
	  

	   	  

	  	  

	  

	  

 

 

Celibidachiana - tributul adus lui Sergiu Celibidache,  

un adevarat regal muzical, aseara la Ateneul Roman   

 

Al doilea concert al Festivalului Sergiu Celibidache a adus pe scena Ateneului Roman din 
Bucuresti pe unul dintre fostii elevi ai lui Sergiu Celibidache: Enrique Garcia Asensio. 
Maestrul Asensio a demonstrat toate abilitatile tehnice si muzicale, in programul simfonic 
promitator, de la clasic si romantic la muzica secolului 20. In “Celibidachiana” (Anton Garcia 
Abril), aspectele variate ale personalitatii lui Celibidache au luat viata, atat datorita partidei 
puternice de alama cat si a unisonurilor foarte elegante ale corzilor.  

In concertul pentru vioara de Ludwig van Beethoven, unul dintre marile concerte clasice, 
Maestrul Asensio impreuna cu orchestra Filarmonicii George Enescu au gasit in violonistul 
roman de exceptie, Liviu Prunaru, congenialitatea. Liviu Prunaru ne-a incantat cu o 
interpretare a concertului de Beethoven, extrem de naturala si vocala. Ca raspuns la 
aplauzele intense ale publicului, Liviu Prunaru a ales ca bis partea a treia din Sonata nr 3 in 
Do major de Johann Sebastian Bach prin care cantibilitatea magnifica a starnit ovatiile 
publicului in aceasi masura in care a facut-o si Maestrul Enrique Garcia Asensio. 

Interpretarea Simfoniei a 2 a de Johannes Brahms este strans legata de cea ramasa in 
istorie a primei Simfonii a aceluiasi compozitor, interpretata fiind tot de Orchestra Filarmonicii 
George Enescu, in aceasi sala, sub bagheta Maestrului Sergiu Celibidache. Pasiunea si 
arhitecura deosebita a acestei lucrari a atins adanc audienta. Cu un gest extrem de 
personal, Maestrul Enrique Garcia Asensio a dedicat aceasta interpretare maestrului si 
prietenului  de o viata a acestuia, Sergiu Celibidache. 

  

Seria de concerte dedicate Maestrului sergiu Celibidache continuă şi în această seară cu un 
CONCERT	  "GERMAN	  BRASS	  AROUND	  THE	  WORLD"	  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	  

 
 
 
 
 
 
 
Programul de maine seara, 3 iulie 2012,  continuă cu un RECITAL	  MUZICA	  DE	  CAMERA	  
"CELI’S	  FRIENDS"	  	  
Wolfgang	  Amadeus	  Mozart	  -‐	  Homquintett	  KV	  407	  
Felix	  Mendelssohn	  Bartholdy	  -‐	  Quartett	  op.80	  in	  fa	  minor	  
Ernest	  Chausson	  -‐	  Poeme	  op	  25	  pentru	  vioara	  si	  pian	  
Franz	  Schubert	  -‐	  Trout	  Quintet	  
	  
Începând cu ora 20.00, pe scena Ateneului Român vor urca CVARTETUL	  HENSCHEL,	  IDA	  
HAENDEL	  (Vioara),	  MISHA	  DACIC	  (Pian),	  DORIN	  MARC	  (Contrabas),	  WOLFGANG	  GAAG	  (Corn)	  
si	  HELMUT	  NICOLAI	  (Viola).	  
	  
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.	  

	  


