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Asociația Culturală “Arta Sonoră” în parteneriat cu 

 Muzeul Național George Enescu, 

 Asociația “Noesis Enesco” (Franța), 

 Asociația “Kunst – und Kulturhaus Schüller” (Germania), 

 Centrul Cultural “Paletele Brâncovenești” – Mogoșoaia 

 

FESTIVAL CULTURAL INTERNAŢIONAL  

 „ARTA SONORĂ”  

EDIŢIA PALATELE BRÂNCOVENEŞTI DE LA PORŢILE 

BUCUREŞTIULUI – MOGOŞOAIA 2020 

 

22-29 iulie 2020 
 

Cursuri de vară, Masterclass în muzică și inițierea tinerilor muzicieni în devenire, 

organizate online și live 

O stagiune de recitaluri, 

 Preludiu la Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră” 

“Rezonanțe sonore pe armonii de Festival” 

Contact 

Festivalul Cultural Internațional  

Arta Sonoră 

https://www.facebook.com/ac.artasonora 

 

asociatia.arta.sonora@gmail.com 

Arta Sonoră 

https://www.youtube.com/channel/UCXtfb91Ll9B

hyJND3BlEdSg/featured   

+40 723 362 706 

+40 723 772 311 

https://artasonora.ro/ 

https://www.facebook.com/ac.artasonora
https://www.youtube.com/channel/UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg/featured
https://www.youtube.com/channel/%20UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg
https://artasonora.ro/
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Asociația Culturală „Arta Sonoră” 
 

Asociația Culturală "Arta Sonoră" are ca scop realizarea unei vaste activități în 

domeniul muzical în vederea dezvoltării educaționale și profesionale a elevilor și 

studenților prin: 

 

a. Promovarea valorilor culturale, arta, muzica, tradiții și acțiunile culturale și 

spirituale românești la nivel național și internațional; 

b. Cooperarea cu autoritățile publice și alte asociații și organizații care au 

scopuri similare; 

c. Promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate; 

d. Organizarea de festivaluri, concerte, recitaluri, conferințe și diferite 

evenimente culturale; 

e. Organizarea concursurilor de muzică și activități asimilate acesteia la nivel 

național și internațional; 

f. Organizarea de concursuri de muzică "masterclass" cu profesori de talie 

națională și internațional; 

g. Organizarea de tabere având ca scop aprofundarea teoretică și practică în 

domeniul muzical; 

h. Organizarea de spectacole, recitaluri și concerte și facilitarea participării 

membrilor Asociației la acestea; 

i. Organizarea și desfășurarea de proiecte și programe de educație muzicală, de 

cursuri de diverse cercuri de studiu; 

j. Înregistrarea festivalurilor, concertelor, recitalurilor și diferitelor evenimente 

culturale cu ajutorul unui studio de înregistrare; 

k. Stimularea prin acordarea de premii, diplome și distincții acelora ce se vor 

impune prin activități de excepție; 

l. Colaborarea cu firme de publicitate în scopul promovării și dezvoltării 

activității asociației; 

m. Accesarea de fonduri prin diferite proiecte în vederea realizării scopului 

Asociației; 

n. Inițierea, sprijinirea și organizarea activităților culturale (cercuri științifice, 

sesiuni de comunicări științifice, spectacole culturale artistice, concerte, etc.) 
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o. Încurajarea și desfășurarea acțiunilor de propagandă muzicală, culturală și 

civică în rândul populației; 

p. Dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru elevii și studenții în 

muzică; 

q. Desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de cărți, lucrări 

științifice, broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea 

oricăror altor acțiuni propagandistice, de informare și popularizare; 

 

Ca un preludiu al Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” – Ediția 

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia, a avut loc Festivalul 

Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția I. 

 

Festivalul Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 a fost creat la 

solicitarea tinerilor muzicieni dornici de a interpreta lucrările pe care le-au pregătit 

în această perioadă de izolare. Organizatorul le oferă oportunitatea de a fi creativi, 

motivați, apreciați, promovați și cunoscuți la nivel național și internațional.  

 

Asociația Culturală “Arta Sonoră” dorește să vină în sprijinul tinerilor 

interpreți în ceea ce privește activitatea competițională indispensabilă în procesul 

de educație atipic, precum și în dezvoltarea personalității artistice în această 

perioadă deosebit de dificilă. 

 

Prof. Doina Saliu – Președinte Asociația Culturală “Arta Sonoră” împreună 

cu juriul de specialitate alcătuit din profesorii invitați să susțină cursurile de 

masterclass ale Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră” doresc să fie 

alături de acești interpreți, artiști în devenire. Ei intenționează să le ofere această 

șansă de a trece mai ușor peste această perioadă, pentru că muzica este un prilej de 

bucurie și de sărbătoare. 

 

“Muzica este o putere spirituală în stare să lege toți oamenii între ei” 

George Enescu 
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Prezentare generală a Festivalului Cultural 

Internațional “Arta Sonoră” 
 

Organizatorii Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră”: 

• Președinte Festival – Prof. Florin Negreanu (Nootdorp, Olanda) 

• Manager Festival – Prof. Met. Mihaela Predoiu 

• Director Artistic Festival – Prof. Doina Saliu 

• Secretariat Artistic Festival – Prof. Cristina Predoiu 

 

 Doamna prof. Doina Saliu, ca şi iniţiatoare a acestui frumos proiect, izvorât 

în urmă cu doi ani sub denumirea „Festivalul de artă de la Breaza” mărturiseşte că a 

avut ecouri naţionale şi s-a bucurat de un succes important în anul 2018. În anul 

2019, l-a transformat într-un eveniment de talie internaţională, având în vedere că 

au fost implicaţi profesori de renume internaţional şi participanţi din alte ţări.  

 Prima ediţie internaţională s-a desfăşurat tot în oraşul Breaza, sub titulatura 

„Festivalul Internaţional Breaza 2019” unde a desfăşurat activitatea de director 

artistic, coordonator al Festivalului, profesor de pian, coordonator şi prezentator al 

recitalurilor „Stagiunea – Preludiul Festivalului Internaţional Breaza 2019”. 

 Festivalul Internaţional Breaza 2019 a reunit un nucleu valoros de 20 de 

profesori renumiţi din ţară şi din străinătate şi un număr de 70 de cursanţi 

Masterclass cu vârste cuprinse intre 8 şi 50 de ani, deasemenea din ţară şi din 

străinătate, cu toţii au adus în sălile de concert vibraţii impresionante, profesorii 

concertând alături de cursanţii dumnealor. Iubitorii acestui gen de muzică s-au 

bucurat de această oportunitate oferită prin intermediul Festivalului. 

 Ideea acestui Festival va continua sub egida directa a Asociaţiei Culturale 

„Arta Sonoră”. 

 În continuare vom prezenta proiectul „Festivalul Cultural Internaţional Arta 

Sonoră” (noua denumire) care va avea loc la Palatul Brâncovenesc, Mogoșoaia și 

online, în funcție de disponibilitatea fiecărui profesor. 

Studierea unui profil artistic–muzică instrumentală, vocală, compoziție 

presupune de cele mai multe ori o muncă titanică, efort, continuitate și perseverență.  

Artiștii implicați ( elevi, studenți) acestui profil încearcă să realizeze ”imposibilul” 

în ciuda programelor de învățământ, vacanța de vară fiind pentru ei o perioadă 
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binefăcătoare de relaxare si de refacere a resurselor lor intelectuale și fizice prin 

schimbarea activităților cotidiene.  

Această  relaxare și refacere a resurselor din timpul vacanței de vară se 

concretizează în desfășurarea unui Festival Cultural Internațional Arta Sonoră. 

Tinerii muzicieni vor avea ocazia să lucreze cu profesori de talie naţională şi 

internaţională, acest lucru fiindu-le benefic în progresul educaţiei artistice. 

 Ideea acestui Festival este aceea de a îndeplini nevoia de odihnă și relaxare pe 

de o parte și pe cealaltă parte de a studia zilnic într-un mediu elevat, cu o atmosferă 

plăcută și competitivă. Această activitate de a învăța, studia și performa constituie 

un adevărat imbold pentru dezvoltarea imaginației muzicale, a spiritului artistic, a 

cerințelor individuale. Tinerii artiști aflați în devenire sunt dornici de aceste 

activități, pentru ei este o mare onoare să participe la cursuri susținute de profesori 

renumiți, să învețe tainele muzicii instrumentale/vocale/ ale compoziției și nu numai.  

Suntem deschiși la dorinţele copiilor care doresc să facă primii pași în 

descifrarea acestei minunate arte care este muzica prin învățarea unui instrument, 

unei piese vocale. 

Acest Festival se adresează tuturor elevilor, studenților din țară și din 

străinătate, de la liceele vocaționale, școli de muzică. 

Festivalul Cultural Internaţional Arta Sonoră îşi rezervă exclusivitatea 

înregistrărilor şi filmărilor.  
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Profesorii 
 

-I N V I T A Ţ I   D E   O N O A R E- 

 

PROF. CONSTANTIN SANDU – PIANIST, PORTO, PORTUGALIA – ONLINE 

PROF. DRD. ALINA PAVALACHE-COPHIGNON –  DIRECTOR ARTISTIC 

RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES „GEORGES ENESCO” 

VOCAL COACH ACOMPANIAMENT PIAN – LIVE 

 

COMPOZIŢIE SI STUDII TEORETICE: 

CONF. UNIV. DR. DIANA DEMBINSKI VODĂ – UNMB – LIVE  

 

PIAN: 

PROF. TIBERIU CHIRĂNUȘ - CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – LIVE 

PROF. DOINA SALIU –  CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – LIVE 

PROF. MIHAELA PREDOIU – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREŞTI – LIVE 

PROF. MONICA TIMARU – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREŞTI – 

ONLINE 

 

VIOARĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ 

PROF. DR. RALUCA STRATULAT – CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – 

LIVE ȘI ONLINE 

 

EMOŢIA  MUZICALĂ.  

DE LA CAMERA DE STUDIU LA SCENA DE CONCERT. 

*curs unic în România 

PROF. DR. RALUCA STRATULAT – CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – 

LIVE ȘI ONLINE 

 

VIOARĂ-VIOLĂ: 

PROF. FLORIN NEGREANU – NOOTDORP, OLANDA – LIVE ȘI ONLINE 

 

VIOLĂ: 

PROF. DR. CAMELIA VODĂ – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – 

ONLINE  

 

LUTHIERIE 

*curs unic în România 

PROF. FLORIN NEGREANU – NOOTDORP, OLANDA – LIVE ȘI ONLINE 
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VIOLONCEL: 

PROF. ANI MARIE PALADI – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREŞTI – LIVE  

 

HARPĂ: 

PROF. DRD.  MIRUNA VIDICAN – CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – LIVE 

 

CANTO: 

PROF. MARIANA CHIHAIA – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREŞTI – LIVE  

PROF. DANIELA CHIHAIA POPA – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREŞTI – 

LIVE  

PROF. MARIUS OLTEANU – CNA”DINU LIPATTI”, BUCUREȘTI – LIVE 

 

DIRIJAT ȘI COMPOZIŢIE: 

CONF. UNIV. DR. BOGDAN VODĂ – UNMB – ONLINE 

 

JAZZ – MUZICĂ UȘOARĂ: 

PROF. MIHAELA TEODORESCU – ȘCOALA AMERICANĂ INTERNAȚIONALĂ  

BUCUREȘTI – LIVE ȘI ONLINE 

COREPETIŢIE: 

PROF. MARTA CLAUDIA BĂCEANU TUDOR – CNM „GEORGE ENESCU”, 

BUCUREȘTI – LIVE  

 

PROF. OZANA ALEXE – CNM „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – LIVE 

PROF. TIBERIU CHIRĂNUȘ - CNM ”GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI – LIVE 
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Organizatorii 
 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARTA SONORĂ”  

 

PREŞEDINTE FESTIVAL, PROFESOR  FLORIN  NEGREANU 

Domnul profesor Florin Negreanu a început să studieze muzica de la o vârstă 

foarte fragedă, sub îndrumarea mamei, care a avut un rol foarte important în educația 

sa muzicala. Mai târziu, a studiat vioara la Colegiul Național George Enescu, la clasa 

Mihaelei Mailat. La 19 ani, a părăsit România pentru Olanda, unde a studiat la 

Conservatorul Regal din Haga – KonCon Den Haag,  la Conservatorul din 

Rotterdam masterat vioară şi muzică de cameră şi la Academia de arte Utrecht HKU 

– master vioară baroc. A fost perioada când a acumulat și un repertoriu vast, care i-

a permis să își continue cariera concertantă cu diferite ansambluri și orchestre din 

țara adoptiva. Astăzi, Florin Negreanu este o prezență constantă pe scenele din 

Olanda. Este membru al cvartetului Gaudi [ www.gaudikwartet.nl ]. Prin cursurile 

și concertele de muzică de camera pe care le organizează, promovează tinere talente 

din Olanda și din România. În plus, are o pasiune pentru restaurarea instrumentelor 

cu coarde; Florin este „doctorul viorilor”  [ www.deviooldokter.nl ]. Proiectul de 

suflet: renovarea unei foste școli în Germania, o școală care va deveni un loc de 

promovare a culturii pe toate planurile. Este fondator şi director artistic la „Eifel 

BaROCK Fest”, fondator şi director artistic KuK Schüller (Germania). 

 

MANAGER FESTIVAL, PROFESOR MIHAELA PREDOIU 

 

Doamna profesor Mihaela Predoiu este absolventă a Academiei de Muzica -

București in anul 1995. Din anul 1993 a început cariera de dascăl, în anul 1995 

devenind profesor titular la catedra de pian a Colegiului Național de Muzica “George 

Enescu”, unde in anul 2006 a obținut gradul didactic l și din anul 2007 este profesor 

metodist. A obținut cu elevii săi numeroase premii la Concursuri Naționale și 

Internationale. A făcut și face parte din numeroase jurii de specialitate, printre care 

enumeram: Festivalul- Concurs de Interpretare pianistica “Iulia Hasdeu” - Câmpina, 

Festivalul-Concurs “Paul Polidor”, Concursul “Bucuria muzicii”. A activat in Corala 

Bisericii “Sfântul Elefterie”, in corul “Dominium Carmen”, Corul Catedralei 

www.gaudikwartet.nl
www.deviooldokter.nl
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Catolice “Sfântul Iosif”, având turnee in țara și străinătate. Este unul dintre autorii 

manualului de “Muzica și mișcare” clasa a lll-a, care a câștigat licitația MEN pe 

locul l - calitate. In anul 2019 a fost profesor coordonator al recitalurilor elevilor 

Colegiului Național de Muzica “ George Enescu” din cadrul evenimentului “Scoala 

in Festival”, desfășurat in luna Septembrie in Piața festivalului “George Enescu”. 

 

DIRECTOR ARTISTIC, PROFESOR DOINA SALIU 

 

Doamna profesor Doina Saliu este absolventă a Academiei de Muzică din  Bucureşti 

anul 1995, cu master la pian, studii teoretice si cor academic. A fost redactor la Radio 

Difuziunea Română Bucureşti, este membru fondator al Corului de Cameră 

„Preludiu” din cadrul Centrului Naţional de Cultură „Tinerimea Română” Bucureşti, 

iar în prezent este profesor grad I de pian şi studii teoretice la Colegiul Naţional de 

Muzică „George Enescu” Bucureşti. A coordonat si susținut  o vastă activitate în 

cadrul Festivalului de Arte de la Breaza desfășurat în perioada 27 iulie-5 august 2018 

şi în perioada 21 -28 iulie 2019 fiind și profesor de studii teoretice și cor în cadrul 

Masterclass-ului de la Breaza. Președinte al comisiei de jurizare și manager de 

proiect al Festivalului Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția I. 

Președinte al Asociației Culturale “Arta Sonoră” 

 

SECRETAR  ARTISTIC, PROFESOR CRISTINA PREDOIU 

  

Doamna profesor Cristina Predoiu este absolventă a Academiei de Muzică din 

București anul 1996. A activat în coralele „Kontakion” şi „Dominium Carmen” cu 

care a realizat mai multe turnee în ţară şi străinătate, precum şi CD-uri. Din anul 

1991 şi-a început cariera la catedră, în anul 1996 devenind profesor titular rămânând 

profesor asociat la Colegiul  Susține o vastă activitate concertistică cu această 

formaţie de prestigiu, iar în calitate de profesor a obţinut cu elevii săi.  
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Parteneri și Sponsori ai Festivalului Cultural 

Internațional “Arta Sonoră” 
 

• RADIO ROMÂNIA CULTURAL ȘI MUZICAL 

• MUZEUL NAȚIONAL GEORGE ENESCU 

• ASOCIAȚIA NOESIS ENESCO 

• ASOCIAȚIA KUNST — UND KULTURHAUS SCHÜLLER 

• INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 

• TVR 

• PRIMĂRIA ORAȘULUI MOGOȘOAIA 

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 — MOGOȘOAIA 

• CENTRUL CULTURAL “PALATELE BRÂNCOVENEȘTI” 

• DOCTORUL VIORILOR – https://deviooldokter.nl/  

• JULIA’S FLOWERS 

• MERRY MUSIC 

• JUST PIANO 

  

https://deviooldokter.nl/
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Preludiul Festivalului Cultural Internațional             

“Arta Sonoră” 
 

 Stagiunea de recitaluri lunare este oferită tinerilor muzicieni în scopul 

promovării și performanței muzicale pe scene din diferite oraşe ale ţării. Aceste 

recitaluri trebuie să constituie un imbold pentru pregătirea fiecărui artist, aşa vor 

putea să-și gestioneze emoțiile constructive, vor putea să-și evalueze nivelul de 

pregătire al repertoriului. 

Du—27.OCT.2019—1430 Muzeul Național “George Enescu”–București 
Sâ—09.NOI.2019—1600 Palatul Mogoșoaia 
Sâ—30.NOI.2019—1600 Centrul Cultural Cornetu 
Sâ—14.DEC.2019—1600 Vila “Luminiș”, Muzeul “George Enescu”–Sinaia 
Sâ—25.IAN.2020—1500 Muzeul Național “George Enescu”–București 
Sâ—22.FEB.2020—1500 Palatul Mogoșoaia 
Sâ—21.MAR.2020—1800 Centrul Cultural “Aurel Stroe” – Bușteni  
Sâ—04.APR.2020—1500 Palatul Mogoșoaia 
Sâ—16.MAI.2020—1700 Muzeul Național “George Enescu” – București 
Sâ—13.IUN.2020—1600 Palatul Mogoșoaia 
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Formular de înscriere 
pentru participarea la Festivalul Cultural Internațional 

“Arta Sonoră”—Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia 

Cursuri de vară, Masterclass în muzică și inițierea tinerilor muzicieni în devenire, 

organizate online și live, în perioada 22-29 iulie 2020 

Date Personale 

    Nume  

    Prenume  

    Data Nașterii  Telefon  

    Email  

    Adresă  

Secțiunea 

Profesor 

 Muzică instrumentală/vocală 

 Compoziție muzicală 

 Emoția muzicală. De la camera de studiu la scena de concert. 

 Luthierie 

 Dirijat 

 Jazz – Muzică ușoară 

Data înscrierii și Pachetul Solicitat 

 Pachetul 1 
PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL 

ASOCIAȚIEI CULTURALE ARTA SONORĂ 

RO52 BTRL RONC RT05 2988 4501 

deschis la Banca Transilvania 

 Pachetul 2 

Pachetul 3 

 Cursuri Online Data  

 Cursuri Live Semnătură  
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Declarație 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________ 

În calitate de cursant major/părinte al elevului/elevei________________________________, 

cunoscând prevederile legii, privind falsul în declarații, declar că am citit și sunt de acord 

cu prevederile Regulamentului de desfășurare al cursurilor în cadrul Festivalului Cultural 

Internațional „Arta Sonoră” – Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, 

Mogoșoaia: 

„Cursurile de masterclass se vor desfășura după următoarele reguli deosebite de igienă: 

1. Cursurile de masterclass se vor desfășura individual, sau în grupuri de până la 3 persoane. 

2. Toți participanții la Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră” au obligația de a pune 

în aplicare măsuri de prevenție împotriva COVID-19. 

3. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentelor. Pentru o protecție eficace, 

masca trebuie să acopere nasul și gura. Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza un 

triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de 

infecții respiratorii. 

4. Este obligatorie termonscanarea profesorilor și a cursanților înainte de avea acces la 

cursuri sau recitaluri. 

5. Participarea la curs este permisă doar profesorilor și cursanților acestora. 

6. Se va păstra o distanță corespunzătoare legilor igienice 

7. Înainte de intrarea la curs, toți profesorii și cursanții sunt obligați să se spele pe mâini și 

să se dezinfecteze. 

8. Fiecare profesor care va susține cursurile va avea un tabel cu evidența cursanților. 

9. În timpul cursurilor, fiecare va folosi instrumentul propriu ca și creion, radieră, note. 

Instrumentele care sunt folosite de mai mulți cursanți (pian, percuție, etc.) vor fi 

dezinfectate după fiecare cursant. 

10. Orice contact (dat mâna, corectarea poziției la instrument, etc.) este interzis. 

11. Profesorii sunt obligați după fiecare cursant să aerisească clasa și să dezinfecteze 

obiectele folosite de cursanți. 

12. Pentru cursanții cu boli cronice (de ex. astm) sau care fac parte dintr-o grupă de risc, vor 

hotărî părinții dacă au voie să ia parte la cursuri. 

13. Nu pot lua parte la cursuri, recitalurile, concerte sau alte evenimente organizate în cadrul 

Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” persoanele cu boli respiratorii, cu 

simptome de răceală tuse, febră sau persoanele aflate în carantină.” 

 

Dată  Semnătură 
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Detalii înscriere și pachete disponibile 
 

 Pentru înscrierea la cursul dorit din cadrul Festivalului Cultural Internațional 

“Arta Sonoră”, participanții urmează să: 

1. Aleagă pachetul dorit 

2. În cazul minorilor, care solicită cazare, părintele însoțitor va bifa obligatoriu, 

și căsuța pachetului 3. (Ofertă cazare însoțitor). Nu se acceptă minori cazați 

fără însoțitori. 

3. Descarce și să completeze documentele necesare de pe 

https://www.facebook.com/ac.artasonora    sau 

https://artasonora.ro/  

4. Trimită la adresa asociatia.arta.sonora@gmail.com un email cu formularul 

de înscriere, unde se va preciza metoda aleasă pentru cursuri, online sau live, 

în funcție de disponibilitatea profesorilor, regulamentul de desfășurare al 

cursurilor și dovada plății pachetului atașate. 

După caz, actele de mai sus trebuie însoțite de acordul parental (pentru 

cursanții minori) sau acordul cursantului major (pentru cursanții majori). 

Având în vedere situația actuală, este necesară desfășurarea cursurilor în 

condiții speciale. De aceea, vă rugăm ca la înscriere, să trimiteți și regulamentul de 

desfășurare al cursurilor, în cazul în care solicitați cursuri live, completat și 

semnat. 

Înscrierea este completă în momentul în care a fost achitată donația aferentă 

pachetului ales de participant. 

Donația aferentă cursurilor cuprinde: 

- Lecții, mentoring și coaching și participarea la recitaluri și concerte 

- Profesorii acompaniatori 

- Folosirea facilităților pentru studiu și recitaluri 

- Diploma de participare 

Intrarea liberă la toate evenimentele 

Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră”  

https://www.facebook.com/ac.artasonora
https://artasonora.ro/
mailto:asociatia.arta.sonora@gmail.com
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PACHETUL 1. 
900 lei – include donația aferentă cursurilor  
PACHETUL 2. 
1500 lei – include cursuri și cazare 
PACHETUL 3. 
600 lei – include cazare pentru UN adult însoțitor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CURSURI UNICE ÎN ROMÂNIA 
 

300 lei  – include taxa aferentă cursului “EMOŢIA  MUZICALĂ. DE LA CAMERA DE STUDIU LA SCENA DE CONCERT.” 
300 lei  – include taxa aferentă cursului “LUTHIERIE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În cazul solicitarii celui de al doilea curs: 
600 lei – taxa pentru curs secundar solicitat 
Data limită de înscriere : 30 iunie 2020  sau în măsura ocupării locurilor disponibile (50 participanți)  
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Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea 

Datelor cu caracter personal 
 

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore 

legal al acestuia la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, declară că: “Am fost informat că datele 

personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalului Cultural Internațional 

“Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, fiind 

necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu 

prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată 

cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de 

dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca 

datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai 

mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor(de exemplu, 

fără a se limita la: corecta, bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele 

personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii 

accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea 

acestora nu mai este necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru stocarea, 

prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Festivalului 

Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile 

Bucureștiului, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora 

pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de 

plată”.  

Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția 

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului va oferiți acordul pentru utilizarea 

datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După 

încheierea Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, aceste date vor fi automat șterse din 

evidența noastră.  

Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția 

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului vă dați acordul pentru publicarea 

înregistrărilor pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al Asociației 

Culturale „Arta Sonoră”, unde vor rămâne publice o perioadă nedeterminată. În 
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conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare 

participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru 

difuzarea și stocarea înregistrării de către Festivalul Cultural Internațional “Arta 

Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului.  
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Structura Festivalului și programul detaliat pe zile 
 

Participanții vor susține concerte și recitaluri în aer liber, în diferite zile. 

Finalitatea Festivalului va fi un concert organizat în cadrul „Palatele Brâncoveneşti 

de la Porţile Bucureştiului”- Sala „Scoarţelor”. 

Cursurile de vară și Masterclass oferă participanților, în plus față de studiul 

instrumentului/canto/compoziție o oră pe zi de studii teoretice ceea ce este inedit în 

oferta cursurilor similare din alte zone ale țării. Aceste cursuri se vor desfășura în 

cadrul Palatului Brâncovenesc, a Școlii Gimnaziale Nr.1 din Mogoșoaia și online, 

pe platformele alese de fiecare profesor. 

 

Ziua I – 22 iulie 2020 

1200 Deschiderea Oficială a Festivalului 

 

Zilele II-VII – 23-28 iulie 2020 

0900-0930 Mic Dejun 
1030-1500 Cursuri Practice/Studiu Individual 
1500-1600 Prânz 
1600-1700 Cursuri Practice/Studiu Individual 
1700-1830 Recital – Prezentare și Promovare Compoziții Muzicale 
2000-2100 Cina 

 

Ziua VIII – 29 iulie 2020 

1200 Concertul de Gală al Masteranzilor 
 Decernarea Diplomelor Participanților 
 Închiderea Oficială a Festivalului 

 

Contact Școala Gimnazială Nr.1, Mogoșoaia: +40 737 227 147 
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Prezentarea ediției trecute în imagini 
 

Stagiunea “Preludiul Festivalului Cultural Internațional Breaza 2019” 
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Festival Masterclass 21-28 iulie 2018 

 


