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Novum Generatio - Zilele Chitaristice Internaționale 
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„Gheorghe Dima” 

Festivalul va avea loc în 2–6 noiembrie 2019 la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” şi la                

Casino-ul din Parcul Central, Cluj-Napoca.  

Această ediţie aduce iubitorilor muzicii o frumoasă surpriză, unul dintre cei mai influenţi             

chitarişti ai lumii: Stochelo Rosenberg. Invitații, de altfel, provin din 8 țări: Olanda, Germania, Franța,               

Austria, Ungaria, Slovenia, Republica Libaneză și România. 

Evenimentul, care propune recitaluri solo, concerte de muzică de cameră, concerte ale tinerelor             

talente, este un eveniment de anvergură conceput ca unul intercultural, pe fondul unui dialog interetnic               

si international, prin intermediul căruia dorim să aducem o contribuție originală în îmbunătățirea unor              

aspecte din domeniul chitaristic. 

Prin organizarea acestui eveniment principalul scop pe care il urmarim este acela de a reuni               

iubitorii de chitara (fie ca sunt studenti la Conservator, elevi sau profesori de la liceele de muzică, fie                  

tineri amatori pasionați de acest instrument) în jurul unor mari interpreți de chitară. Pentru publicul               

auditor, scopul este de a-l introduce în contextul cultural educativ oferit de spectacole de exceptie               

(recitaluri de chitară solo) unde se interpretează piese noi, originale, executate de cei mai buni maeștri                

din domeniu, de renume international. Cât despre publicul larg, se are in vedere popularizarea              

instrumentului in plan socio-cultural, cu precadere in randul tineretului, atragerea si familiarizarea            

acestuia cu muzica de chitara si cu muzica clasica de calitate. Unul din mijloacele prin care ne                 

propunem sa facilitam realizarea acestui obiectiv este de a oferi acces liber tuturor spectatorilor la               

concertele tinute in cadrul festivalului.  

http://www.amgd.ro/


Cu fiecare an, organizatorii doresc sa aduca imbunatatiri festivalului astfel incat in viitor sa              

devina unul dintre cele mai mari festivaluri de chitara clasica din Romania. 

Programul festivalului  

 
2 noiembrie 2019  
11.00 – CONFERINȚĂ  
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
Posibilități de activare și dezvoltare profesionala pentru tineri chitariști chitariștilor  
invitaţi: 
• dr. Constantin ANDREI (RO) 
• drd. GIRÁN Péter (HU) 
• drd. TÓTH Álmos (HU) 
• Viorela FILIMON (RO) 
• BABȚAN-VARGA Florian (RO) 
 
12.00 – CURS DE MAIESTRIE  
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
• GIRÁN Péter (HU) – flamenco 
 
 
3 noiembrie 2019  
09.00 – CURS DE MAIESTRIE 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
 
19.00 – CONCERTE 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
• FLAMENCO: 

GIRÁN Péter (HU) 
• GYPSY JAZZ: 
Stochelo ROSENBERG (NL) & PUSZTAI Antal (HU/AT) 
ASZTALOS Zsolt – percuție (RO) 

HADNAGY Attila – contrabas (RO)  
 
 
4 noiembrie 2019 
09.00 – CURS DE MAIESTRIE 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
 
19.00 – CONCERTE 
Parcul Central, Casino – Cluj-Napoca 
• Alexandru Emil MARE (RO) 
• duo Celeste (RO): OROSZ Dávid & Tudor GLIGA 
• Nejc KUHAR (SI/AT) 
 
 



5 noiembrie 2019  
09.00 – CURS DE MAIESTRIE 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
 
19.00 – CONCERTE 
Parcul Central, Casino – Cluj-Napoca 
• Cvartet de coarde : 

Daiana IUGA – vioara I,  
Andrada IUGA – vioara II,  
Andrei PINTEA – violă,  
Adi LUP – violoncel  

• BABȚAN-VARGA  Flórián (RO) 
• BEKE István Ferenc (RO) 
• Florian LAROUSSE (FR) 
 
 
6 noiembrie 2019  
09.00 – CURS DE MAIESTRIE 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca 
 
19.00 – CONCERTE 
Parcul Central, Casino – Cluj-Napoca 
• Tudor TORGE (RO) 
• Duo Tudor TORGE – chitară (RO) & Mara Torge – vioară (RO) 
• Cvartet de chitare: 

PRÓZSA Réka (RO), 
NAGY Robert Andrei (RO),  

Cosmina COSTIN (RO),  
Antranik KASPARIAN (LB) 
• Peter GRANEIS (DE) 
 
 

Toate concertele vor fi cu intrarea liberă! 
 

 


