi 50 de ani, deasemenea din ţară şi din
străinătate, cu toţii au adus în sălile de concert vibraţii impresionante, profesorii
concertând alături de cursanţii dumnealor. Iubitorii acestui gen de muzică s-au
bucurat de această oportunitate oferită prin intermediul Festivalului.
Evenimentul va continua sub denumirea Festivalul Cultural Internațional
„Arta Sonoră” – organizat de Asociația Culturală „Arta Sonoră” și Nak Music
Studios.
Prima ediție a Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” s-a desfășurat
în perioada 22-29 iulie 2020.
A doua ediție a Festivalului Cultural Internaţional „Arta Sonoră” va avea loc
la Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia. Cursurile și recitalurile se vor desfășura la
Sala Scoarțelor, Palatele Brâncovenești și la Școala Gimnazială Nr.1, Mogoșoaia.
Studierea unui profil artistic–muzică instrumentală, vocală, compoziție
presupune de cele mai multe ori o muncă titanică, efort, continuitate și perseverență.
Artiștii implicați ( elevi, studenți) acestui profil încearcă să realizeze ”imposibilul”
în ciuda programelor de învățământ, vacanța de vară fiind pentru ei o perioadă
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binefăcătoare de relaxare si de refacere a resurselor lor intelectuale și fizice prin
schimbarea activităților cotidiene.
Această relaxare și refacere a resurselor din timpul vacanței de vară se
concretizează în desfășurarea Festivalului Cultural Internațional Arta Sonoră. Tinerii
muzicieni vor avea ocazia să lucreze cu profesori de talie naţională şi internaţională,
acest lucru fiindu-le benefic în progresul educaţiei artistice.
Ideea acestui Festival este aceea de a îndeplini nevoia de odihnă și relaxare pe
de o parte și pe cealaltă parte de a studia zilnic într-un mediu elevat, cu o atmosferă
plăcută și competitivă. Această activitate de a învăța, studia și performa constituie
un adevărat imbold pentru dezvoltarea imaginației muzicale, a spiritului artistic, a
cerințelor individuale. Tinerii artiști aflați în devenire sunt dornici de aceste
activități, pentru ei este o mare onoare să participe la cursuri susținute de profesori
renumiți, să învețe tainele muzicii instrumentale/vocale/ ale compoziției și nu numai.
Acest Festival se adresează tuturor elevilor, studenților din țară și din
străinătate, de la liceele vocaționale, școli de muzică.
Festivalul Cultural Internaţional Arta Sonoră îşi rezervă exclusivitatea
înregistrărilor şi filmărilor.
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Profesorii
-I N V I T A Ţ I D E O N O A R EPROF. CONSTANTIN SANDU – PIANIST, PORTO, PORTUGALIA
PROF. DR. ALINA PAVALACHE-COPHIGNON – DIRECTOR ARTISTIC
RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES „GEORGES ENESCO”
VOCAL COACH ACOMPANIAMENT PIAN
INTRODUCERE ÎN INDUSTRIA AUDIO. CAPTARE, PROCESARE, MIXAJ,
MASTERIZARE. CURS AVANSAT MASTERIZARE:
*curs unic în România
HORAȚIU MEDVEȘAN – COFONDATOR ȘI CEO NAK MUSIC STUDIOS
PIANUL COLABORATIV ȘI ARTA ACOMPANIAMENTULUI
*curs unic în România
PROF. ELIZA PUCHIANU – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
PIAN:
PROF. TIBERIU CHIRĂNUȘ - CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
PROF. DOINA SALIU – CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
EMOŢIA MUZICALĂ.
DE LA CAMERA DE STUDIU LA SCENA DE CONCERT.
*curs unic în România
PROF. FLORIN NEGREANU – NOOTDORP, OLANDA
VIOARĂ-VIOLĂ:
PROF. FLORIN NEGREANU – NOOTDORP, OLANDA
LUTHIERIE
*curs unic în România
PROF. FLORIN NEGREANU – NOOTDORP, OLANDA
VIOLONCEL ȘI MUZICĂ DE CAMERĂ:
PROF. DR. ANDREEA ȚIMIRAȘ – COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „DINU
LIPATTI”
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CHITARĂ
PROF. CONSTANTIN DUMITRAȘCU
SAXOFON:
PROF. DRAGOȘ UNGUREANU – PROFESOR CLARINET, SAXOFON, BRAȘOV
PERCUȚIE:
PROF. ALEXANDRU STURZU – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
COREPETIŢIE:
PROF. OZANA ALEXE – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
PROF. TIBERIU CHIRĂNUȘ - CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI
Dragoș-Daniel Saliu
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Organizatorii
ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARTA SONORĂ”
NAK MUSIC STUDIOS
DIRECTOR ARTISTIC, PROFESOR DOINA SALIU
Doamna profesor Doina Saliu este absolventă a Academiei de Muzică din Bucureşti
anul 1995, cu master la pian, studii teoretice si cor academic. A fost redactor la Radio
Difuziunea Română Bucureşti, este membru fondator al Corului de Cameră
„Preludiu” din cadrul Centrului Naţional de Cultură „Tinerimea Română” Bucureşti,
iar în prezent este profesor grad I de pian şi studii teoretice la Colegiul Naţional de
Muzică „George Enescu” Bucureşti. A coordonat si susținut o vastă activitate în
cadrul Festivalului de Arte de la Breaza desfășurat în perioada 27 iulie-5 august 2018
şi în perioada 21 -28 iulie 2019 fiind și profesor de studii teoretice și cor în cadrul
Masterclass-ului de la Breaza. Președinte al comisiei de jurizare și manager de
proiect al Festivalului Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția I și a
II-a și director artistic al Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” – Ediția
I.
Președinte al Asociației Culturale “Arta Sonoră”
DIRECTOR TEHNIC, HORAȚIU MEDVEȘAN
Nak Music Studios aduce în România școala britanică de sunet, o amprentă unică ce
ne-a încântat începând încă de pe vremea Beatles. Cu personal ce a trecut prin cursuri
serioase dar mai ales prin ore multe de practică la Abbey Road Studios, în prezența
unor maeștrii ce au dat lumii albume celebre, precum the Dark Side of the Moon
(Pink FLoyd) da, chiar sub bagheta magică a lui Alan Parsons în persoană, inginerii
de sunet de la Nak Music au adus în România știința de a crea „sunetul britanic”,
dar și mare parte din aparatura atât de bine apreciată, ce formează deja un standard
în studiourile cele mai cunoscute din întreaga lume. Cofondator si CEO al Nak
Music Studios, Horațiu Medveșan, are întregul bagaj menționat mai sus și a semnat
deja un numar considerabil de producții, albume, orchestrații la Nak Music Studios,
master și re-master pentru artiști consacrați din România sau din afara țării.
Studiourile Nak Music Studios funcționează în cartierul Primăverii din București și
au porțile deschise oricărui iubitor de muzică de calitate, tehnică de inregistrare
sunet, masterizare.
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PREŞEDINTE FESTIVAL, PROFESOR FLORIN NEGREANU
Domnul profesor Florin Negreanu a început să studieze muzica de la o vârstă
foarte fragedă, sub îndrumarea mamei, care a avut un rol foarte important în educația
sa muzicala. Mai târziu, a studiat vioara la Colegiul Național George Enescu, la clasa
Mihaelei Mailat. La 19 ani, a părăsit România pentru Olanda, unde a studiat la
Conservatorul Regal din Haga – KonCon Den Haag, la Conservatorul din
Rotterdam masterat vioară şi muzică de cameră şi la Academia de arte Utrecht HKU
– master vioară baroc. A fost perioada când a acumulat și un repertoriu vast, care ia permis să își continue cariera concertantă cu diferite ansambluri și orchestre din
țara adoptiva. Astăzi, Florin Negreanu este o prezență constantă pe scenele din
Olanda. Este membru al cvartetului Gaudi [ www.gaudikwartet.nl ]. Prin cursurile
și concertele de muzică de camera pe care le organizează, promovează tinere talente
din Olanda și din România. În plus, are o pasiune pentru restaurarea instrumentelor
cu coarde; Florin este „doctorul viorilor” [ www.deviooldokter.nl ]. Proiectul de
suflet: renovarea unei foste școli în Germania, o școală care va deveni un loc de
promovare a culturii pe toate planurile. Este fondator şi director artistic la „Eifel
BaROCK Fest”, fondator şi director artistic KuK Schüller (Germania).
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Parteneri ai Asociației Culturale „Arta Sonoră”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENTRUL CULTURAL “PALATELE BRÂNCOVENEȘTI”
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL – MOGOȘOAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MOGOȘOAIA
RADIO ROMÂNIA CULTURAL ȘI MUZICAL
MUZEUL NAȚIONAL GEORGE ENESCU
ASOCIAȚIA NOESIS ENESCO
ASOCIAȚIA KUNST — UND KULTURHAUS SCHÜLLER
TVR
DOCTORUL VIORILOR – https://deviooldokter.nl/

Sponsori
• JULIA’S FLOWERS
• MERRY MUSIC
• JUST PIANO
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Preludiul Festivalului Cultural Internațional
“Arta Sonoră”
Stagiunea de recitaluri lunare este oferită tinerilor muzicieni în scopul
promovării și performanței muzicale pe scene din diferite oraşe ale ţării. Aceste
recitaluri trebuie să constituie un imbold pentru pregătirea fiecărui artist, aşa vor
putea să-și gestioneze emoțiile constructive, vor putea să-și evalueze nivelul de
pregătire al repertoriului.
Sâ—10.OCT.2020—1630
Sâ—14.NOI.2020—1600
Du—20.DEC.2020—1600
Sâ—Du—23-24.IAN.2021—1600
Du—28.FEB.2021—1600
Sâ—13.MAR.2021—1600
Sâ—17.APR.2021—1600
Sâ—15.MAI.2021—1600
Sâ—13.IUN.2021—1100

10

Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia

Formular de înscriere
pentru participarea la Festivalul Cultural Internațional
“Arta Sonoră” – Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia
Cursuri de vară, Masterclass în muzică și inițierea tinerilor muzicieni în devenire,
în perioada 1-9 august 2021

Date Personale
Nume
Prenume
Data Nașterii

Telefon

Email
Adresă

Secțiunea
Profesor







Muzică instrumentală/vocală
Pianul Colaborativ și Arta Acompaniamentului
Emoția muzicală. De la camera de studiu la scena de concert.
Luthierie
Introducere în industria audio. Captare, procesare, mixaj,
masterizare. Curs avansat masterizare.

Data înscrierii și Pachetul Solicitat
 Pachetul 1
 Pachetul 2
Pachetul 3
 Pachetul 4

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
ASOCIAȚIEI CULTURALE ARTA SONORĂ
RO52 BTRL RONC RT05 2988 4501
deschis la Banca Transilvania
Data
Semnătură

Am plătit taxa de participare de _____________ lei în contul organizatorului Asociația Culturală „Arta Sonoră” deschis la Banca Transilvania, IBAN: RO52
BTRL RONC RT05 2988 4501 (SWIFT Code: BTRL RO22). Spre conformitate, ataşez copia ordinului de plată sau a extrasului bancar. Taxa de înscriere
nu se returnează decât în situația în care nu se ține cursul solicitat. De asemenea, îmi dau acordul ca organizatorii să folosească oricând, în interesul promovării
evenimentului, lucrările şi/sau înregistrările cu fiul/fiica mea/mine din timpul Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră”, Ediția —Palatele
Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia, fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.
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Declarație
Subsemnatul/a ________________________________________________________________
În calitate de cursant major/părinte al elevului/elevei________________________________,
cunoscând prevederile legii, privind falsul în declarații, declar că am citit și sunt de acord
cu prevederile Regulamentului de desfășurare al cursurilor în cadrul Festivalului Cultural
Internațional „Arta Sonoră” – Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului,
Mogoșoaia:
„Cursurile de masterclass se vor desfășura după următoarele reguli deosebite de igienă:
1. Cursurile de masterclass se vor desfășura individual, sau în grupuri de până la 3 persoane.
2. Toți participanții la Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră” au obligația de a pune
în aplicare măsuri de prevenție împotriva COVID-19.
3. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentelor. Pentru o protecție eficace,
masca trebuie să acopere nasul și gura. Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza un
triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de
infecții respiratorii.
4. Este obligatorie termonscanarea profesorilor și a cursanților înainte de avea acces la
cursuri sau recitaluri.
5. Participarea la curs este permisă doar profesorilor și cursanților acestora.
6. Se va păstra o distanță corespunzătoare legilor igienice
7. Înainte de intrarea la curs, toți profesorii și cursanții sunt obligați să se spele pe mâini și
să se dezinfecteze.
8. Fiecare profesor care va susține cursurile va avea un tabel cu evidența cursanților.
9. În timpul cursurilor, fiecare va folosi instrumentul propriu ca și creion, radieră, note.
Instrumentele care sunt folosite de mai mulți cursanți (pian, percuție, etc.) vor fi
dezinfectate după fiecare cursant.
10. Orice contact (dat mâna, corectarea poziției la instrument, etc.) este interzis.
11. Profesorii sunt obligați după fiecare cursant să aerisească clasa și să dezinfecteze
obiectele folosite de cursanți.
12. Pentru cursanții cu boli cronice (de ex. astm) sau care fac parte dintr-o grupă de risc, vor
hotărî părinții dacă au voie să ia parte la cursuri.
13. Nu pot lua parte la cursuri, recitalurile, concerte sau alte evenimente organizate în cadrul
Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” persoanele cu boli respiratorii, cu
simptome de răceală tuse, febră sau persoanele aflate în carantină.”
Dată

Semnătură
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Detalii înscriere și pachete disponibile
Pentru înscrierea la cursul dorit din cadrul Festivalului Cultural Internațional
“Arta Sonoră”, participanții urmează să:
1. Aleagă pachetul dorit
2. În cazul minorilor, care solicită cazare, părintele însoțitor va bifa obligatoriu,
și căsuța pachetului 3. (Ofertă cazare însoțitor). Nu se acceptă minori cazați
fără însoțitori.
3. Descarce și să completeze documentele necesare de pe
https://www.facebook.com/ac.artasonora

sau

https://artasonora.ro/
4. Trimită la adresa contact@artasonora.ro un email cu formularul de
înscriere, unde se va preciza metoda aleasă pentru cursuri, online sau live, în
funcție de disponibilitatea profesorilor, regulamentul de desfășurare al
cursurilor și dovada plății pachetului atașate.
După caz, actele de mai sus trebuie însoțite de acordul parental (pentru
cursanții minori) sau acordul cursantului major (pentru cursanții majori).
Având în vedere situația actuală, este necesară desfășurarea cursurilor în
condiții speciale. De aceea, vă rugăm ca la înscriere, să trimiteți și regulamentul de
desfășurare al cursurilor, în cazul în care solicitați cursuri live, completat și
semnat.
Înscrierea este completă în momentul în care a fost achitată donația aferentă
pachetului ales de participant.
Donația aferentă cursurilor cuprinde:
-

Lecții, mentoring și coaching și participarea la recitaluri și concerte
Profesorii acompaniatori
Folosirea facilităților pentru studiu și recitaluri
Diploma de participare
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PACHETUL 1.
1400 lei – include donația aferentă UNUI SINGUR CURS

PACHETUL 2.
2000 lei – include UN SINGUR CURS, inclusiv cazare

PACHETUL 3.
3000 lei – include UN SINGUR CURS, inclusiv cazare și masă

PACHETUL 4.
600 lei – include cazare pentru UN adult însoțitor

CURSURI UNICE ÎN ROMÂNIA
“EMOŢIA MUZICALĂ. DE LA CAMERA DE STUDIU LA SCENA DE CONCERT.”
600 lei – include donația aferentă cursului

*sau 50% reducere in combinație cu un curs de instrument

Curs de lutierie

1400 lei – include donația aferentă cursului

*sau 50% reducere în combinație cu un curs de instrument

„Introducere în industria audio: captare, procesare, mixaj, masterizare &
Curs avansat masterizare”
300 lei – un curs – include taxa aferentă cursului

Data limită de înscriere: 10 iulie 2021 sau în măsura ocupării locurilor disponibile (40 participanți în
total)
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Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor
cu caracter personal
Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore
legal al acestuia la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele
Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia, declară că: “Am fost informat
că datele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalului Cultural
Internațional “Arta Sonoră - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului, Mogoșoaia, fiind necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost
informat că, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și
completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date, beneficiez de dreptul ca datele să fie conectate
numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie
excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie;
dreptul de acces, de intervenție asupra datelor(de exemplu, fără a se limita la:
corecta, bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie
protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori
ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea acestora nu mai este
necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și
transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Festivalului Cultural Internațional
“Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului,
Mogoșoaia, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru
a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”.
Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră - Ediția
Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia va oferiți acordul
pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest
eveniment. După încheierea Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră” Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia, aceste date vor
fi automat șterse din evidența noastră.
Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția
Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia vă dați acordul pentru
publicarea înregistrărilor pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al
Asociației Culturale „Arta Sonoră”, unde vor rămâne publice o perioadă
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nedeterminată. În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul
explicit pentru difuzarea și stocarea înregistrării de către Festivalul Cultural
Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului, Mogoșoaia.
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Structura Festivalului și programul detaliat pe zile
Participanții vor susține concerte și recitaluri în sala Scoarțelor a Palatelor
Brâncovenești, în diferite zile.
Gala Festivalului va fi un concert organizat în sala Scoarțelor a Palatelor
Brâncovenești în ziua de 9 august 2021.

Ziua I – 1 august 2021
1200

Deschiderea Oficială a Festivalului
Zilele II-VIII – 2-8 august 2021

0900-0930
1030-1500
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1830
2000-2100

Mic Dejun
Cursuri Practice/Studiu Individual
Seminar „Emoția Muzicală. De la camera de studiu la scena de concert”
Prânz
Cursuri Practice/Studiu Individual
Recital
Cina
Ziua IX – 9 august 2021

1200

Concertul de Gală al Masteranzilor
Decernarea Diplomelor Participanților
Închiderea Oficială a Festivalului
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Prezentarea ediției trecute în imagini
Festival Masterclass 21-28 iulie 2019
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Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră” 2021
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