
	  

	   	  

	  	  

	  

	  

 

Început răsunator pentru concertele Festivalului Sergiu Celibidache100! 

 

Ropote neîntrerupte de aplauze, o sală arhiplină ridicată în picioare pentru a aduce ovaţii 
orchestrei şi dirijorului, multiple bis-uri, şi multă emoţie definesc seara de 30 iunie 2012, în 
care a avut loc concertul de deschidere al Festivalului Sergiu Celibidache 100. 

Orchestra Română de Tineret sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal a deschis concertul 
cu compoziţia lui Sergiu Celibidache, “Grădina de buzunar”, aflată în primă audiţie la 
Bucureşti. 

“Grădina de buzunar” este o suită pentru orchestră, dedicată copiilor, care sub interpretarea 
plină de dedicaţie şi angajament muzical a tinerilor muzicieni, a reuşit să trasmită publicului 
din Sala Mare a Ateneului Român, prin îmbinarea sunetelor şi instrumentelor, atmosfera 
unei adevărate grădini. 

Recunoştinţa publicului nu a întârziat să apară, iar la finalul primei părţi din concert, minute 
în şir s-a aplaudat frenetic. Primul bis, ”Rugăciune verde”, care este şi cea mai emoţionantă 
parte, a fost aleasă de Maestrul Mandeal pentru a fi interpretată în onoarea lui Sergiu 
Celibidache şi în semn de mulţumire pentru că a compus-o. 

Al doilea bis a fost “Păzea că trece-un indian pe măturoi năzdrăvan”, o parte dinamică, ce 
reprezintă şi laitmotivul “Grădinii de buzunar”. Doar auzind-o, îţi poţi imagina povestea, este 
uşor de înţeles, ceea ce o face extrem de îndrăgită de public. În final, al treilea bis a redat 
“Asta-i tot!”, parte similară celei de început a compoziţiei, încheind astfel firul poveştii 
“Grădinei de buzunar”. 

În partea a 2 a a concertului, Simfonia a5a de Ceaikovski, a fost aleasă ca parte a 
programului artistic deoarece a fost una dintre piesele prin care Sergiu Celibidache a 
demonstrat principiul continuităţii în simfonie.  

Şi această parte a necesitat un bis, de data aceasta Cristian Mandeal a ales  o lucrare 
compusă tot de Ceaikovski, “Pas de deaux” din “Spărgătorul de nuci”, publicul aplaudând în 
picioare prestaţia de excepţie a Orchestrei Române de Tineret.  

În rândul invitaţilor de marcă ce au fost prezenţi seara trecută, la concertul de deschidere s-
au numărat: ASR Principesa Moştenitoare Margareta, ASR Princepele Radu, Mark 
Gitenstein, Ambasadorul SUA în România, şi soţia, Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul Israel 
în România, şi soţia, Oliver Grogan, Ambasadorul Irlandei în România, şi soţia, Emil 
Constantinescu şi soţia.  

 



	  

	   	  

 

 

 

 

Seria de concerte dedicate Maestrului sergiu Celibidache continuă şi în această seară cu un 
concert simfonic: „Celibidachiana“, lucrare dedicată maestrului Sergiu Celibidache, de către 
prietenul său  Anton Garcia Abril . 

Programul din seara asta continuă cu: 

                Ludwig van Beethoven - Concertul pentru vioară şi orchestră în Re major, op. 61 

                Johannes Brahms - Simfonia nr. 2 în Re major, op. 73 

                 

Începând cu ora 20.00, pe scena Ateneului Român vor urca FILARMONICA GEORGE 
ENESCU, sub bagheta dirijorului ENRIQUE GARCIA ASENSIO, şi solistul: LIVIU 
PRUNARU. 

BILETE	   LA	  CONCERTELE	  DIN	  PERIOADA	  30	   IUNIE	  –	  7	   IULIE	  POT	  FI	  ACHIZIŢȚIONATE	  PRIN	  REŢȚEAUA	  

EVENTIM	   (Germanos,	   Orange,	   Vodafone,	   Domo,	   Librăriile	   Humanitas,	   Cărtureşti)	   ŞI	   ONLINE	   PE	  
WWW.EVENTIM.RO	  

Proiect	  cultural	  finanţțat	  de	  Ministerul	  Culturii	  şi	  Patrimoniului	  Naţțional	  

Coproducători:	  TVR	  şi	  ArCuB	  	  

Sponsori:	  Apa	  Nova,	  Catena,	  Niro	  Investment	  Group,	  Enel	  Romania.	  	  

Parteneri	  principali:	  Primăria	  Sectorului	  6	  şi	  Centrul	  Cultural	  European	  Sector	  6,	  Primăria	  Sectorului	  
1,	  Banca	  Naţțională	  a	  României,	  Ateneul	  Român,	  Artmark,	  Atelier	  Wood	  Be	  Nice,	  F64,	  EPSON,	  Mons	  

Medius	   Investments,	   Editura	   Spandugino,	   Grand	   Cinema	   Digiplex	   din	   Băneasa	   Shopping	   City,	  
Universitatea	   Naţțională	   de	   Muzică	   Bucureşti,	   Academia	   Română,	   Institutul	   Francez	   Bucureşti,	  
Privileg	   Catering,	   Aqua	   Carpatica,	   Aristocrat	   Events	   Hall,	   Liga	   Studenţților	   Români	   din	   Străinătate,	  

Howard	  Johnson	  Grand	  Plaza,	  Magnolia,	  Sergiu	  Celibidache	  Stiftung.	  	  	  	  

Parteneri	  Media:	  Radio	  România	  Muzical,	  Radio	  România	  Cultural,	  Radio	  România	  Actualităţți,	  Radio	  
România	   Internaţțional,	   RFI	   România,	   Cocor,	   Spectacular	   TV,	   Jurnalul	   Naţțional,	   Publicaţțiile	   Flacăra,	  
Observatorul	   Cultural,	   hotnews,	   eva.ro,	   9am,	   wall-‐street,	   Agerpres,	   Amos	   news,	  

AgenţțiaDePresăMondenă,	   Zile	   şi	   Nopţți,	   Revista	   Sunete,	   Şapte	   Seri,	   Accent	   Cultural,	   Academia	  
Caţțavencu,	  România	  Liberă,	  Nine	  O’clock,	  The	  Money	  Channel,	  Calendar	  Evenimente,	  Q	  Magazine,	  
Revista	  Cariere,	  Tonica,	  Senso	  Tv,	  Art	  Act	  Magazin.	  

	  


