
	  

	   	  

 

 

 

 

BUCUREŞTI,	  11	  mai	  2012	  -‐	  PENTRU	  DIFUZARE	  IMEDIATĂ	  

	  

Ida	  Haendel	  va	  primi	  titlul	  de	  Doctor	  Honoris	  Causa	  al	  UNMB	  

Luni,	  14	  mai	  2012,	  violonista	  Ida	  Haendel	  va	  fi	  onorată	  cu	  titlul	  de	  Doctor	  
Honoris	  Causa	  al	  UNMB,	  de	  către	  Dan	  Dediu,	  rectorul	  universităţții.	  Ceremonia	  
va	  avea	  loc	  în	  sala	  George	  Enescu,	  începând	  cu	  ora	  15.00.	  

„Este	  un	  privilegiu	  pentru	  mine	  să	  pot	  prezenta	  în	  faţța	  Senatului	  Universităţții	  
Naţționale	  de	  Muzică	  București	  câteva	  secvenţțe	  din	  biografia	  violonistei	  Ida	  
Haendel,	  care,	  începând	  de	  luni	  înainte,	  se	  va	  înscrie	  în	  tot	  mai	  prestigioasa	  
Galerie	  a	  Doctorilor	  Honoris	  Causa	  a	  institutului	  nostru”,	  a	  declarat	  
Prof.univ.dr.	  Mihai	  Cosma,	  care	  va	  fi	  prezent	  la	  evenimentul	  de	  conferire	  a	  
titlului	  de	  Doctor	  Honoris	  Causa	  al	  UNMB	  celebrei	  artiste	  Ida	  Haendel.	  

Ida	  Haendel	  susţține,	  în	  aceste	  aceste	  zile,	  un	  masterclass	  de	  vioară	  la	  sala	  Dinu	  
Lipatti	  de	  la	  Universitatea	  Naţțională	  de	  Muzică	  Bucureşti,	  până	  pe	  data	  de	  14	  
mai	  2012.	  	  

Programul	  masterclass-‐ului	  pentru	  zile	  următoare:	  

Sâmbătă,	  12	  mai	  
14:00	  –	  18:00	  Masterclass	  	  

Duminică,	  13	  mai	  
14:00	  –	  19:00	  Masterclass	  	  

Luni,	  14	  mai	  
14:00	  –	  19:00	  Masterclass	  	  

Accesul	  la	  Masterclass	  este	  liber	  pentru	  cei	  care	  vor	  să	  asiste.	  	  

	  



	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Festivalul	  „Sergiu	  Celibidache	  100”	  este	  un	  eveniment	  organizat	  sub	  Înaltul	  
Patronaj	  al	  Preşedintelui	  României	  în	  parteneriat	  cu	  Primăria	  Municipiului	  
Bucureşti	  

Coproducători: TVR şi ArCub 

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

Parteneri principali: Primăria Sectorului 6 şi Centrul Cultural European Sector 
6, Banca Naţională a României, Ateneul Român, Artmark, WoodBeNice, F64, 
Spandugino, Grand Cinema Digiplex din Băneasa Shopping City, Universitatea 
Naţională de Muzică Bucureşti, Academia Română, Institutul Francez 
Bucureşti, Privileg Catering, Aqua Carpatica, Aristocrat Events Hall, Liga 
Studenţilor Români din Străinătate, Howard Johnson Grand Plaza, Magnolia, 
Sergiu Celibidache Stiftung.   

Parteneri Media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, Radio 
România Actualităţi, Radio România Internaţional, RFI România, Cocor, 
Spectacular TV, Jurnalul Naţional, Publicaţiile Flacăra, Observatorul Cultural, 
hotnews, eva.ro, 9am, wall-street, Agerpres, Amos news, AgenţiaDePresă 
Mondenă, Zile şi Nopţi, Revista Sunete, Şapte Seri, Accent Cultural, Academia 
Caţavencu, România Liberă, Nine O’clock, The Money Channel, Calendar 
Evenimente, Q Magazine, Revista Cariere, Tonica, Senso Tv, Art Act Magazin, 
City Compass, Romania Insider.   


