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Sala cu Orgă - 21, 27 iunie - ora 19.00

Filarmonica Națională «S. Lunchevici» 

30 iunie, 4 iulie - ora 19.00
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Organizatori: Alianța Franceză din Moldova
Ambasada Franței în Republica Moldova
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Festivalul Internațional



Joi 21 iunie, 19.00 Orchestra Națională de Cameră
Dirijor/compozitor : Laurent COUSON (Franța)

Concert de muzică franceză
Maurice Ravel (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte
Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concertul nr.2 în sol minor pentru pian și orchestră, op.22

Solist : Stanislav JAR (Moldova)
Piese ale compozitorului Laurent COUSON

Extrase din coloana sonoră a filmelor :

Closer to the Moon (Nae Carenfil) : Sfârșitul Zilei

Ces Amours là (Claude Lelouch) : Medley

Restul e Tacere (Nae Carenfil) : Tema principală

Chacun sa vie (Claude Lelouch) : Tema prinicipală

Solist : Laurent COUSON (Franța)
Georges Bizet (1838-1875)
Suita nr. 1 din opera « Carmen »

Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova

Dirijor : Valentin DONI (Moldova/România)

Franz SCHUBERT (1797 - 1828)

Cvintetul cu pian « Păstrăvul »
Soliști :
Natalia CEAICOVSCHI, vioară (Italia)

Silvia PROSCURCHINA, violă (Moldova)

Cristian FLOREA, violoncel (România/Germania)

Valentin DONI, contrabas (Moldova/România)

Claudia PERES, pian (Franța)
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Triplu concert în Do major, op.56
Soliști :
Natalia CEAICOVSCHI, vioară (Italia)

Cristian FLOREA, violoncel (România/Germania)

Claudia PERES, pian (Franța)

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale

Dirijor : Valentin DONI (Moldova/România) 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Dans macabruDavid Fedov (1915 - 1984)
Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră

Solistă : Ecaterina BARANOV (Moldova/Franta)

Maurice Ravel (1875-1937)
Concertul în Sol major pentru pian și orchestră

Solist : Georges PLUDERMACHER (Franța)

Paul Ducas (1865 – 1935)
Ucenicul vrăjitor

CHIȘINĂU

Miercuri 27 iunie, 19.00

Sala cu Orgă

Sala cu Orgă

Sâmbătă 30 iunie, 19.00Filarmonica Națională «S. Lunchevici»

Program
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Cu participarea 
Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova, 

a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale
« S. Lunchevici » și a Orchestrei Simfonice din or. Tiraspol

Nopțile Pianistice 2018 

Miercuri, 4 iulie, 19.00Filarmonica Națională 
«S. Lunchevici»

Ïÿòíèöà, 6 èþëÿ, 18.00Дворец Республики
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Ediția a 16-a 

Orchestra Simfonică a Filarmonicii

Dirijor : Mihai AGAFIȚĂ (Moldova)
Claude Debussy (1862-1918)
Preludiu la după-amiaza unui faun
Paul Constantinescu (1909-1963)

Concert pentru pian și orchestră
Solist : Vlad DIMULESCU (România)

Francis Poulenc (1899 - 1963)
Concertul în re minor pentru 2 piane și orchestră, FP 61

Soliști : Michel BOURDONCLE /

Nicolas BOURDONCLE (Franța)
Maurice Ravel (1875-1937)
Bolero

Симфонический оркестр
Дирижер : Григорий МОСЕЙКО
Гектор Берлиоз (1803 -1869 )
Увертюра «Корсар»Давид Федов (1915 - 1984)

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Солистка: Екатерина БАРАНОВ (Молдова / Франция)

Клод Дебюсси (1862-1918)
Ноктюрн «Празднества»Франсис Пуленк (1899 - 1963)

Концерт ре минор для двух фортепиано 

с оркестром, FP 61Солисты: Николя БУРДОНКЛЬ / 

Мишель БУРДОНКЛЬ (Франция)



 Compozitorul, pianistul și 
dirijorul francez Laurent 
Couson a început să studieze 
muzica încă din fragedă 
copilărie, obținând premiile 
î n t â i  l a  F a c u l t a t e a  d e 
Muzicologie a Conservatorului  
d i n  T o u r s .  U r m e a z ă 
Conservatorul Superior din 
Par i s  ș i  „Ecole  normale 
superieure” din Paris unde se 
bucură de același succes.

Începe cariera de compozitor la 
Radio France, lucrările sale fiind 
interpretate la Sala Pleyel, Théâtre 
des Champs Elysées, Théâtre de la 
Ville, Carnegie Hall...

Timp de 5 ani Laurent Couson este 
d i r e c t o r  m u z i c a l  a s o c i a t  a l  
Orchestre et Chœur des Trois 
Cultures cu sediul în Seville și  Rabat.

Ulterior este dirijor asistent al lui Marc 
Mincowski  pen t ru  p roduc ț i i l e 
ansamblului Musiciens du Louvre. 
Laurent Couson dirijează propriile creații 
cu  Orchestra Națională din Franța, 
Orchestra Operei din Paris, Orchestra 
Națională din Bordeaux, Orchestra 
Lamoureux, Orchestra din Praga, Orchestra 

Simfonică din Londra, Orchestra  Radio  Bulgaria, Orchestra Radio București, Orchestra Simfonică din 
Budapesta, Camerata Europeană, Orchestra Simfonică din Bangkok, Orchestra Simfonică din Beijing, 
Orchestra Simfonică din Qingdao.

Se produce ca autor de  aranjamente și ca pianist alături de mulți muzicieni de jazz sau chanson française. 
Colaborează cu Charles Aznavour, Dee Dee Bridgewater, Didier Lockwood, Francis Lai, Gérard Manset, 
Régine, Liane Foly, Michel Fugain, Gérard Manset, Louis Bertignac, Marianne James, Sylvie Joly, Cecilia Cara, 
Chantal Ladesou, Stephane Belmondo, Khalil Chahine, Jean Marie Ecay, Andre Ceccarelli, Eric Legnini ...

În calitate de compozitor scrie muzică la mai multe spectacole de teatru  care se bucură de un real  succes, 
precum ar fi : « Anges et Démons », « Roméos et Juliettes », « Monsieur Luxure », toate fiind menționate  de 
criticii de specialitate.

Hotărât să compună și muzică pentru filme, Laurent Couson  realizează coloana sonoră la aproximativ 
douăzeci de filme de lung metraj turnate de faimoșii regizori Claude Lelouch, Luc Besson, Xavier Palud 
sau Nae Carenfil. De asemenea compozitorul a fost invitat să scrie muzică și pentru producțiile  
cinematografice din China, țară unde a susținut peste 100 de concerte.

Laurent Couson s-a produs și în calitate de actor, având rolul principal masculin în filmul lui Claude 
Lelouch « Ces Amours là » apoi îl vedem în « Salaud on t'aime » alături de Johnny Hallyday și în « Un plus 
une » sau « Chacun sa vie » alături de Jean Dujardin.

Din 2015, este director muzical al Studio 28, al Orchestrei Simfonice din Asia de Sud și al Orchestrei de 
Cameră din Bangkok, Thailanda.

Laurent Couson este director general al companiei de producție muzicală din Asia de Sud, care a realizat   
zeci de spectacole și peste o sută de înregistrări și concerte.

Laurent Couson

Valentin Doni a urmat cursurile «Institutului de Arte G. Muzicescu» din Chişinău între 1973 şi 1978, 
în clasa de dirijat a profesorului Isai Alterman şi la cea de compoziție a profesorului Pavel Rivilis.

În 1990-1992 a studiat dirijatul cu maestrul Ovidiu Bălan, iar între 1992-1993 s-a perfecţionat la 
Conservatorul Naţional Regional din Rueil, Malmaison (Franţa), cu prof. Jean-Sebastien Bereau.

A mai beneficiat de stagii de perfecţionare în anul 2000, la Academia de Muzică din Lyon şi la 
Filarmonica din Lille (Franţa).

Valentin Doni a început cariera de dirijor la conducerea orchestrei de muzică populară Folclor a 
companiei de stat Teleradio – Moldova (1986 -1989). Între 1990-1992 a fost funcționar la Ministerul 
Culturii din Republica Moldova, în 
cadrul departamentului «Сolaborare cu 
uniunile de creație».

Din 1991 este dirijor permanent, 
iar din 1988 până în 2004 deține 
funcția de director artistic şi prim 
dirijor al Orchestrei Simfonice a 
F i l a rmon ic i i  Na ţ iona le  d in 
Republica Moldova.

Cu  o rches t r a  S imfon ică  a 
Filarmonicii Naţionale şi alte 
orchestre, dirijorul a întreprins 
turnee în multe țări din Europa 
si Asia, în care a prezentat  
c a p o d o p e r e  a l e  m u z i c i i 
universale, piese contemporane 
în primă audiție, colaborând cu 
numeroși soliști instrumentiști 
de renume mondial.

În anul 1999 pentru merite 
deoseb i t e  ş i  r ea l i ză r i 
remarcabile în domeniul 
a r t e l o r,  P r e ș e d i n t e l e 
Republicii Moldova i-a 
conferit titlul de Maestru în 
artă, iar în anul 2002 
Guvernul  Francez  îi 
conferă titlul de Cavaler 
al Ordinului în Arte şi 
Litere.

În prezent, Valentin 
Doni este angajatul 
Filarmonicii Mihail 
Jora din Bacău, în 
calitate de dirijor 
permanent.

Valentin Doni 
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Colaborează cu personalităţi de renume ale lumii muzicale. 

Momente inedite ale carierei sale le constituie colaborarea cu Orchestra 
Filarmonicii din Moscova, precum şi evoluţia in cadrul Festivalului 
Internaţional „George Enescu” (Bucureşti, 2011) la pupitrul 
Filarmonicii „Transilvania” din Cluj. Remarcabilă a fost și lansarea ideii 
de a extinde acest prestigios Festival în Republica Moldova, precum și 
realizarea acesteia printr-un concert la Chișinău în septembrie 2017. 
Importante de asemenea au fost şi colaborările cu Filarmonica 
„George Enescu” şi Orchestra Naţională Radio din Bucureşti, dar și 
multe alte realizări însemnate.

Din anul 2010 Mihail Agafiţa devine membru al Uniunii 
Muzicienilor din Republica Moldova.

Repertoriul său impresionant conţine creaţii muzicale de diverse 
genuri şi stiluri de la preclasic la contemporan, printre care şi 
lucrări în primă audiţie. 

Încă de la debutul carierei sale dirijorale, Mihail Agafiţa a fost 
apreciat pentru personalitatea şi talentul său artistic, pentru forţa 
şi sensibilitatea interpretării operelor muzicale, precum şi pentru 
tehnica dirijorală impecabilă care i-a permis reproducerea fidelă 
a particularităţilor stilistice inerente fiecărei creaţii abordate.   

În anul 2016, prin decret prezidenţial a fost desemnat cu cel mai 
înalt titlu onorific al Republicii Moldova în domeniul culturii – 
„Artist al Poporului”, pentru performanţe remarcabile și 
prestație scenică extraordinară.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei 
muzicale şi activitate concertistică intensă, prin decret 
prezidenţial (în anul 2010, Republica Moldova), 
dirijorului Mihail Agafiţa, i-a fost conferit titlul onorific 
„Maestru în Artă”.

În februarie 2012, în semn de apreciere pentru merite 
deosebite şi pentru contribuţia adusă scenei lirice, Opera 
Naţională Română din Cluj i-a conferit trofeul „Lya 
Hubic”, iar în ianuarie 2016 Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova i-a acordat maestrului premiul 
„Gavriil Musicescu” pentru contribuție excepșională la 
promovarea creației simfonice și prestație deosebită în 
spectacole de excepție.

În februarie 2018 prestigioasa revistă VIP Magazin, 
în urma unui voting public online, i-a oferit titlul 
onorific ”Omul Anului 2017” la categoria Cultură, 
pentru succese remarcabile și profesionalism. 

Mihail Agafiţa este un valoros reprezentant al tinerei generaţii de dirijori, susţinând, în 
decursul a 20 ani, peste 650 concerte simfonice şi spectacole de operă şi balet alături de 
colective din România, Republica Moldova, Spania, Finlanda, SUA, Rusia, Italia, Polonia, 
Cehia, Ucraina şi Belarus, precum și diverse turnee in Germania, Danemarca, Grecia și 
Portugalia. 

Născut în 1973 în Republica Moldova Mihail Agafiţa studiază dirijatul la Institutul de Stat al 
Artelor din Chişinău, absolvind apoi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la clasa 
de dirijat al distinsului profesor Dumitru Goia sub a cărui îndrumare studiază ulterior ca 
masterand la cursul de studii aprofundate, specializarea Stilistică dirijorală-Dirijat orchestră. 
În anii 2005 –  2007 se perfecţionează la cursurile de măiestrie susţinute de reputatul dirijor 
Patrick Strub, organizate de Ambasada Germaniei la Chişinău. 

Din 2004 deţine funcţia de Dirijor Permanent al Filarmonicii Naţionale a Republicii Moldova, 
iar din anul 2013 obţine prestigioasa poziţie de Prim Dirijor şi Director Artistic al Orchestrei 
Simfonice din cadrul aceleeaşi instituţii.

Între anii 2009 – 2013 este Dirijor Permanent al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj.   

Mihail Agafiţa participă la prestigioase festivaluri internaţionale de muzică, unde 
prestaţia sa dirijorală este întâmpinată cu entuziasm de public şi 

apreciată la superlativ de către mass-media.     

Mihail Agafiţa
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Григорий Мосейко получил высшее музыкальное 
образование в Кишиневе, окончив в 1975 году 
институт искусств по классу флейты профессора 
Филиппа Евтодиенко. Дополнительно обучался в 
классе композиции профессора Василия Загорского.

Длительное время работал концертмейстером группы флейт симфонического оркестра 
Молдавской государственной филармонии, многократно выступал с этим оркестром как солист с 
исполнением преимущественно произведений современной музыки.

Активно сотрудничал с камерным оркестром Молдавского радио и телевидения, с которым 
записал много классической и современной музыки для фонда радио. Для этого фонда Григорий 
Мосейко записал большое число камерных сочинений старинной музыки совместно с такими 
музыкантами как Гита Страхилевич, Александр Палей, Наталья Свириденко, Борис Никитенко, 
Александр Каушанский, Борис Дубоссарский.

Несколько лет работы Григория Мосейко в Украине также связаны с активным сольным, 
симфоническим и камерным исполнительством. Созданный им ансамбль старинной музыки 
«Камерата - Таврия» отличался высоким качеством исполнения и оригинальным репертуаром.

С 1999 года Григорий Мосейко живет в Тирасполе, является главным дирижером 
Государственного симфонического оркестра Приднестровья.

Репертуар оркестра – самый разнообразный, от Барокко до современности.

С оркестром выступали выдающиеся музыканты – певица Мария Биешу, тенор Александр Гурец 
(Киев), скрипач Максим Федотов (Москва), пианист Томас Пандолфи (США), пианистка 
Раймонда Шейнфельд (Израиль).

В числе дирижерских удач последнего времени – «Симфонические танцы» С. Рахманинова, 1-я и 
5-я симфонии Д. Шостаковича, Реквием В.А.Моцарта, Кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, 
Реквием Г.Форе, Симфония С.Франка, «Казнь Степана Разина» Д. Шостаковича, кантата 
«Александр Невский» С. Прокофьева.

Григорий Мосейко – инициатор фестиваля классической музыки «Музыкальная весна 
Приднестровья», который привлекает солистов из разных стран, выступающих с оркестром.

Stanislav Jar a absolvit Liceul de Muzică “C. Porumbescu”, 
specialitatea “pian” cu distinsa profesoară Lia Oxinoit. Pe 
parcursul acestei perioade de studii Stanislav a devenit 
laureat al mai multor concursuri naționale și internaţionale 
din Moldova , România, Ucraina, Rusia, Italia, Israel.  

Debutul cu orchestra simfonică a avut loc la virsta de 15 
ani la Filarmonica Națională “S. Lunchevici” cu 
concertul pentru pian și orchestră de R.Schumann, sub 
bagheta dirijorului V. Doni.

Dupa absolvirea liceului, Stanislav și-a continuat 
studiile la Centenary College din Louisiana, USA, în 
clasa renumitului pianist Mark Zeltser și în scurt 
timp a fost ales să reprezinte aceasta instituție la 
festivalul de muzică  “Steinway & Sons” din 
Dallas, Texas. In 2002 Stanislav a debutat cu 
Orchestra Simfonică in Tyler, Texas, interpretând 
Concertul N1 de S.Rahmaninov sub bagheta 
renumitului dirijor Per Brevig (Norvegia).

In 2003 Stanislav Jar s-a transferat la Rowan 
University (New-Jersey) în clasa cunoscutei 
pianiste Veda Zuponcic. 

Din 2005  participă  în cadrul Festivalului 
Internațional “Les Nuits Pianistiques”din 
Chișinău sub patronajul Alianței Franceze din 
Moldova.  

Anul 2006 a fost marcat de un recital 
extraordinar în or. Gent (Belgia), în renumita 
sală de concert ”De Rode Pomp”, unde pianistul a 
interpretat creațiile compozitorilor moldoveni (G. Ciobanu,V. Beleaev etc.), 
cât și a compozitorilor  belgieni. 
Cu acest program  Stanislav a evoluat și la Sala cu Orgă din Chișinău.

Din 2006 pianistul devine solist al Filarmonicii Naționale din Moldova. 

In 2007 în cadrul  International Piano Master Classes (Tel-Hai, Israel), fiind câștigătorul concursului, Stanislav 
a fost ales să interpreteze  cu orchestra simfonică concertul N3 de S.Rahmaninov.

In 2008 Stanislav Jar obține diploma de Magistru în Arta Muzicală, în clasa profesorului S.Kovalenko la 
Academia de Muzică ,Teatru și Arte Plastice din Chișinău. In anii 2009-2012 Stanislav își continuă studiile în 
vestita instituție “La Schola Cantorum” din Paris, Franța sub indrumarea faimosului pianist Alexander Paley 
(USA), obtinând “Diplome de Virtuosite”.

In această perioadă pianistul devine laureat al prestigiosului Concurs Internațional “Pancho Vladigerov” 
(Bulgaria), și finalist al Concursului “Grand Prix International de Piano” din or.Lyon (Franța). Urmează un șir 
de concerte  în cadrul festivalului ”Moulin d'Ande” în Franța și în Moldova în colaborare cu Alexander Paley 
și pianista franceză Marie-Catherine Girod.

Incepând cu anii de studii și până în prezent Stanislav Jar anual evoluează în fața publicului moldovenesc cu 
diferite programe. Repertoriul său include atât creații pentru pian solo cât și concerte pentru pian și orchestră, 
printre care concertele N 1 și 3 de S. Rahmaninov, concertul N.3 de S. Prokofiev, concertul N 23 de W.A. 
Mozart, concertul N 5 de L.van Beethoven, concertul pentru doua piane de F. Mendelssohn-Bartholdy (în 
colaborare cu pianistul Samuel Parent) , Fantezia ”Africa” de C.Saint-Saens.

Stanislav JarÃðèãîðèé 
 Ìîñåéêî

8 9



Născut în România, 
Cristian Florea a fost considerat de la 
primele sale apariţii în public un mare talent muzical, 
fapt confirmat și de premiile pe care le-a obţinut la competiţiile 
internaționale din Belgrad, Colmar - 1978, Geneva - 1979, München - 1982, etc.
Obținând gradația de onoare la Conservatorul de Muzică din Freiburg im Breisgau (Germania) îi 
oferă posibilitatea de a studia cu mari artiști care i-au influențat dezvoltarea ulterioară: Pierre Fournier, 
Sandor Vegh, Isaac Stern, Enric Casals, Stefan Popov.
Talentul tânărului violoncelist, evidențiat printr-o bogată imaginație, senzualitate și, mai cu seamă, prin 
sunetul perfect, cald și generos, cum a menționat “Daily Telegraph” (Londra, 1985), i-a asigurat prezența pe 
scenele din România, Elveția, Germania și ocazii numeroase de colaborare cu dirijori celebri, ca Nello Santi, 
Ferdinand Leitner, Erich Leinsdorf, Kirill Kondrașin, Rudolf Barshai, Mstislav Rostropovici, Leopold 
Hager, Nikolaus Arnonkur și mulți alții. A făcut multă muzică de cameră în diferite formații: Trio cu pian 
George Enescu, Trio de coarde Livschitz (devenit ulterior Trio Zürich), Cvartetul de coarde Winterthur și 
Orchestra de Cameră omonimă din Elveția, Ansamblul 13 din Baden Baden, a ocupat funcția de solo cellist 
în Tonhalle Orchestra din Zürich.
Tentația baghetei a fost mereu prezentă, astfel că în 1986, atunci când a fondat „Kammerorchester Cristian 
Florea” la Freiburg (Germania), Cristian Florea și-a împlinit un vis. În 1992 a pus bazele Orchestrei 
Simfonice Europene cu care pe parcursul mai multor ani a realizat diferite proiecte, inclusiv cu mari artiști: 
Jose Carreras, Montserrat Caballe, Teresa Berganza, Placido Domingo, Ainhoa Arteta...
În prezent este solist al Filarmonicii din Sibiu și prim-dirijor al Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii 
Moldova, ansamblu pe care l-a condus în concertele din cadrul edițiilor 2011 și 2015 ale Festivalului 
internațional ”George Enescu”, urmate de alte invitații pentru evenimente muzicale speciale, printre care 
Concertul la Palatul Cotroceni și la Casa Radio. Pentru numeroasele proiecte realizate cu mult succes 
împreună cu Orchestra Națională de Camerăa Republicii Moldova, cu care colaborează din 1992, și 
promovarea acesteia dirijorului Cristian Florea i s-a decernat Premiul Ministerului Culturii pentru anul 2011 
și i s-a conferit titlul onorific de ”Maestru în Artă” al Republicii Moldova.
Cristian Florea are un repertoriu foarte bogat, cu multe prime audiții, numeroase opusuri fiind înregistrate pe 
LP-uri, CD-uri sau pentru diferite posturi de radio și televiziune: Spania TV1, TV2, TV3, TV France 1, TV5, 
TVRomânia, Cluj TV, TVMoldova, Swiss DRS, German SWF3, Köln WDR, Baden Baden Funk TV, 
Süfunk Stuttgart, SDR Karlsruhe, Hungarian TV, Radio Nacional de Espańa, Bayrische Rundfunk 
München, Niederlaendische Rundfunk of Den Haag.
Solist sau dirijor, a colaborat cu mare succes cu numeroase ansambluri muzicale: ”Mozarteum Salzburg” 
(Austria), ”Soliştii din Montpellier” (Franța), ”Musici of Prague” (Cehia), Filarmonica din Monterrey 
(Mexic), Orchestrele simfonice din Madrid, Barcelona, Málaga, Galicia, Murcia (Spania), orchestrele 
Filarmonicilor din România, ansambluri orchestrale din Ucraina, Republica Moldova, Italia, SUA, Ungaria, 
Germania, Belarus, Rusia, Polonia, Lituania etc.
Violoncelist, dirijor, manager artistic, profesor și impresar, artist european în adevaratul sens al cuvântului, 
cu dubla cetatenie - română și germană - și cu reședințe în Spania, România și Republica Moldova, Cristian 
Florea este recunoscut drept unul dintre cei mai valoroși muzicieni de talie internațională.

Natalia Ceaicovschi a studiat vioara la 
Conservatorul  “Tchaikovsky” din Moscova în 
clasa distinsei profesoare Svetlana Bezrodnaya, 
apoi a continuat studiul viorii la Institutul 
“Gnesin” din Moscova, pe care îl absolvește cu 
brio, în clasa profesorului A. Mihlin (elevul lui 
D. Oistrah).  A beneficiat de cursuri de 
măiestrie oferite de membrii Quartet-ului 
“Kodaly” din Ungaria.
Din 1989-1996 a fost concertmaistrul 
Orchest re i  s imfonice a Tele-Radio 
Moldova, cu care a realizat un șir de 
înregistrări pentru fondul Radioului. In 
p a r a l e l  a  f o s t  c a d r u  d i d a c t i c  l a 
Conservatorul de stat “G. Muzicescu”, 
catedra instrumente cu corzi și ansamblu 
cameral. A susținut numeroase concerte 
ca solistă cu diferite orchestre din 
Moldova, România, Bulgaria, Austria, 
Rusia, Ungaria, Italia, Spania, Franța, 
interpretând concertele de vioară și 
o rches t ră  de  Viva ld i ,  Mozar t , 
Beethoven, Brahms, Chausson. 
Pentru merite deosebite i s-a conferit 
titlul onorific de “Maestru în artă”.
Din 1996 se stabilește în Italia unde 
activează în diferite instituții 
muzicale - Reggia di Caserta, 
Teatro Politeama din Napoli, 
P e r u g i a ,  S a l e r n o ,  R o m a , 
Sorrento, Cesena, Teatro La 
Scala din Milano , Teatro Grande 
din Pompei, Voghera.
Actualmente are o carieră didactică 
de succes la Conservatorul 
Benevento “N. Sala” și este 
invitată ca solistă în diferite 
producții muzicale.

Cristian 
Florea

Natalia 
Ceaicovschi
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Claudia Machuca – Pérès
Născută la Torreon, în nordul Mexicului, începe studiile muzicale cu Luz Maria Puente. De la 
vârsta de 10 ani susține deja numeroase concerte în întreaga țară cu recitaluri de pian si ca solistă , 
acompaniată de diferite orchestre. Apoi urmează cursurile de perfecționare cu Paul Badura-Skoda 
și Jorg Demus.

In 1986, fiind deținătoarea Premiului special al Conservatorului Național din Mexic și al 
Premiului Național pentru Tineret », Claudia pleacă la studii în Franța, unde este admisă la 
Conservatorul « Darius Milhaud » din Aix-en-Provence, în clasa prof. Bernard Flavigny. În 
timpul studiilor obține diferite premii la compartimentele pian solo și muzică de cameră.

Claudia Machuca își continuă studiile de perfecționare cu Jacques Rouvier și cu Antonio Ruiz-
Pipo la Școala Normală de Muzică din Paris.

In 1991 obține Premiul I la Concursul « Mozart » din Mexic, după care începe o activitate 
concertistică intensă prin Franta și Mexic.

Având un talent innăscut pentru creația lui Mozart, Claudia Machuca are și o predilecție deosebită 
pentru muzica spaniolă (Albéniz, Granados, Ruis-Pipo) și muzica de cameră.

Actualmente este profesor la Conservatorul de Muzică și Dans din Tarn 
(Franța) și Director artistic al Festivalului « A portée de 
rue » din orașul francez Castres.

Silvia 
Proscurchina
Silvia Proscurchina a absolvit Academia de Muzică,Teatru 
și Arte Plastice din Chișinău, obținând diploma de licență și 
de masterat în clasa profesorului V.Andrieș. O perioadă a 
fost angajată în orchestra simfonică a Tele-Radio Moldova. 
În prezent este concertmaistru grupului de violă în 
Orchestra Națională de Cameră a Moldovei (Sala cu Orgă) 
și profesoară de violă la Colegiul Național de Muzică 
"Ștefan Neaga". A colaborat cu orchestrele de tineret din 
Polonia, România și Moldova. A participat la mai multe 
master class oferite de Maxim Vengherov, Paul Cortese, 
Alexandru Tomescu.
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Michel Bourdoncle

С 1986 по 1987 продолжает 
свою учебу в Московской Консерватории 
имени “П. И. Чайковского”.

Увлечённый музыкой, Мишель Бурдонкль делает стремительную карьеру 
выступая на самых престижных мировых сценах таких как: Карнеги-холл в Нью- 
Йорке, Зал Сао Пауло, Муниципальный Театр Рио-де-Жанейро, Большой Зал 
Консерватории и Зал Чайковского в Moскве, Зал Верди в Милане, Большой Театр в Шанхае, 
Театр Поли в Пекине, Зал Сантори в Toкио, Концертный Зал Kиото, Зал Исуми в Oсаке, Зал 
Гаво и Teaтр Шатле в Париже.

Всегда искренний, обладающий живой чувствительностью и гибкостью в сочетании с 
большим трудолюбием, Мишель Бурдонкль выступает в качестве солиста с известнейшими 
мировыми оркестрами: Парижский Оркестр Про Арте, Оркестр Филармонии Монтпелье, 
Симфонический Оркестр Рина, Сарагоский Оркестр, Оркестр Баден-Бадена, Роттердама, 
Камерный Оркестр Бухарестского радио, Филармония Брашова, Государственный 
Российский Оркестр и др.

Широкий и разнообразный репертуар артиста включает произведения со времён Баха до 
современных композиторов. Он записывается для Doron Music, EMS Master Sound, 3 D 
Classics, Naxos Marco Polo…Его дискография включает произведения Чайковского, Листа, 
Бизе, Винсена д’Инди, Деодата де Северак, полное собрание произведений для фортепиано 
Эрнста Шосон. Существует также множество теле и радио записей во Франции и за рубежом.

Мишель Бурдонкль является основателем Фестиваля фортепианной музыки с оркестром 
“Фортепианные вечера” в Экс-ан-Прованс (1993г) и со-автором проекта “Nopţilе pianistice” в 
Кишиневе.

В 2006 году создает в Экс-ан-Прованс международную Академию фортепиано.

Născut la Marseille în 1960, Michel Bourdoncle îşi face debutul muzical, 

fiind îndrumat de Jacqueline Courtin şi Bernard Flavigny, la Conservatorul 

din Aix-en-Provence. Îşi continuă studiile la Conservatorul Naţional 

Superior de Muzică din Paris.

În 1984, Michel Bourdoncle obţine Marele Premiu al concursului 

Internaţional “Acanthes” prezidat de Iannis Xénakis.

În perioada 1986 - 1987 studiază la Conservatorul “P. I. Ceaikovski” din 

Moscova.

Fiind pasionat, Michel Bourdoncle are o carieră intensă  cu multiple realizări 

artistice. A concertat în aşa săli prestigioase ca: Carnegie Hall din New York, 

Salle de Sao Paulo, Teatrul Municipal din Rio de Janeiro, Sala Mare a 

Conservatorului şi Sala “Ceaikovski” din Moscova, Sala “Verdi” din Milano, 

Teatrul Mare din Shanghaï, Teatrul Poly din Pekin, Suntory Hall din Tokyo, Kyoto 

Concert Hall, Isumi Hall din Osaka, Sala Gaveau şi Teatrul Châtelet din Paris.

Remarcându-se  prin  sensibilitate  nativă nuanțată, perseverență asiduă, Michel 

Bourdoncle a avut ocazia sa fie solist alături de cunoscute orchestre de pe mapamond 

: Orchestra Pro Arte din Paris, Orchestra Filarmonica din Montpellier, Orchestra 

Simfonica din Rhin, Orchestra din Saragosa, din Baden-Baden, din Rotterdam, 

Orchestra de cameră a Radioului din Bucuresti, Filarmonica din Brasov, Orchestra de 

Stat din Rusia și multe altele.

Repertoriul sau, vast și divers, cuprinde creaţii de la Bach până la compozitorii 

contemporani. Artistul a realizat înregistrări  la Doron Music, EMS Master Sound, 3 D 

Classics, Naxos Marco Polo. Discografia sa cuprinde creații de Ceaikovski, Liszt, Bizet, 

Vincent d’Indy, Déodat de Séverac,  integrala pentru pian de Ernest Chausson. 

Deasemenea a înregistrat numeroase emisiuni radiofonice și televizate atât în Franța cât și 

în străinătate.

Michel Bourdoncle este fondatorul Festivalului de pian “Nopţile pianistice” din Aix en 

Provence (1993) şi cofondatorul Festivalului “Nopţile pianistice” din Chişinău.

In 2006 creează la Aix en Provence Academia Internațională de Pian.

Ìèøåëü Áóðäîíêëü 
Родился в Марсилии в 1960 году. Мишель Бурдонкль делает свой музыкальный дебют 

совместно c Жаклин Куртэн и Бернаром Флавини в Консерватории Экс-ан-Прованс. 

Продолжает учёбу в Парижской Высшей Национальной Музыкальной Консерватории где 

получает свои первые призы.

В 1984г, Мишель Бурдонкль получает Гранпри Международного конкурса “Acanthes” во 

главе с президентом Яннисом Кзенакисом.
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Nicolas Bourdoncle
Născut în 1998, în Aix-en-Provence, Franţa, tânărul pianist Nicolas Bourdoucle a început să 
studieze pianul cu tatăl său, Michel Bourdoncle, pianist cu renume. Este admis la Conservatorul 
din Aix-en- Provence în anul 2005. Din 2009 până în 2011 studiază în clasa lui Erik Berchot la 
Conservatorul « Pierre Barbizet » de la Marseille. În tot acest timp urmează cu regularitate 
master-classuri cu distinșii pianiști Bernard d’Ascoli, Bernard Flavigny, Daniel Wayenberg, 
Dominique Merlet, Carlos Roqué Alsina, Dang Thaï Son, Frédéric Aguessy, Jean-Marc 
Luisada, Konstantin Lifshitz și alții.

Nicolas Bourdoncle a debutat ca şi solist la vârsta de 10 ani, cu Filarmonica din Odessa, unde a 
interpretat concertul pentru pian și orchestră de Jean Françaix.

În 2010 câștigă premiul întâi la Concursul “Darius Milhaud” din Aix-en-Provence, iar în 2012 
devine laureat al Concursului Internaţional de la Hanoi, Vietnam.

A absolvit Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris în clasa profesorilor Roger 
Muraro şi Isabelle Dubuis. Susţine concerte în Franţa, România, Italia, Slovenia, Spania, Rusia, 
Polonia, Republica Moldova, Armenia, Vietnam, Mexic şi Brazilia.

Íèêîëÿ 
Áóðäîíêëü 

Молодой пианист Николя Бурдонкль 
родился в 1998 году в Экс-ан-
Провансе во Франции. В возрасте 10 
лет он дебютировал в качестве 
солиста с оркестром Одесской 
филармонии.

В 2010 году Николя Бурдонкль 
получил первую премию на 
конкурсе “Дарюс Милейод” 
в Экс-ан-Провансе, а в 2012 
году стал лауреатом между-
народного конкурса в Ханое 
(Вьетнам).

Он окончил Высшую нацио-
нальную консерваторию в 
Париже, где обучался в классе 
у Роже Мюраро и Изабель 
Дюбуи. Выступает с концер-
тами во Франции, Румынии, 
Италии, Словении, Испании, 
России, Польше, Молдове, 
А р м е н и и ,  В ь е т н а м е , 
Мексике и Бразилии.

Georges 

Pludermacher
Recunoscu t  unan im ca  un  maes t ru 
neordinar, adesea original și exigent, 
Georges PLUDERMACHER începe să 
studieze pianul la vârsta de trei ani, 
iar la unsprezece ani este admis la 
Conservatorul Național de Muzică din 
Paris, unde studiază cu profesorii  
Lucette DESCAVES, Jacques FEVRIER, 
apoi Geneviève JOY și Henriette PUIG.

Este deținâtorul numeroaselor Premii I, dar și altor 
premii importante: locul II la concursul Vianna da Mota 
et Leeds, iar în 1979 a fost singurul premiant la concursul 
Geza Anda.

Cariera de solist avansează rapid evoluând sub bagheta celebrilor dirijori: Sir 
Georg SOLTI (Symphony Chicago), Christophe von DOHNANNYI (Orchestra 
Națională din Franța) și Pierre BOULEZ ( Sinfonietta din Londra).

Georges Pludermacher este pasionat de muzica de cameră pe care o propagă cu abnegație și 
talent alături de marii  violoniști Christian FERRAS, Ivry GITLIS, dar și cu îndrăgitul său 
profesor și amic, marele Nathan MILSTEIN. Actualmente colaborează cu Trioul Pasquier, 
Quartetul Amadeus și cu alți cunoscuți maeștri: Ernst HÄFFLIGER (SCHUBERT, 
SCHUMANN și SCHÖNBERG), Michel PORTAL, Yuri BASHMET și Jean-François 
HEISSER.

Invitat cu regularitate la Festivalurile importante din Franța (Flâneries Musicales d'Eté de 
Reims) și din străinătate (Salzburg, Viena, Montreux, Aix-en-Provence, Edinburgh, Avignon, 
Florence Tours, Prades, Strasbourg, Barcelona, Madrid, etc.), Georges PLUDERMACHER 
prezintă un repertoriu divers, interpretat într-o manieră personală, originală și inovatoare, ca 
exemplu - sonatele complete de Mozart și Schubert sau culegerea pentru pian Etudes de 
Debussy, finnd  premiat de trei ori  de revista Monde de la Musique. La fel a fost menționat cu 
premii importante pentru cariera sa artistică neordinară de către Diapason, l'Académie du 
Disque, l'Académie Charles CROS. 

Georges PLUDERMACHER are o colaborare intensă cu casa de discuri TRANSART LIVE, 
înregistrând la moment un număr impresionant de CD, care sunt comerciaizate în intreaga 
lume.     

Având o carieră de mare succes ca  pianist, Georges PLUDERMACHER caută noi provocări, 
experimentează, se implică în proiecte originale, abordează muzica contemporană, adoră jazz-
ul, se manifestă în domeniul pedagogiei, compune muzică, participă cu multă pasiune la 
diverse dezbateri. 

16 17



Ecaterina Baranov este considerată de critica de specialitate o 
adevărată ambasadoare a culturii și patrimoniului țării sale  în 
Europa, realizând cu mare succes Proiectul „ARC musical-
historique”, care are drept scop redescoperirea, conservarea și 
difuzarea  muzicii clasice basarabene pe cale de dispariție (I jum. a sec. 
XX). Astfel, grație acestui poiect nobil a realizat un șir de înregistrări, 
bibliotecă online, proiecte pentru copii, concerte în diverse orașe din 
Europa , precum și în Chișinău și localitățile rurale din Moldova cu 
partciparea cunoscuților pianiști din Franța și Moldova.

Åêàòåðèíà Áàðàíîâ
Заканчивая Академию Музыки, Театра и Изобразительных Искусств в 

Кишиневе (преподаватели Алена Варданян и Анатолий Лапикус), 

пианистка продолжает учебу в Ecole Normale «A. Cortot» в Париже в 

классе профессора Гигла Кацарава , а по камерной музыки класс 

профессоров Деви Эрли и Ален Менье.  В 2010 заканчивает с большим 

успехом учебу. Во время учебы  ей была предоставлена стипендия 

французского правительства, а также стипендии Надя и Лили Буланже , 

Залесски и Ассоциации One for All Artists.

В октябре 2009 года Екатерина получила медаль города Артенe за концерт и 

серебряную медаль от ассоциации Arts-Sciences-Lettres за успешную 

артистическую карьеру во Франции.

Екатерина Баранов выступает с сольными концертами во Франции , 

Молдове, Германии, Португалии , Венгрии, Румынии, а также участвует в 

различных фестивалях: Les Nuits piano du Cabasse (Кабасс, Франция), Piano en 

Saintonge (Сент, Франция), MusicAlvao (Португалия), As Lições dos Jovens 

Mestres (Португалия), Nopțile Pianistice, Zilele Muzicii Noi (Молдова), Armoniile 

Primăverii (Молдова) и др.

Она выступала в качестве солистки с оркестром оперного театра Maccи, 

лирическим оркестром региона  Авиньон-Прованс, национальным 

филармоническим оркестром Молдовы, национальным камерным оркестром 

Молдовы с дирижерами: Филип Фурнье, Дидье Тальпен, Николя Крюгер 

(Франция), Кристоф Эшер  (Швейцария), Данте Милоци (Италия), Валентин 

Дони, Владимир Андриеш, Михаил Сечкин (Молдова) и др.

Екатерина является послом культуры и наследия своей страны в Европе основав 

проект ARC musical-historique , цель которого - восстановление, распространение и 

сохранение исчезающей молдавской классической музыки (начало/середина XX 

века). Благодаря этому проекту были организованы записи, онлайн-библиотека, 

проекты для детей, концерты с участием французских музыкантов в Кишиневе и в 

сельских местностях, а также в разных европейских городах.

Ecaterina Baranov absolvește  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău 

(profesori - Aliona Vardanean, Anatolie Lapicus), după care  își continuă studiile la Ecole 

Normale „A. Cortot” din Paris în clasa profesorului de pian Guigla Katsarava, iar la   

muzică de cameră  în clasa profesorilor Devy Erlih si Alain Meunier. În 2010  obține cu 

brio diploma de pianist-concertist . În timpul studiilor a beneficiat de bursa guvernului 

francez, bursele fundațiilor Zaleski și Nadia și Lili Boulanger, precum și  asociației One 

for All Artists. Obține medalia orașului Artenay pentru recitalul din octombrie 2009 și 

medalia de argint din partea asociației « Arts-Sciences-Lettres » pentru activitatea 

artistică în Franța.

Pianista Ecaterina Baranov evoluează în calitate de solistă în diverse festivaluri: Les Nuits 

de piano du Cabasse (Cabasse, Franța), Piano en Saintonge (Saintes, Franța), MusicAlvao 

(Portugalia), As Lições dos Jovens Mestres (Portugalia), Les Nuits Pianistiques (Franța, 

Moldova), Les Journées de la Musique Nouvelle (Moldova), Les Harmonies du Printemps 

(Moldova). A prezentat  concerte fiind acompaniată  de Orchestra Teatrului de Operă din 

Massy, Orchestra Lirică a regiunii Avignon-Provence, Orchestra Filarmonicii Naționale 

din Moldova, Orchestra Națională de Cameră din Moldova, cu dirijorii : Philippe 

Fournier, Didier Talpain, Nicolas Kruger (Franța), Christoff Escher (Elveția), Dante 

Milozzi (Italia), Valentin Doni, Vladimir Andrieș, Mihail Secichin (Moldova) etc.

Ecaterin
a Baranov
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Orchestra Naţională de cameră a Republicii Moldova își desfășoară activitatea în cadrul Sălii cu Orgă, instituție 
сoncertistică națională din Chișinău și este cunoscută în lume graţie numeroaselor turnee artistice pe care le-a 
întreprins în Spania, Franţa, Italia, Germania, Elveţia, Rusia, Ucraina, România, Turcia, Israel, SUA, Iordania, 
dar și pentru înalta măiestrie interpretativă şi repertoriul ei vast, executat în corespundere cu cerinţele epocii și 
stilului lucrărilor muzicale.
Orchestra Naţională de Cameră a fost fondată în primăvara anului 1988 la iniţiativa dirijorului Alfred Gherşfeld 
(actualmente stabilit în SUA). La ora actuală prim-dirijor al orchestrei este maestrul Cristian Florea. Membrii 
orchestrei sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior muzical din Chişinău, Moscova, Nijnii 
Novgorod. 
Orchestra Naţională de Cameră a evoluat cu numeroşi dirijori şi solişti invitaţi, printre care violoniștii 
G.Croitoru, A.Tomescu, L.Prunaru (România), E.Sârbu (România - Marea Britanie), M.IaşvilI (Georgia - 
Rusia), L.Isakadze (Georgia - Germania), A.Musahodjaeva (Kazahstan), O.Krysa (SUA), violonceliștii 
A.Rudin, A.Knyazev, N.Gutman (Rusia), St.Popov (Marea Britanie), M.Drobinsky (Franța), A.Ioniță 
(România), L.Buruiană (România - Franța), pianiștii D.Grigore, H.Mihail (România), D.Ciocârlie (România - 
Franța), T. Domanowski (Polonia), A.PALEY (SUA), M.Dalberto, L.Favre-Kahn, J-B.Pommier, J-L.Andre 
(Franţa), Dang Thai Son (Vietnam - Canada), K.Livschitz (Germania), G.Katsarava (Georgia - Franța), 
E.Mihailov, V.Sverdlov-Ashkenazy (Rusia), G.Nova (Italia), organiștii A.Chorosinski (Polonia), M.Eisenberg 
(Germania), trompetistul O.Sauter (Germania), clarinetistul E.Ottensamer (Austria), dirijorii P.Strub 
(Germania), M.Katz (Franța), celebrul dirijor G.Varga (Elveția), violonistul și dirijorul V. Spivakov (Rusia), 
care a apreciat înaltul profesionalism al formaţiei.
Printre perfomanţele Orchestrei Naţionale de Cameră se înscrie şi înregistrarea CD-ului în colaborare cu 
trompetistul francez Bernard Soustrot, lansarea căruia a avut loc la Teatrul Montansier de Versailles. De 
asemenea, în 2013, la concertul De Ziua Națională a României a fost lansat CD-ul ”George Enescu et Béla 
Bartók”, realizat de Orchestra Națională de Cameră sub bagheta maestrului Cristian Florea, împreună cu 
reputata violoncelistă română, stabilită în Franța, Laura Buruiană.
Fiind incluşi în componenţa Orchestrei Simfonice Europene, fondată de Cristian Florea, muzicienii din 
Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova au avut onoarea de a acompania pe diverse scene din 
Europa somităţi din lumea muzicii, printre care tenorii P.Domingo şi J.Carreras, mezzo-soprana T.Berganza, etc.
La 4 septembrie 2011, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova a evoluat cu mare succes pe scena 
Ateneului Român în cadrul celei de-a XX-a ediții, jubiliare, a Festivalului Internațional "George Enescu". În 
septembrie 2015, formația, de asemenea, a fost participanta ediției a XXII-a a acestui prestigios festival cu două 
concerte - la București și Sibiu.

Orchestra Naţională de Cameră 
a Republicii Moldova

Vlad 
Dimulescu
Născut în 1962, Vlad Dimulescu începe studiul pianului la Liceul de Muzică din orașul său natal, 
Brașov. Și-a continuat studiile la Conservatorul din București, cu pianistul Constantin Ionescu Vovu 
și având-o la a companiament pe Matha Joja, iar la muzică de cameră cu Petre Elefterescu, absolvind 
în 1985. În 1990 devine asistent universitar la Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din 
Brașov, iar din 1993 la Catedra de pian a Universitații Naționale de Muzică din București. Astăzi este 
profesor universitar, iar din 2012 directorul Departamentului pentru Instrumente cu Claviatură și 
Muzică de Cameră.

În ceea ce privește cariera de pianist, el și-a început-o la 14 ani, cu Concertul nr. 2 de Beethoven, 
alături de Filarmonica George Dima din Brașov, dirijată de Ion Ionescu Galați. După acest debut a 
continuat să cânte în toate centrele muzicale importante din țară precum București, Brașov, Sibiu, 
Timișoara,Craiova, Arad, Oradea, Tg. Mureș, Satu-Mare, Bacău, Botoșani. Ploiești, Rm. Vâlcea, 
Pitești și Constanța, fiind acompaniat de dirijori ca Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Emil Simon, 
Iosif Conta, Ovidiu Bălan, Remus Georgescu, Corneliu Dumbrăveanu, Gheorghe Costin, Richard 
Oschanitzky, Modest Cichirdan, Szalman Lorand, Cristian Neagu, Jing-Wang, Daisuke Soga, Bruno 
Martinotti, Gudmundur Emilsson, Tateo Nakajima, Joan Jose Olives, Enzo Ferraris Massimiliano 
Caldo, Roberto Salvalaio, Tido Dejean, etc. Dimulescu a susținut recitaluri și concerte de muzică de 
cameră la București, în Sala mare a Ateneului Român, la Sala Radio și la Sala Mică a Palatului 
(auditorium) dar și în importante săli de concerte din alte orașe precum Cluj, Iași, Brașov, Sibiu, 
Timișoara, Craiova, Bacău, Tg. Mureș, Satu-Mare, Ploiești.

Vlad Dimulescu a cucerit importante premii la concursurile de pian, precum cel de la Salerno, în 
Italia, în 1983, Gh Dima din Cluj 1985, George Enescu în 1991, Viniadelmar, Chile, 1992 și este 
laureat al Premiului Criticilor Muzicali din România în 1995.

A participat la festivaluri internationale ca Interforum din Budapesta în 1987, Dinu Lipatti 1993 
Sinaia, și 1995 Bucuresti, Serile Lipatti la Fundațeanca în 2014, Festivalul de Muzică de Cameră de la 
Brasov 1979-1996 și G.Enescu 2013.

În strainatate a susținut recitaluri si concerte în Ungaria 1993, Polonia 1998, Italia 2001 și 2006, 
Germania 2004, Portugalia 2003, 2006, 2009-2013, Spania 2003, Grecia 2003, Bulgaria 2004-2007.

Obține titlul de Doctor în arte în iunie 2002 cu teza ,,Repere de Belcanto in pianistica chopiniană”.

Vlad Dimulescu a susținut masterclasuri în Italia, Portugalia, Grecia, Polonia și Bulgaria și a fost 
membru în jurii internaționale și naționale în concursuri pentru pian.

În anul 2000 a editat primul CD cu Enescu, Chopin și Brahms,iar în 2004 și-a publicat cartea 
,,Belcanto în pianistica chopiniană” iar ultimul CD intitulat ,,Chopin recital  Vlad Dimulescu”.
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Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Приднестровья 
Григорий Мосейко.
Репертуар оркестра, наряду с симфоническими произведениями монументальных форм 
(симфонии, инструментальные концерты, сюиты) содержит сотни произведений средних и 
малых форм (увертюры, фантазии, пьесы, танцы, марши), а также - значительное число 
оперных фрагментов - увертюры, арии, ансамбли.
Концертные программы оркестра включают в себя произведения высшей художественной 
пробы, такие как симфония «Манфред», 4-я, 5-я и 6-я симфонии П.И. Чайковского, 
Симфонические танцы С. Рахманинова, 1-я и 5-я симфонии Д. Шостаковича, 1-я, 5-я и 7-я 
симфонии Л. Бетховена, 4-я симфония И. Брамса, «Итальянская» симфония Ф. Мендельсона, 
ряд симфоний И. Гайдна, 39-я, 40-я, 41-я симфонии В. А. Моцарта, многие десятки 
инструментальных концертов, в том числе - И. С. Баха, Г. Генделя, К. Стамица, В. А. Моцарта, 
Л. Бетховена, Н. Паганини, И. Брамса, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, Э. Грига, П. Чайковского, 
С. Рахманинова, С. Прокофьева, М. Бруха, Б. Бартока, П. Хиндемита и многие другие. 
В репертуаре оркестра ряд произведений вокально-симфонического жанра, в том числе 
«Реквием» В. А. Моцарта, кантата «Весна» С. Рахманинова, вокально-симфоническая поэма 
«Казнь Степана Разина» Д. Шостаковича. С оркестром выступали, наряду с приднестровскими 
солистами, выдающиеся мастера исполнительского искусства: Народная артистка СССР Мария 
Биешу, Народный артист СССР Василий Лановой, Народный артист России Максим Федотов, 
Народные артисты Украины Александр Гурец и Фэми Мустафаев, Заслуженные артисты 
России, Украины, Молдовы (Марина Андреева, Дмитрий Трапезников, Геннадий Кораблев, 
Вера Ревенко, Борис Материнко, Иван Кваснюк, Валерий Кожокару и др.). Оркестр успешно 
работает с молодыми исполнителями, Лауреатами международных конкурсов - студентами 
консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Одессы, Кишинева, Бухареста.

Orchestra Simfonică Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii Naționale
Republica Moldova

Colectiv emerit din Republica Moldova, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale 
“Serghei Lunchevici” a fost fondată în anul 1930 şi pe parcursul activităţii sale a avut 
rolul de emisar al artei şi culturii, devenind în timp unul dintre ansamblurile de vârf din 
ţară. Actualmente Orchestra reuneşte un grup de peste 80 de instrumentişti profesionişti, 
constituind un organism cu bogate tradiţii muzicale şi o activitate concertistică intensă. 
Orchestra a colaborat cu reputați dirijori, compozitori, soliști. Printre personalităţile 
artistice cu renume mondial care au colaborat cu Orchestra Filarmonicii Naţionale pe o 
perioadă de circa 85 ani se numără compozitorii D. Şostakovici, D. Kabalevski, 
A. Haciaturian; dirijorii A. Gauk, K. Kondraşin, A. Jansons, K. Oesterreicher, 
Iu. Simonov, V. Jordania, A. Katz, M. Brediceanu; soliştii D. Oistrah, L. Kogan, 
G. Kremer, V. Tretiakov, B. Miliutin şi mulţi alţi muzicieni de vază. Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii Naţionale “Serghei Lunchevici” a fost invitată pentru a susţine numeroase 
concerte pe cele mai importante scene din Moldova şi a efectuat turnee de mare succes 
peste hotarele ţării. Aceasta se numără la fel şi printre protagoniştii Festivalurilor 
Internaţionale din Germania, Italia, Portugalia, România etc. Repertoriul Colectivului 
cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale muzicii simfonice şi vocal-simfonice 
universale, acesta cuprinzând creaţii din diferite epoci şi în variate genuri stilistice, 
în principal muzica secolelor XVII-XXI.
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