
 

 

 

CONCURS DE MUZICA DE CAMERA   

“DUO PIANISTIC” 

Editia a IX a  2017 

 

Competiţia îşi propune: 

 

- să  promoveze  şi să valorifice creaţia românească  pentru două piane. 

- să ofere   oportunitatea, pentru compozitorii tineri,  de a prezenta compoziţii noi    

   pentru două  piane( favorizând astfel  un climat de  cercetare şi  manifestare    

   artisticâ din ce în ce mai apreciat de societatea muzicală  contemporană  şi în acelaşi     

   timp  reprezentativ pentru creaţia componistică romanească). 

-  să propulseze un gen cameral-literatura pianistică pentru doua piane (care  are o  

    indelungată  tradiţie,   cuprinzând un număr impresionant de  lucrări   în  evoluţia   

    istorică  a genului). 

- să încurajeze tinerii  interpreţi printr -o promovare  bazată  pe principii valorice  a   

   performanţeiactului interpretativ. 

 



 

 

Regulament de concurs 

 1. Competiţia este deschisă  studenţilor pianişti dinînvăţământul universitar ,  
      cursuri de licenţă şi masterat. 
 
2.   Programul   va cuprinde  două lucrări :    
Programul va cuprinde două lucrări : 
 
- o lucrare, la alegere dintre 
     Răzvan Metea – Mariage               
     Cristian Bence-Muk  - A few musical horror scenes               
     Ionică Pop - Aventura celor 8 osutădouăzecişioptimi     
     Şerban Marcu - Trei piese mici în do(i)    
     Ciprian Pop – Cartoon Toccata        
 
-  o lucrare din repertoriul universal pentru două piane (lucrări  originale pentru  două 
piane sau transcripţiile compozitorilor pentru propriile lucrări). Sunt admise şi părţi de 
suită sau părţi de sonată. 
 
Marele premiu al concursului, oferit de Filarmonica Sibiu: programarea formaţiei 
câştigătoare în stagiunea 2017-2018 a Filarmonicii, formatie care  va interpreta o lucrare 
concertantă  pentru două piane şi orchestră compusă de  Cristian Bence-Muk. 
 
 3.  Durata maximă pentru ambele lucrări  :  20 de minute 
 4.  Competiţia  va avea  loc în 21 aprilie   2017,   Sala studio AMGD 
 5.  Fişa de concurs va fi completată în format electronic  şi trimisă  până  la data de   

        14  aprilie 2017   ( adresa : veranegreanu@yahoo.com) 

6. Taxa de înscriere este de  50  RONI / formaţie,  care se va plăti la                                

  secretariatul  artistic / organizatorilor   înainte de concurs . 

7.  Stabilirea ordinii de concurs se va face în  seara de 20 aprilie , prin tragere la sorţi de  

către candidaţii înscrişi la concurs . 

http://www.amgd.ro/upload/files/A%20few%20musical%20horror%20scenes.pdf
http://www.amgd.ro/upload/files/Aventura%20celor%208%2015.03.2013.pdf
http://www.amgd.ro/upload/files/Trei%20piese%20mici%20in%20do(i)%20pentru%20dou_%20piane.pdf
http://www.amgd.ro/upload/files/Ciprian%20Gabriel%20Pop%20-%20Cartoon%20Toccata.pdf


8.  Juriul este alcǎtuit din personalitǎţi şi cadre univ. pianişti  şi compozitori.  

9. Cazare : Informaţii privitoare la posibilitǎţile de cazare se pot obţine telefonic               
   0740 852360  - E-mail  veranegreanu@yahoo.com/  sau  
          0721296936 – E-mail gavrismihaela@gmail.com 

 

mailto:veranegreanu@yahoo.com/
mailto:gavrismihaela@gmail.com

