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Tiberius Simu – tenor, regizor 

 

Nascut in 1980 in municipiul Cluj Napoca, Tiberius Simu a inceput la varsta de 6 ani, in clasa I 

primara studiul viorii la Liceul de Muzica “Sigismund Toduta” din Cluj Napoca, pe care a studiat-o 

pana in clasa a X-a, sub indrumarea profesorului Adrian Cardan. 

Din clasa a cincea a inceput studiul pianului secundar, timp de 8 ani, la acelasi liceu. 

Din clasa a XI-a, Tiberius Simu a inceput sa studieze canto clasic, la clasa profesoarei Carmen 

Negulescu. 

In perioada anilor de gimnaziu, Tiberius Simu a participat la numeroase concerte ca violonist in 

orchestra Liceului de Muzica “Sigismund Toduta”, iar mai apoi, in liceu, a facut parte din corul 

liceului, frecventand totodata Corul “Viva la Musica” condus de Prof. Francisc Muresan, cor cu care a 

participat la mai multe festivaluri si concursuri, printre care “Concursul international de interpretare 

corala de la Atena” in 1995, prilej cu care corul “Viva la Musica” a obtinut Premiul II, cat si 

“Concursul national coral” de la Targu Mures din anul 1996, unde corul “Viva la Musica” a obtinut 

Premiul I.  

De asemenea, in timpul studiilor liceale, Tiberius Simu a participat in anul 1997 la Olimpiada 

de Limba Engleza, clasandu-se pe locul al II-lea pe judetul Cluj. 

In anul 1997, Tiberius Simu a castigat o bursa de studii de un an de zile in S.U.A., bursa oferita 

de catre Rotary Tg. Mures in cadrul unui program de schimburi de experienta pentru elevii olimpici la 

limba engleza. Ca urmare, Tiberius Simu a petrecut un an in Keene, New Hampshire, timp in care a 

fost elev in clasa a XII-a a Liceului “Keene Highschool”, obtinand la sfarsitul anului scolar dipoma de 

absolvire a liceului cu un procentaj de 98,6. (echivalentul notei 9.86 in sistemul de invatamant 

romanesc.) 

Intors in Romania, Tiberius Simu a absolvit in 1999 Liceul de Muzica “Sigismund Toduta” din 

Cluj, cu media generala a anilor de studii de 9,45, avand media generala 9,29 in clasa a IX-a, 9,71 in 

clasa a X-a, 9,67 in clasa a XI-a si 9,16 in clasa a XII-a, obtinand atestatul profesional ca solist vocal in 

canto clasic cu media 9. 

Intre anii 1999 si 2003, Tiberius Simu a urmat cursurile universitare la Academia de Muzica 

Gheorghe Dima din Cluj, sectia de Regie Teatru Muzical, avandu-i ca profesori indrumatori pe Dorel 

Visan, Ede Terenyi si Doina Modola. Tiberius Simu a obtinut licenta de regizor de teatru muzical in 

anul 2003, cu spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi, montat la Opera Nationala Romana din Cluj, 

spectacol in care Tiberius Simu a interpretat si rolul Alfredo Germont. 

In perioada studiilor universitare, Tiberius Simu si-a inceput activitatea de solist vocal sustinand  

concerte vocal-simfonice, recitaluri si interpretand roluri la Opera Nationala Romana din Cluj, cat si la 

Opera Maghiara din Cluj. 

Debutul sau ca solist vocal este marcat de Requiemul de Mozart la Arad, in anul 2001, sub 

bagheta dirijorului Marcel Cristescu. Aceasta lucrare va fi reluata de mai multe ori pe parcursul carierei 

sale de catre Tiberius Simu, ultima data la Filarmonica din Timisoara, in anul 2015, urmand ca in 

noiembrie 2017 sa il interpreteze din nou la Filarmonica din Cluj, in cadrul Festivalului Mozart 2017. 

Primul rol de opera este reprezentat de catre Vanzatorul de canzonette din opera Il Tabarro de 

Giaccomo Puccini, la Opera Maghiara din Cluj, rol pe care l-a interpretat de 8 ori in stagiunea 2001-

2002, intr-o montare de Triptic semnata de catre regizorul Hero Lupescu. 

Primul rol interpretat la Opera Nationala Romana din Cluj a fost in stagiunea 2002-2003, rolul 

lui Rica Venturiano din opera O noapte furtunoasa de Paul Constantinescu, in regia Inei Hudea. In 

aceeasi stagiune, dar la Opera Maghiara, Tiberius Simu a debutat in rolul lui Lord Arturo Bucklaw din 

Lucia di Lammermoor, in spectacolul-licenta al regizoarei Annamaria Gombar. 



Tot in stagiunea 2002-2003, Tiberius Simu a fost pentru prima data invitatul Radio Bucuresti, 

cantand rolul Shubert din lucrarea Casa cu trei fete, sub bagheta dirijorului Adrian Morar, ulterior fiind 

reinvitat pentru lucrari precum Missa in si minor de Bach, sub bagheta dirijorului Ludovic Bacs in 

2005, sau Messiah de Handel sub bagheta dirijorului Horia Andreescu in 2007. 

In stagiunea 2002-2003, Tiberius Simu a adaugat un nou rol repertoriului sau, cel al lui Lenski 

din opera Evgheni Oneghin de Ceaikovski. Acest rol a fost interpretat in varianta de concert in luna 

iunie a anului 2003 pe scena Operei Nationale Romane din Cluj, la o saptamana dupa debutul lui 

Tiberius Simu in rolul Alfredo Germont pe aceeasi scena. 

In stagiunea 2003-2004, Tiberius Simu a fost invitatul Operei Nationale Romane din Cluj, unde 

a interpretat rolurile lui Alfredo Germont si Lenski pe parcursul intregii stagiuni.  

De asemenea, in luna noiembrie a anului 2003, Tiberius Simu a fost invitatul Filarmonicii din 

Sibiu pentru un spectacol de Traviata, impreuna cu solistii, corul si orchestra Operei Nationale Romane 

din Cluj.  

In luna aprilie a anului 2004, Tiberius Simu a debutat pe scena Operei Nationale Romane din 

Cluj cu rolul Nemorino din Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti, rol pe care mai apoi l-a interpretat 

cu succes intr-un turneu al Operei Nationale Romane din Cluj in Spania, sub bagheta dirijorului 

Alfonso Saura. 

In luna mai a anului 2004, Tiberius Simu a participat la Concursul International de Canto 

“Traian Grozavescu” de la Lugoj, castigan premiul al doilea, cat si 6 premii speciale, oferite de Opera 

Nationala din Timisoara si de mai multe reviste de specialitate din Romania. 

In luna iunie a aceluiasi an, Tiberius Simu a debutat in rolul Don Ottavio, din opera Don 

Giovanni de Mozart, pe scena Operei Nationale Romane din Cluj, intr-un spectacol semnat de 

regizoarea Anca Mihut, avandu-i ca parteneri pe baritonul Marian Pop si soprana Taisia Tordai, ambii 

solisti afirmati pe scene internationale. 

In stagiunea 2004-2005, au continuat aparitiile lui Tiberius Simu pe scenele operelor Romana si 

Maghiara din Cluj, in paralelel, Tiberius Simu pregatind din perspectiva regizorala un spectacol 

experimental avand la baza opera Carmen de Bizet. Avand doar patru personaje: Carmen, Don Jose, 

Escamillo si Zuniga, acest spectacol a urmarit sa aduca in prim plan fascinatia pentru libertate, pentru 

dragoste si pentru moarte a eroinei. Spectacolul a fost primit cu mare entuziasm de catre publicul 

spectator la premiera sa din 28 noiembrie la Opera Maghiara din Cluj, avandu-i ca protagonisti pe Iulia 

Merca, Marius Budoiu, Adrian Marcan si Adrian Sampetrean, sub bagheta dirijorului Cristian Sandu. 

Luna decembrie a anului 2004 marcheaza debutul lui Tiberius Simu pe prima scena lirica a tarii, 

la Opera Nationala Bucuresti, in rolul Alfredo Germont din Traviata, alaturi de Mihaela Stanciu si 

Valentin Marele, sub bagheta dirijorului Vladimir Lungu, spectacol reluat in luna martie a anului 2005 

pe aceeasi scena, in compania regretatei soprane Roxana Briban, a baritonului Stefan Ignat si sub 

bagheta aceluiasi Vladimir Lungu. 

In primavara anului 2005, Tiberius Simu a participat la un turneu in Belgia si Olanda, impreuna 

cu Opera Romana din Timisoara, pe a carei scena a debutat cu rolul Alfredo Germont in luna aprilie a 

aceluiasi an. In acest turneu, Tiberius Simu a interpretat rolul Alfredo Germont in 5 spectacole in teatre 

de opera din Belgia si Olanda, cat si rolul Don Ottavio in 2 spectacole in Olanda. 

In vara anului 2005, Tiberius Simu a castigat Premiul I ex-aequo la Concursul International de 

Canto “Haricleea Darclee” de la Braila, debutand pe scena teatrului “Maria Filotti” din Braila in rolul 

contelui Almaviva din opera Barbierul din Sevilla de Gioacchino Rossini. 

In vara aceluiasi an, Tiberius Simu a participat la auditiile organizate de Accademia del Teatro 

alla Scala di Milano, obtinand o bursa masterala de doi ani la celebra institutie din Milano. 

Din septembrie 2005, Tiberius Simu a inceput sa frecventeze cursurile Accademiei del Teatro 

alla Scala di Milano, avand ca profesori numeroase personalitati marcante ale scenei lirice mondiale, 

cum ar fi: Leyla Gencer, Luciana Serra, Mirella Freni, Luigi Alva sau Renato Bruson. Sub atenta 

indrumare a acestor profesori reputati, Tiberius Simu a sustinut o serie de recitaluri cu pian si concerte 



cu orchestra, impreuna cu colegii sai, pe scena celebrului Teatro alla Scala di Milano, pe parcursul celor  

doi ani de masterat desfasurati la Milano. In afara de ore de canto si interpretare, Tiberius Simu a 

beneficiat de indrumare pentru aprofundarea limbilor italiana si franceza, cat si de acces nelimitat la 

repetitiile desfasurate la Teatro alla Scala di Milano, putand observa de aproape cantareti de marca 

precum Mariella Devia, Marcello Alvarez, Leo Nucci si multi altii, precum si dirijori foarte importanti 

precum Riccardo Chailly, Georges Pretre sau Lorin Maazel. 

De asemenea, in 2005 a inceput colaborarea lui Tiberius Simu cu Theateragentur Luisa Petrov, 

primul angajament fiind reprezentat de un contract cu 7 spectacole de Traviata, rolul Alfredo Germont, 

la Oper Leipzig, in stagiunea 2005-2006. 

La finalul stagiunii 2005-2006, in luna iunie a anului 2006, Tiberius Simu a interpretat, sub 

egida Accademiei del Teatro alla Scala, rolul contelui Almaviva din opera Barbierul din Sevilla de 

Gioacchino Rossini la Teatro degli Arcimboldi, din Milano. 

In 10 aprilie 2006, Tiberius Simu intepreteaza rolul de tenor din Pulcinella de Stravinski pe 

scena teatrului alla Scala din Milano, acompaniat de orchestra Filarmonicii Scala di Milano, sub 

bagheta dirijorului Robin Ticciati. 

In vara lui 2006, Tiberius Simu a interpretat rolul Alfredo Germont in cadrul unui festival de 

opera din Toscana, Italia, cantand in piete din orase precum Arezzo, San Giminiano sau Viterbo. 

Vineri 20 octombrie 2006 marcheaza debutul lui Tiberius Simu intr-un spectacol de opera pe 

faimoasa scena a Teatro alla Scala di Milano, cu rolul Aceste din Ascanio in Alba de Mozart, sub 

bagheta lui Giovanni Antonini si in regia lui Franco Ripa di Meana. 

In ianuarie-februarie 2007, Tiberius Simu este invitat al Operei din Toulon, unde interpreteaza 

cu mare succes rolul Nemorino din Elixirul dragostei de Donizetti, in trei spectacole, in 24, 26 si 28 

februarie 2007. 

Ca urmare a succesului obtinut ca invitat la Oper Leipzig cu rolul Alfredo Germont din La 

Traviata de Verdi in stagiunea 2005-2006, Tiberius Simu a primit un anajament de tenor solist al acestui 

teatru de opera pentru stagiunile 2007-2008 si 2008-2009. 

Primul rol interpretat de Tiberius Simu in calitate de solist angajat al Oper Leipzig a fost 

Tamino, din Flautul fermecat de Mozart, in 11 noiembrie 2007, rol interpretat pe scena acestei opere de 

8 ori in stagiunea 2007-2008 si de 6 ori in stagiunea 2008-2009, sub bagheta dirijorului Rudolf 

Philmeyer. 

In stagiunea 2007-2008, Tiberius Simu a continuat sa interpreteze rolul Alfredo Germont la 

Oper Leipzig, aparand in 8 spectacole alaturi de soprana Elaine Alvarez si de baritonul Anooshah 

Golesorki, sub bagheta dirijorului Rudolf Phielmeyer, interpretand pe aceeasi scena rolul lui Nemorino 

din Elixirul dragostei de Donizetti in 6 spectacole in perioada februarie-mai 2008. 

In 7, 8 si 9 iulie 2008, Tiberius Simu a interpretat rolul lui Carlos Medina la festivalul de 

opereta de la Montpellier, rol pentru care a primit recenzii favorabile, fiind invitat, ca urmare a acestui 

succes, la festivalul “Violon sur le sable” de la Royan, unde a aparut intr-un concert cu arii si 

canzonette in fata unui public ce numara 15.000 de oameni, pe plaja de la Royan. 

Tot in vara lui 2008, Tiberius Simu a participat la acelasi festival de opera in Toscana, Italia, 

interpretand rolul contelui Almaviva de aceasta data. 

Stagiunea 2008-2009 marcheaza aparitia lui Tiberius Simu in rolul Don Ottavio din Don 

Giovanni de Mozart pe scena Oper Leipzig, intr-o premiera semnata de regretatul regizor Werner 

Schroeter, rol cu care a repurtat un succes deosebit. 

In urma succesului marcat de debutul cu Tamino pe scena operei din Leipzig, Tiberius Simu a 

fost invitat pentru doua spectacole cu acelasi rol la Staatsoper Wien, in 21 si 25 noiembrie 2008. De 

remarcat este faptul ca in distributie figurau nu mai putin de 7 cantareti romani, si anume: Teodora 

Gehorghiu, Roxana Constantinescu, Laura Tatulescu, Elisabeta Marin, Sorin Coliban, Nagy Zoltan si 

Tiberius Simu in rolul Tamino. 



In primavara lui 2009, Tiberius Simu a adaugat un nou rol repertoriului sau, aparand ca Prunier 

din operetta La Rondine de Giaccomo Puccini, pe scena Oper Leipzig, rol pentru care a primit aprecieri 

deosebit de favorabile in presa de specialitate, urmand ca in iunie 2009 sa apara in rolul contelui 

Almaviva pe aceeasi scena. 

In octombrie 2009, Tiberius Simu a fost invitat al Teatro Comunale di Padova, opera unde a 

interpretat rolul Camille de Rossillon din Vaduva vesela de Franz Lehar, in regia marelui regizor Hugo 

de Ana, in 6 spectacole in 12, 14, 16, 18, 23 si 25 octombrie, in compania celebrei soprane Daniela 

Mazzucato, una dintre cele mai valoroase interprete a rolului Valencienne. 

In luna noiembrie a aceluiasi an, Tiberius Simu a fost invitatul operei din Liege, Belgia, Opera 

Royal de Wallonie, unde a interpretat rolul Fenton din Falstaff de Verdi, in 6 spectacole desfasurate in 

datele: 17, 20, 22, 25, 28 noiembrie si 1 decembrie, sub bagheta dirijorului Paolo Arrivabeni, in regia 

lui Stefano Poda si avandu-l in rolul titular pe marele bas-bariton italian Ruggero Raimondi. Acest 

spectacol a fost imortalizat pe DVD de catre Rai Trade corporation si pus in vanzare pe teritoriul UE de 

catre Dynamic/Rai Trade in 2010. 

In ianuarie 2010, Tiberius Simu a continuat seria de spectacole cu Vaduva vesela, sustinand in 

22 si 24 ianuarie, 2 spectacole la Rovigo. 

In martie 2010, Tiberius Simu a aparut pe scena Opera de Nantes/Angers, Franta, in rolul titular 

din Lucio Silla de Mozart, intr-o serie de 8 spectacole, in 7, 9, 11, 14, 16, 24, 26 si 28 martie, rol pe 

care l-a reluat in final de aprilie, inceput de mai la Opera de Rennes, intr-o serie de 5 spectacole, in 30 

aprilie, 3, 5, 7 si 9 mai.  

Vara lui 2010 sta sub semnul operetei Der Zarewitsch de Franz Lehar, opereta pe care Tiberius 

Simu a interpretat-o intr-o serie de 15 spectacole estivale la unul dintre cele mai mari festivaluri de 

opereta din lume, Seefestspiele Morbisch, condus de catre Harald Serafin, unul dintre cei mai cunoscuti 

interpreti si promotori ai operetei din ultimii 30 de ani. Acest festival se desfasoara in fiecare an, in aer 

liber, la Morbisch am See, amfiteatrul avand o capacitate de 5000 de locuri, biletele pentru spectacolele 

din fiecare an fiind epuizate cu cateva luni inainte de inceperea festivalului. Premiera spectacolulului 

Der Zarewitsh a fost difuzata in direct de catre ORF, compania de televiziune austriaca realizand si un 

DVD, pus in vanzare in acelasi an. 

Stagiunea 2011-2012 aduce debutul lui Tiberius Simu ca invitat pe scena operei din Frankfurt, 

in rolul Don Ottavio din Don Giovanni de Mozart, intr-o serie de 6 spectacole in lunile noiembrie, 

decembrie 2011 si ianuarie 2012, cat si debutul sau ca invitat al operei din Duseldorf pentru un 

spectacol de Barbierul din Sevilla in februarie 2012.  

Lunile aprilie si mai 2012 marcheaza revenirea lui Tiberius Simu pe scena Operei Nationale din 

Timisoara in rolul Alfredo Germont din Traviata, cat si revenirea pe scena Operei Nationale Romane 

din Cluj in rolul contelui Almaviva in lunile februarie si iunie a anului 2012. 

In decembrie 2012, Tiberius Simu participa la un turneu cu concerte de Anul Nou in Japonia, 

impreuna cu Orchestra Wolksoper Wien, avand-o ca si colega pe soprana Andrea Rost. Concertele de 

Anul Nou au debutat in 31 decembrie la Suntory Hall din Tokyo, fiind urmate in 1, 2 si 3 ianuarie 2013 

de inca trei concerte in aceeasi sala prestigioasa, apoi de concerte in Osaka, in 5 si 6 ianuarie, in 

Nagoya in 8 ianuarie si in Nagano in 9 ianuarie. 

In ianuarie 2013, Tiberius Simu debuteaza pe scena Operei Nationale din Sofia in rolul Lenski 

din Evgheni Oneghin de Ceaikovski, aparand in 3 spectacole in 25 si 27 ianuarie, apoi in 2 februarie. 

In mai 2013, Tiberius Simu este invitatul operei din Bilbao, Spania, unde debuteaza in rolul 

Ecclitico din Il mondo della Luna de Joseph Haydn, sustinand 2 spectacole in 17 si 19 mai, sub bagheta 

marelui dirijor Jesus Lopez Cobos. 

In august 2013, Tiberius Simu este pentru prima data invitat al Opera de Bordeaux, unde incepe 

repetitiile pentru o reluare a spectacolului de Lucio Silla, unde apare in rolul titular in 5 reprezentatii, in 

25, 27, 29 septembrie, 1 si 3 octombrie. 



In septembrie 2013, Tiberius Simu se amgajeaza ca regizor artistic la Opera Nationala Romana 

Cluj, post pe care va ramane angajat pana in iarna lui 2015. 

Lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013 marcheaza reveniri ale lui Tiberius Simu pe 

scenele operelor din Bucuresti si Cluj in rolurile Lenski si Alfredo, iar luna decembrie marcheaza 

debutul lui Tiberius Simu in rolul Gabriel von Eisenstein din opereta Liliacul de Strauss, pe scena 

Operei Nationale Romane din Cluj. 

Luna martie 2014 marcheaza debutul regizoral al lui Tiberius Simu pe scena Operei Nationale 

Romane din Cluj cu titlul Vaduva vesela de Lehar, a carei premiera s-a materializat in 30 martie, fiind 

primita cu laude de catre presa de specialitate. Incepand cu cel de-al doilea spectacol, 9 aprilie 2014 si 

pana in prezent, Tiberius Simu a devenit si interpretul rolului Danilo Danilovici, continuand sa se 

ocupe si de regia spectacolului la fiecare reluare a sa pe scena clujeana. 

Toamna anului 2014 aduce repertoriului lui Tiberius Simu doua noi creatii ale compozitorului 

clujean Cornel Taranu, Lautarul, interpretat alaturi de ansamblul Ars Nova si 3 Cantece de tinerete, pe 

versuri de Blaga, interpretate la Filarmonicile din Cluj si Iasi. 

In octombrie 2014, Tiberius Simu isi incepe activitatea profesorala, in calitate de Asistent 

Universitar Doctorand la AMGD, facultatea de Interpretare, sectia ASM, unde este si in prezent angajat 

ca si Asist. Univ. Drd. 

In luna noiebrie a anului 2014, Tiberius Simu debuteaza in calitate de regizor la Opera din 

Brasov, montand opereta Tara surasului de Lehar, ale carei prime reprezentatii au avut loc in 27 si 29 

noiembrie, fiind primite cu caldura atat de public cat si de critica de specialitate. 

In februarie 2015, Tiberius Simu primeste doua premii deosebite, primul fiind reprezentat de o 

Diploma de excelenta, acordata pentru contributia deosebita la realizarea Marelui Bal al Operei, 21 

februarie 2015, al doilea premiu fiind reprezentat de Trofeul Lya Hubic, acordat pentru meritele 

deosebite confirmate intr-o lunga si fructuoasa cariera, pentru contributia adusa scenei lirice. 

In lunile martie-iunie, Tiberius continua activitatea regizorala la Opera Nationala Romana Cluj, 

preluand regia mai multor spectacole, printre care Cavalleria Rusticana de Mascagni, Barbierul din 

Sevilla de Rossini sau Orfeu in Infern de Offenbach, cat si activitatea profesorala la AMGD, realizand 

in cadrul clasei de opera spectacolul Barbierul din Sevilla de Rossini 

In septembrie 2015, Tiberius Simu este invitat al Filarmonicii din Amsterdam pentru un concert 

cu arii si duete din operete de Lehar, concert desfasurat in aer liber in fata a mai bine de 3000 de 

spectatori in 5 septembrie 2015. 

Luna octombrie marcheaza revenirea pe scena bucuresteana in rolul lui Lenski din Evgheni 

Oneghin de Ceaikovski, in timp ce luna noiembrie 2015 marcheaza debutul pe scena Operei din Galati 

cu rolul contelui Almaviva din Barbierul din Sevilla. 

In 18 si 20 ianuarie si 7 februarie 2016, Tiberius Simu interpreteaza rolul Lenski pe scena 

Operei Nationale Romane Cluj, in noua productie semnata de catre Mihaela Bogdan, bucurandu-se de o 

calda primire din partea publicului, cat si de critici favorabile. 

Tot in luna februarie, Tiberius Simu adauga repertoriului sau rolul de tenor din Simfonia a IX-a 

de Beethoven, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal la Filarmonica din Cluj, rol pe care umreaza sa 

il interpreteze in luna octombrie a anului 2017 la Filarmonica din Iasi sub bagheta maestrului Horia 

Andreescu. 

In martie 2016, Tiberius Simu regizeaza programul artistic sustinut de Opera Nationala Romana 

la Balul Operei din Cluj, primind aprecieri deosebite pentru realizarea spectacolului. 

In aprilie si mai, la Filarmonica din Iasi, Tiberius Simu apare in mai multe concerte, intai cu arii 

si duete din musicaluri, sub bagheta maestrului Adrian Morar, apoi in Missa nr 6 de Schubert, sub 

bagheta maestrului Horia Andreescu. 

In iunie 2016, Tiberius Simu monteaza la AMGD in cadrul clasei de opera un spectacol 

experiment ce are ca punct de plecare Flautul fermecat de Mozart, spectacol ce a starnit deopotriva 

aprecieri si controversa in mediul academic. 



In septembrie 2016, Tiberius Simu realizeaza cu succes rolul Danilo din Vaduva vesela de 

Lehar in regia controversata a lui Andrei Serban, la Opera Nationala Bucuresti si mai apoi la Opera 

Nationala Iasi, rol pentru care primeste aprecieri din partea presei de specialitate. Acest rol va fi jucat 

de catre Tiberius Simu pe parcursul intregii stagiuni, atat la Bucuresti cat si la Iasi. 

Daca luna octombrie 2016 este marcata de mai multe concerte la Satu Mare, Oradea si Carei, 

luna noiembrie marcheaza aparitia lui Tiberius Simu pe scena Operei Nationale Bucuresti intr-o regie  

moderna de Barbierul din Sevilla, regie realizata de regizorul italian Matteo Mazzonis.  

In 11 decembrie, Tiberius Simu debuteaza pe scena Operei Nationale din Timisoara in rolul lui 

Gabriel von Eisenstein, iar finalul lunii decembrie este marcat de un nou spectacol de Liliacul la Opera 

Nationala din Cluj,  urmand ca primele zile din ianuarie sa fie dedicate unei serii de 3 Concerte de Anul 

Nou la Filarmonica din Botosani, urmate de un spectacol de Vaduva vesela, Danilo, la Opera Nationala 

Romana din Timisoara. 

Urmeaza doua spectacole de Don Giovanni, primul la Iasi in 20 ianuarie, apoi la Bucuresti in 28 

ianuarie, urmand ca in 10 februarie Tiberius Simu sa debuteze cu rolul de tenor din Creatiunea de 

Haydn la Filarmonica din Cluj. 

In martie 2017, Tiberius Simu realizeaza primul sau rol intr-o opera pentru copii, intruchipandu-

l pe Ionica in Motanul incaltat de Trailescu la Opera Nationala Romana din Cluj. 

Lunile mai si iunie sunt dedicate pregatirilor pentru spectacolul clasei de opera a AMGD cu 

titlul Don Giovanni de Mozart, spectacol ce a vazut lumina rampei in 8 si 9 iunie pe scena Studioului 

de concerte al AMGD, iar incepand cu luna iulie 2017, Tiberius Simu a fost implicat in repetitii pentru 

o montare noua de Don Giovanni, in regia lui Andrei Serban, spectacol a carui premiera a avut loc in 

31 august 2017. 

In ultimele luni ale anului 2017 si in prima jumatate a anului 2018, Tiberius Simu are o bogata 

activitate concertistica impreuna cu grupul Ad Libitum Voices, sustinand concerte la Cluj, Bucuresti, 

Arad, Oradea si in alte orase din tara, revenind de asemenea pe scena Casei Radio Bucuresti in luna 

mai, interpretand rolul titular din opera de camera "The piano teacher" de Tudor Feraru. Activitatea sa 

regizorala continua cu realizarea unei productii de Nunta lui Figaro de Mozart la clasa de opera a 

AMGD, spectacol prezentat cu succes si in cadrul Festivalul Operelor Independente de la Iasi, in 20 

mai 2018. 


