


ISTORIC 

Proiectul “ConCerto!” s-a derulat într-o primă ediţie în anul 2013 

sub egida Raiffeisen Bank Romania şi s-a desfăşurat în diferite 

centre culturale ale ţării – Bistriţa, Tg. Mureş, Timişoara, Ploieşti, 

Sibiu, Craiova, Cluj, Constanţa, Mediaş şi Bacău – aducând în 

atenţia publicului meloman conceptul de recital – pledoarie  

adresat tinerilor. 



IMPACT 



  Turneul „ConCerto!Symphony” 2014 îşi propune să aducă în atenţia tinerilor 

şi a publicului meloman unul dintre cele mai fascinante instrumente din 

România, cunoscut sub numele „Catedrala” şi care a aparţinut inegalabilului 

George Enescu ! 

CONCERTO 
ŞI VIOARA LUI GEORGE ENESCU 



Vioara Guarnieri - cunoscută şi sub numele de "Catedrala", 

datorită sonorităţilor sale impunătoare - datează din1731 şi poartă 

semnătura lui Giuseppe Antonio Guarnieri (del Gesu), unul dintre 

cei mai notorii lutieri cremonezi.  

Vioara a fost cumpărată de George Enescu, din fonduri 

proprii, marele compozitor şi violonist preferând instrumentul 

Guarnieri unui Stradivarius, cumpărat în 1898 de Ministerul 

Instrucţiunii Publice, condus la acea vreme de Spiru Haret. 

        După moartea lui Enescu, soţia sa, Maria Cantacuzino 

Enescu, a donat statului român obiectele personale care au 

aparţinut maestrului. Printre acestea se numără şi cele cinci 

instrumente cu corzi, dintre care cea mai valoroasă este vioara 

Guarnieri.  

De la moartea lui George Enescu, niciun alt violonist nu a mai 

cântat pe vioara Guarnieri, pâna în anul 2008 când magnificul 

instrument, "Catedrala", a revenit în circuitul concertistic, fiind 

dată în folosinţă violonistului Gabriel Croitoru, în urma unui 

concurs organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor.  

VIOARA LUI GEORGE ENESCU 



OBIECTIVE CULTURALE 

Proiectul “ConCerto! Symphony” 2014 are o serie de obiective 

culturale majore: 

- Transformarea concertului educativ de muzică clasică într-un 

eveniment popular şi aşteptat în rândurile elevilor de liceu; 

- Prezentarea către publicul meloman a unei adevărate premiere: 

Sonata în caracter popular românesc de George Enescu 

orchestrată de dirijorul Valentin Doni. Aceasta a devenit astfel 

un adevărat concert pentru vioară şi orchestră, cel mai 

important din repertoriul românesc; 



OBIECTIVE CULTURALE 

- Realizarea, în câteva centre culturale majore – Tg. Mureş, Cluj, 

Sibiu, Timişoara, Craiova, Ploieşti – a unor evenimente simfonice 

de maxim impact media şi de public, alături de unul dintre 

soliştii români de prestigiu, Gabriel Croitoru. 

- Prezentarea “Catedralei” enesciene în noua postură de 

instrument solist al Sonatei în caracter popular românesc. 



Ca şi “ConCerto!” 2013, structura evenimentelor “ConCerto! 

Symphony” 2014 va fi aceea de duble evenimente: concerte 

simfonice în stagiunea centrului respectiv, alături de concerte 

educaţionale pentru elevii de liceu, desfăşurate în cadrul repetiţiilor 

generale. Aceste concerte educative se vor transforma în prelegeri 

culturale şi de leadership, desfaşurate alături de orchestrele 

simfonice şi de solişti, într-o atmosferă cu totul aparte. 

Programul propus:  

1. Serghei Rahmaninov – Cinci studii tablou în orchestraţia lui 
Ottorino Respighi 

2. George Enescu – Sonata în caracter popular românesc în 
orchestraţia lui Valentin Doni  (solist, violonistul Gabriel 
Croitoru) 

3. Johannes Brahms – Concertul nr.1 pentru pian şi orchestră 

(solist  - Nicolae Dumitru) 
  Dirijor – Valentin Doni 

STRUCTURA EVENIMENTULUI 



Turneul “ConCerto! Symphony” 2014 se va încheia la Bucureşti 

printr-un eveniment de anvergură ce se va desfăşura în aer liber, în 

cadrul căruia se vor înregistra la cel mai înalt nivel calitativ audio-

video capodoperele prezentate, acestea urmând a fi preluate şi 

difuzate de către TVR. 

Mediatizarea evenimentului mai sus amintit se va realiza şi printr-o 

serie de parteneriate cu RadioRFI, Librariile Humanitas-Kretzulescu 

si Cărtureşti, dar şi cu reţeaua de televiziune ZoomTV a cărei 

transmisie acoperă cele mai populate areale din Bucureşti: metrou, 

mall-uri, hypermarket-uri, restaurante. 

Prin acest tip de promovare şi datorită programului deosebit de 

atractiv care va beneficia de prezenţa unuia dintre cei mai apreciaţi 

solisti violonisti ai momentului, acest eveniment va atrage o cotă 

maximă de public, devenind highlight-ul evenimentelor muzicale 

din 2014. 

OBIECTIVE MEDIA 



Violonistul s-a născut la Galaţi, pe 20 august 1966. Şi-a început pregătirea 
muzicală în oraşul natal, la Liceul de Artă, iar la 9 ani a urcat pentru prima 
dată pe scenă, alături de orchestra simfonică gălăţeană. În 1979 a câştigat 
primul său concurs important, la Lublin (Polonia). 
A absolvit Liceul de Muzică „George Enescu” din Capitală în 1983 şi 
Universitatea Naţională de Muzică în 1987. S-a perfecţionat sub îndrumarea 
unui alt violonist gălăţean, Ştefan Gheorghiu, iar în 2006 a devenit doctor în 
muzică, cu o teză despre compozitorul Pablo Sarasate. 

Gabriel Croitoru a devenit cunoscut în România  
după ce a câştigat concursul prin care a intrat  
în posesia viorii Guarnieri ce i-a aparţinut lui George Enescu.  
Chiar dacă activitatea sa muzicală era apreciată cu mult timp  
înainte de către specialişti, concursul din 2008 a reprezentat  
pentru Gabriel Croitoru ocazia de a deveni cunoscut  
şi în rândul publicului larg. 

GABRIEL CROITORU 



A participat la numeroase competiţii interne şi internaţionale, câştigând o 
serie de premii de prestigiu, în Austria, Franţa, Elveţia sau Italia, a cântat pe 
toate marile scene filarmonice ale lumii, având peste 1.000 de apariţii în 
concerte. A susţinut recitaluri în Europa, Asia şi America. 

În 1998, Gabriel Croitoru a câştigat concursul pentru vioara Stradivarius 
Elder, pe care a cântat Ion Voicu, însă instrumentul nu a mai ajuns la tânărul 
interpret. Zece ani mai târziu, în 2008, Croitoru şi-a câştigat dreptul de a cânta 
pe vioara lui Enescu, instrument pe care concertează şi astăzi.  

 



Valentin Doni, muzician complex, este în special recunoscut ca dirijor, 

compozitor și interpret. Intre anii 1973 și 1978 a urmat cursurile Institutului 

de Arte "G. Muzicescu” din Chișinău, la clasa de dirijat a profesorului Isai 

Alterman si la clasa de compoziție a lui Pavel Rivilis.  

Între 1990 - 1992 a studiat dirijatul cu maestrul Ovidiu Balan, iar între anii 

1992 - 1993 s-a perfecționat la Conservatorul Național Regional din Rueil - 

Malmaison (Franța) cu profesorul Jean - Sebastien Bereau. 

A participat, de asemenea, la cursuri de maiestrie in cadrul Academiei de 

Muzică din Lyon și la Filarmonica din Lille (Franța). 

 

VALENTIN DONI 



Între 1990 și 1992 a fost numit oficial al Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova, în cadrul Departamentului pentru cooperare cu uniunile de creație 

(Uniunea compozitorilor, Uniunea scriitorilor).  

În calitate de compozitor, Valentin Doni este membru al Uniunii 

Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova și România. 

Lucrările sale au fost prezentate în Republica Moldova,  

România, Franța, și Statele Unite ale Americii.  

Printre operele sale cele mai reprezentative se numără:  

Concerto Brevis, Trio pentru vioară, pian și contrabas,  

Muzică pentru orchestră de coarde, pian și timpane,  

Variațiuni pentru pian și Sonata pentru pian.  

Pentru contribuţiile sale și realizările deosebite  

în domeniul artelor, în 1999 Valentin Doni a primit titlul  

de "Maestru în Arte" (Master of Arts) de la Președintele  

Republicii Moldova. În 2002, guvernul francez i-a conferit 

 titlul de "Chevalier de L'Ordre des Arts et desLettres"  

(Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor). 



Nicolae Dumitru (născut la Bucureşti, în 1968)  

a studiat pianul în particular cu Sonia Rătescu  

şi cu maestrul Dan Mizrahy.  

Sub îndrumarea acestuia susţine primul său concert  

la Ateneul Român, în calitate de solist alături  

de Orchestra de cameră a medicilor,  

dirijată de regretatul Ermil Nichifor.  

Sub îndrumarea maestrului Dan Mizrahy,  

Nicolae Dumitru devine întâi stagiar  

al Colegiului “Gnessin” din Moscova, iar apoi,  

ca bursier al statului român, absolvent (1998)  

al Academiei Ruse de Muzică “Gnessin”,  

la clasa maestrului emerit Mihail Sayamov.  

Sub conducerea acestuia parcurge şi  

studiile postuniversitare în perioada 1998 – 2001.  

În toţi aceşti ani petrecuţi la şcoala moscovită,  

dascălul şi arhitectul evoluţiei sale artistice  

a fost însă profesorul Emmanuel Monaszon. 

NICOLAE DUMITRU 



În perioada studiilor concertează ca solist al Filarmonicii Academice de Stat 

din Moscova la sala “P.I. Ceaikovski”, sub bagheta dirijorului Vladimir Ponkin, 

al Filarmonicii de Stat din Chişinău, dirijat de Valentin Doni, al Filarmonicilor 

din Nijni – Novgorod, Omsk, Novosibirsk, Belgorod. După întoarcerea în ţară, 

din Ianuarie 2002 şi până în present, Nicolae Dumitru evoluează pe scenele 

principalelor filarmonici din ţară, iar pe scena bucureşteană susţine frecvent 

recitaluri la Sala Mare a Ateneului Român, Sala Radio şi Sala “Auditorium” 

a Muzeului Naţional de Artă. 

 Apare ca solist invitat al Filarmonicii “George Enescu”  

din Bucuresti si al Orchestrei Naţionale Radio,  

cu care realizează prima interpretare Radio  

a Concertului pentru pian şi orchestră  

de Antonin Dvorak. 

În Decembrie 2009 susţine un concert de gala,  

“Vienna Christmas Proms” sub egida  

Raiffeisen Bank România, iar în Septembrie 2010 

este iniţiator şi solist al proiectului concertistic 

 în aer liber “Armonii de Toamnă” la  

Teatrul de Vară din Herăstrău.  



În 11 iunie 2011 este invitat de către Institutul Francez să deschidă “Grande 

Journee Liszt” cu un recital în Metroul Bucurestean.  

De-a lungul anilor a organizat numeroase lecţii deschise, master - classes şi 

workshop-uri la liceele de muzică din oraşele unde a susţinut concerte si 

recitaluri.  

Din Ianuarie 2011 lansează la Teatrul „Act” din Bucureşti spectacolul devenit 

permanent „Poveste pentru pianist şi măşti”, ce a înregistrat un deosebit 

succes la public. 

 



 
 

 NICOLAE DUMITRU – Organizator, Manager Proiect 

 nicolaedumitru2002@yahoo.com 

 tel. 0721 281 841 

 

 VALENTINA GROSU –  Manager turneu 

 valentinabaintan@yahoo.com 
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