


PREZENTARE 

PROIECT: 
Proiectul isi propune realizarea unui turneu anual de 
recitaluri si concerte educationale in principalele centre 
culturale din tara;  
 
ConCerto! Este un proiect educational de larga audienta 
axat pe muzica clasica, un “brainstorming” cultural dintre 
solisti de prestigiu din tara si din strainatate si un public in 
permanenta evolutie de elevi de liceu si studenti in 
vederea  sensibilizarii acestuia spre valorile educationale ale 
muzicii clasice;  
 
Nu in ultimul rand ne propunem comunicarea vie cu un 
public inca avid de nou in ceea ce priveste produsul cultural. 



OBIECTIVE: 

- Formarea unui public larg iubitor de muzica clasica, si 
motivarea acestuia in apropierea de cultura clasica in 
general. Segmentul de public caruia ii este adresat (tineri 
elevi/studenţi, manageri tineri, profesionisti, angajatii din 
corporatii etc) este deosebit de sensibil  la ideea de 
comunicare neformală, de show cultural interactiv (în mod 
repetat pronunţata nostalgie după “ceva gen Bernstein”); 
 

-“ConCerto!” reprezinta raspunsul la nevoia de dezvoltare a 
tinerei generaţii de consumatori de muzica, in scopul 
creşterii nivelului cultural general bazat pe profesionalism. 
 

- Accesul la muzica de calitate contribuie la formarea 
personalităţii unui tânăr, în sensul creerii cadrului pentru a 
alege în cunoştinţă de cauză sfera de evoluţie spirituală şi 
culturală. 



DESPRE 

PROIECT: 
Conceptul „ConCerto!”s-a conturat de-a lungul anilor de 
recitaluri comentate sustinute in toata tara si la Teatrul 
„Act”din Bucuresti, care s-au bucurat de mare succes la 
public. Feed-back-ul constant din partea acestuia a fost 
acela de a permanentiza si largi acest tip de manifestari.  
 
In anul 2013 pregatim o serie de recitaluri de pian solo 
adresate liceelor si universitatilor din principalele orase ale 
tarii, sustinute si „povestite”de catre pianistul Nicolae 
Dumitru, in parteneriat cu filarmonicile din orasele 
respective. Acestea sunt insotite de proiectii artistic 
realizate menite sa completeze vizual efectul informational 
auditiv, evitandu-se „didactizarea” evenimentului.  



Turneul urmeaza sa se desfasoare in perioada ianuarie – iunie 2013 la Iasi, Bacau, Constanta, Pitesti, Craiova, Brasov, Sibiu, Cluj, 
Targu-Mures, Timisoara, Arad, Oradea, Satu-Mare. La acestea se adauga centre culturale mai mici dar cu o emulatie culturala 
ridicata, precum Piatra-Neamt, Sighisoara, Medias, Miercurea – Ciuc, Resita, Deva, Bistrita – Nasaud.  
 
In fiecare din orasele cu filarmonici au loc doua evenimente, desfasurate prin parteneriatele organizationale ale Filarmonicii 
respective: 
 
1.un recital-lectie pe timp de zi adresat publicului de liceeni/studenti  si  
2. recitalul de stagiune adresat publicului traditional al Filarmonicii.  
 
In centrele fara filarmonica va avea loc un eveniment. 
Costul estimativ al desfasurarii evenimentelor intr-un oras este de 2500 Euro.  
Audienta apreciata este de 700 – 1000 pers./locatie. 



In centrele culturale fara filarmonici, cu o prezenta de public estimata de 300 – 
500 pers. spectacolul va fi oferit gratuit sponsorului, fiind legat de unul dintre 
evenimentele principale :   
  
  
- Sighisoara si Bistrita se realizeaza “in tandem” cu evenimentul de la Targu – 
Mures;   
- Piatra – Neamt cu evenimentul de la Bacau; 
- Resita cu evenimentul de la Timisoara; 
- Miercurea – Ciuc cu evenimentul de la Brasov; 
- Medias cu evenimentul de la Sibiu; 
- Deva cu evenimentul de la Arad. 
  
  
De mentionat ca in aceste orase interesul publicului  si prezenta acestuia la 
asemenea evenimente este mai ridicata, tocmai pentru ca nu exista 
filarmonica cu stagiune permanenta. 
  
Incheierea turneului „ConCerto!” 2013 va avea loc pe acelasi principiu (doua 
evenimente) in luna iunie la Teatrul de Vara din Herastrau la Bucuresti, cu o 
capacitate de 2500 locuri, aici urmand sa mai apara pe scena si tineri solisti 
instrumentisti de valoare care au deja la activ aparitii nationale si 
internationale. Astfel, audienta acestui spectacol va fi de 3500 – 4000 pers. 
Costul aproximativ al evenimentului din Bucuresti este de 17.000 Eur. 
Realizarea proiectului se poate face fie prin sponsorizare catre o fundatie, fie 
prin contract cu o firma de impresariat.  
  
Vizibilitatea totala apreciata a proiectului „ConCerto!”este, astfel, de 7700 – 
11000 pers. in locatiile mari din provincie, la care se adauga 2000 – 2400 pers. 
in orasele mai mici, in total 10000 – 13.400 persoane, la care se adauga 3500 
– 4000 in Bucuresti. 

DESPRE 

PROIECT 



Proiectul „ConCerto!” are un real potential de crestere in urmatoarele etape: 
 
2014 – atragerea de solisti instrumentisti de renume international din strainatate (Austria, Franta, Rusia) pentru realizarea 
programelor de concerte camerale; 
 
2015 – evenimentele au loc in parteneriat cu orchestrele simfonice ale filarmonicilor respective, cu includerea participarii  solistilor 
copii in compania acestor orchestre, dirijati de personalitati de renume; 
 
2016– „ConCerto!” se adreseaza unui public mult mai larg in piete, parcuri, mari catedrale, in cadrul Zilelor Oraselor respective. Se 
instituie bursele „ConCerto!” pentru studii medii si superioare a tinerilor instrumentisti la institutii de prim rang din lume.    



EVENIMENT 

ATENEUL ROMAN 
Bucuresti,  
5 Martie 2013,  
recital Nicolae Dumitru  
la Sala Mare a Ateneului Roman 
 
 
Propunem realizarea unui eveniment corporate – public in care sponsorul 
are o cota de 400 – 500 locuri din capacitatea totala a Ateneului Roman (740 
locuri).  
Recitalul fiind inclus in stagiune, nu se plateste chiria salii. 

5 Martie 

2013 



EVENIMENT 

ATENEUL ROMAN 
Costuri suplimentare: 
  
Chiria foyerului + taxa personal pentru organizarea unui cocktail   
la finalul evenimentului:  2800 Eur 
 
In cazul in care se doreste un pahar de vin fara catering, aceasta  
taxa devine 1300 Eur 
 
Taxa de acces Radio-TV:   500 Eur 
Onorariu solist:                2000 Eur net 
 
Achizitionarea a  400 – 500 locuri: 10000 – 12500 RON (2200 – 2800 Eur) 
 
Cocktail la finalul evenimentului – sponsorizat de firma Senator Wine Romania 
  
Total: 
7500 – 8100 Eur+TVA cu catering 
6000 – 6600 Eur+TVA fara catering     
 

5 Martie 

2013 



Biografie : 

Nicolae Dumitru (nascut la Bucuresti, in 1968) debuteaza  
pe scena Atheneului Roman in mai 1987, cu Concertul in la 
major KV 488 de W.A. Mozart.  
 
Din 1990 sub indrumarea maestrului Dan Mizrahy devine 
intai stagiar al Colegiului “Gnessin” din Moscova, iar apoi, ca 
bursier al statului roman, absolvent (1998) al Academiei 
Ruse de Muzica “Gnessin”, la clasa maestrului emerit Mihail 
Sayamov.  
 
Sub conducerea acestuia parcurge si studiile 
postuniversitare in perioada 1998 – 2001.  
 
In tot acesti ani petrecuti la scoala moscovita, dascalul si 
arhitectul evolutiei sale artistice este profesorul Emmanuel 
Monaszon. 



Biografie : 

Apare ca solist al Filarmonicii Academice de Stat din 
Moscova la sala “P.I. Ceaikovski”, sub bagheta dirijorului 
Vladimir Ponkin, al Filarmonicii de Stat din Chisinau, dirijat 
de Valentin Doni, ca solist invitat al Filarmonicii “George 
Enescu” din Bucuresti si al Orchestrei Nationale Radio (cu 
care realizeaza prima interpretare Radio a Concertului 
pentru pian si orchestra de Antonin Dvorak), al 
filarmonicilor din Nijni – Novgorod, Omsk, Novosibirsk, 
Belgorod (Fed. Rusa).  
 
Pe scena europeana sustine recitaluri la Stockholm, Viena, 
Baden am Wien, Lisabona, Budapesta, Venetia, Madrid, 
Barcelona, Roma. 
 
Apare ca solist concertist al “Proms of Delight – Spirit of 
Vienna” in decembrie 2009 la Ateneul Roman, iar in 2010 
este invitat sa sustina concerte si recitaluri omagiale 
dedicate Anului Chopin la Sankt –Petersburg si Moscova, 
Chisinau (Festivalul “Noptile Pianistice”),  Accademie d’ete 
d’Aix – en – Provence. Prezentarea Pieselor pentru pian si 
orchestra de Chopin debuteaza pe 18 septembrie cu 
Orchestra Nationala Radio dirijata de Jin Wang si este 
urmata de numeroase concerte cu filarmonicile din tara. 
 

In anul omagial „Franz Liszt” este invitat de catre Institutul 
Francez din Bucuresti sa sustina un recital in cadrul „La 
Grande Journee Liszt” alaturi de nume sonore a scenei 
internationale ca Brigitte Engerer si Bertrand Chamayou. 
Pasionat al spatiilor neconventionale, a ales pentru acest 
eveniment ca scena de concert statia de metrou Piata Unirii 
1 din Bucuresti... 
 
Din 2010 porneste, la Teatrul Act, ciclul de spectacole 
„Poveste pentru pianist si masti”, care au reunit un public 
entuziast sa asiste la un nou gen de show de confluenta 
dintre muzica si cuvant. 



Biografie : 
“Chopin s-a dovedit a fi cea mai reuşită parte a recitalului. In interpretarea sa foarte sinceră şi profundă s-a simţit nu numai 
o trăire rafinată a lui Chopin, dar şi posibilităţile ieşite din comun ale pianistului”  
“Literaturnaya Gazeta” (Moscova)     
      
   “(…) aplauzele nesfârşite (care au determinat acordarea a două splendide bisuri) răsplăteau înainte de toate triumful 
unui tânăr dotat nu numai cu talent, dar şi cu o puţin obişnuită forţă de caracter” 
 “Adevărul literar şi artistic” - Bucuresti 
  
“Nicolae Dumitru este un artist cu calitati extraordinare, infatisand o  foarte bogata si minutioasa tehnica, o ampla varietate 
de nuante si o personalitate invaluitoare. Prin sublinierea unor  detalii care ii vadesc clasa, el demonstreaza stapanirea 
culorii deopotriva in episoadele subtile si delicate precum si in cele tumultoase si de forta.” 
  
“Diarionews” nr.861,  Madrid 
 
 
“Cum umpli o sală de teatru cu plătitori de bilete când afară sunt sub -10 grade, iar instituţiile de concerte îşi anulează 
spectacolele? Şi cum aduci aceşti oameni la un recital de pian, fie el şi cu muzică de Chopin, când publicul bucureştean este 
sensibil mai degrabă la sonorităţile orchestrelor mari dirijate de vedete?... Situat la graniţa dintre teatrul experimental şi 
recitalul cameral, spectacolul pianistului Nicolae Dumitru are un ritm antrenant şi o structură cu pante tensionale ce 
culminează în cascade sonore. Astfel, Nicolae Dumitru realizează un one man show, al cărui fir epic porneşte de la 
experienţe personale, decupează tablouri din istoria Europei, recompune imagini, demolează mituri sau recreează altele noi, 
totul având în centru muzica.                                                     
  
Agenda LiterNet 
 
 



MULTUMESC! 


