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Timorgelfest 2O15
prezentare generală

În
2015,
Festivalul
Timorgelfest (20
septembrie‑29 octombrie 2015) este dedicat
muzicii românești. Festivalul cuprinde trei
evenimente: Concursul internațional Timorgelfest
jubiliar 2015 (20‑28 septembrie); Festivalul
Timorgelfest 2015 (1‑18 octombrie) și Ziua muzicii
de orgă (29 octombrie), zi aprobată prin hotărâre
a Consiliului Local Timișoara.

Concursul internațional
de orgă Timorgelfest
jubiliar 2O15
este deschis tinerilor organiști din întreaga lume.
A debutat în luna mai cu o etapă eliminatorie
(juriu internațional Prof. dr. Jean Galard (Paris,
Franța); Prof. dr. Gianluca Libertucci (Vatican);
Prof. dr. Felician Roșca (Timișoara, România). În
luna septembrie sunt programate două etape de
concurs (repertoriu Baroc și repertoriu romantic
și contemporan). Juriul concursului este format
din: Prof. univ. dr. Felician Roșca, președinte
(Universitatea de Vest din Timișoara); Prof. dr.
František Vaniček (Universitatea din Hrádec,
Cehia); Prof. dr. Csánadi László (Universitatea din
Szeged, Ungaria); Conf. dr. Erich Türk (Academia

de Muzică Gh. Dima din Cluj‑Napoca); Conf.
dr. Molnar Tünde (Universitatea de Arte din
Târgu‑Mureș). Pentru etapa eliminatorie s‑au
înscris 16 concurenți din Italia, Cehia, Ungaria
și România. Concurența a fost de înalt nivel
profesional, nota pentru etapa eliminatorie
dintre primul și ultimul admis în concurs (doar
12 concurenți) fiind mai mică de 50 de sutimi.
În etapa I sunt admiși 12 concurenți urmând ca
pentru etapa finală să fie selectați 8 concurenți.
Deschiderea concursului are loc duminică, 20
septembrie, ora 10, la orga barocă a Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea din Str. Independenței
nr. 19, Timișoara; etapa I a concursului în aceeași
locație, în data de 20‑21 septembrie, începând cu
ora 11, iar etapa a II‑a are loc pe orga Wegenstein
din Domul Romano‑Catolic din Piața Unirii,
Timișoara, în data de 22‑23 septembrie, cu
începere la ora 14. Gala concursului va avea loc în
data de 24 septembrie, ora 20, în Aula Magna de
la Universitatea de Vest din Timișoara. Urmează
un turneu al premianților, cu concerte la Vinga și
Arad. Intrarea la concurs a publicului este permisă
și gratuită.
Premiile concursului sunt generoase și pentru
viitor se vor crea oportunități de promovare a
premianților în concerte din festivalul Timorgelfest
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precum și în alte concerte din țară (Filarmonica
de Stat din Târgu‑Mureș și Satu Mare, concerte
la Biserica Neagră din Brașov, Sighișoara,
Cluj‑Napoca etc.). Detaliile și regulamentul
concursului se pot consulta pe pagina www.
timorgelfest.net la secțiunea Timorgelfest 2015,
Concurs internațional jubiliar Timorgelfest 2015.
Festivalul Timorgelfest jubiliar 2015 se desfășoară
în perioada 1‑19 octombrie. Pentru prima dată
se organizează un astfel de festival în România,
la care vor participa doar organiști români din
țară sau din străinătate (Germania, Norvegia,
România etc.). Vor fi recitaluri de orgă pe patru
orgi timișorene, instrumente muzicale de
valoare, dar și de structură diferită, astfel încât
să poată fi acoperită zona stilisticii muzicale de
la Baroc la muzica modernă contemporană. Cele
patru orgi se află în: Domul Romano‑Catolic
Sfântul Gheorghe din Timișoara (Piața Unirii),
Biserica Millennium Parohia Romano‑Catolică
Timișoara II (Fabric), pentru repertoriul romantic
și postromantic; Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea din Timișoara (Str. Independenței nr. 19),
pentru repertoriul de factură Barocă; Aula Magna
de la Universitatea de Vest din Timișoara (o orgă
digitală de factură clasică marca Viscount 100
Prestige, cu trei manuale, pedalier, 80 de registre),
pentru repertoriul modern și contemporan.
Soliștii organiști din festival sunt: Erich Türk
(Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj‑Napoca),
1 octombrie, Domul Romano‑Catolic din
Timișoara; Èva Györgyi Megyesi (Norvegia),
4 octombrie, Biserica Adventistă din Timișoara;
5 octombrie, Arad, Biserica Roșie; Hans Eckart
Schland (titularul orgii din Biserica Neagră,
Brașov), 6 octombrie, Biserica Adventistă din
Timișoara; Molnár Tünde (Universitatea de Arte
din Tg.‑Mureș), 7 octombrie, Biserica Adventistă
din Timișoara; Felician Roșca (Universitatea
de Vest din Timișoara), 11 octombrie, Biserica
Adventistă din Timișoara, 12 octombrie, Biserica
Romano‑Catolică Vinga; concertul studenților
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timișoreni: Robert Adam, Cristina Struța, Luca
Minodora, Denis Moldovan, 13 octombrie,
Biserica Adventistă din Timișoara; Kristófi János
Zsigmónd (Universitatea Creștină Pártium din
Oradea), 15 octombrie, Domul Romano‑Catolic
Timișoara; Franz Metz, (Germania), 17 octombrie,
Biserica Romano‑Catolică din Lugoj (în colaborare
cu violonistul Conf. dr. Ioan Fernbach), 18
octombrie, Biserica Romano‑Catolică Millennium
Timișoara. Toate concertele sunt programate cu
începere de la ora 19.
Festivalul va fi onorat în data de 10 octombrie
de un concert simfonic cu Orchestra Filarmonicii
Banatul din Timișoara. Dirijorul întregului
concert este maestrul Gheorghe Costin de la
Filarmonica Banatul Timișoara. În cadrul acestui
concert marcăm împlinirea vârstei de 80 de ani
a maestrului Eduard Terényi, prin prezentarea
Concertului pentru orgă și orchestră Purcell
Epitaph, solistă Molnar Tünde. Vor fi interpretate
și două lucrări în primă audiție absolută: Simfonie
pentru soprană, orgă și orchestră, pe versuri de
Ernst Jandl și J.W. Goethe, Die Seele (Sufletul), de
Prof. univ. dr. Dan Dediu (Universitatea Națională
de Muzică din București), solistă Asist. dr. Ioana
Mia Iuga, la orgă Cristina Struța, și Cantata Angst
(Teama), de Dr. Mihai Șerban Ungureanu‑Pamfil,
lucrare pentru soprană, bas, patru recitatori
și orchestră, soliști: Asist. dr. Ioana Mia Iuga,
soprană; Cristian Ardelean, bas; la orgă Lect. dr.
Silviana Cîrdu.
Orchestra de coarde a Facultății de Muzică și
Teatru din Timișoara va susține un concert cu
orgă, cu lucrări de Prof. dr. Liana Alexandra
(in memoriam) și Conf. dr. Șerban Nichifor
(Universitatea Națională de Muzică din
București), în data de 19 octombrie, pe orga
din Aula Magna a Universității de Vest din
Timișoara. Dirijor maestrul Peter Oschanitzki
(Opera Română Timișoara), soliști: Ilse Maria
Reich (Germania) și Prof. univ. dr. Felician Roșca
(Universitatea de Vest Timișoara).

Ziua muzicii de orgă
Ca și în anii precedenți, ziua de 29 octombrie este
dedicată muzicii de orgă timișorene prin cele 17
concerte simultane de orgă care se vor desfășura
pe toate orgile din Timișoara, așa cum a fost
aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local
Timișoara.

Concursul internațional
de orgă Timorgelfest
jubiliar 2O15
Etapa I, duminică, 20 septembrie, orele 10‑13,
15‑17; luni, 21 septembrie, orele 9‑14, Biserica
Adventistă, Str. Independenței nr. 19, Timișoara

Etapa a II‑a, marți, 22 septembrie, orele 14‑18;
miercuri, 23 septembrie, orele 9‑13, Domul
Romano‑Catolic, Piața Unirii, Timișoara
Gala Concursului internațional Timorgelfest
jubiliar 2015, miercuri, 23 septembrie, ora 20.
Domul Romano-Catolic Sf. Gheorghe din Piața
Unirii, Timișoara. Cu participarea laureaților
concursului, a juriului și a oficialităților locale,
universitare și a principalilor sponsori. Are loc
festivitatea de premiere.
Joi, 24 septembrie, ora 18. Concert de orgă în
Biserica Romano‑Catolică din Vinga. Soliști –
laureați ai concursului.
Joi, 24 septembrie, ora 20. Concert de orgă în
Biserica Roșie (Biserica Luterană) din Arad. Soliști
– laureați ai concursului.
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Programul festivalului
Timorgelfest jubiliar 2O15
Intrarea la aceste concerte se face pe bază de bilete

Joi, 1 octombrie, ora 19
Domul Romano‑Catolic Sf. Gheorghe
din Piața Unirii, Timișoara

Recital de orgă

Erich Türk

(Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj‑Napoca)

Tematica concertului: Rogate – Rugăciune
Motto: „Quand l’âme chrétienne ne trouve plus de
mots nouveaux dans la détresse pour implorer la
miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la même
invocation avec une fois véhémente. La raison
atteint sa limite. Seule la foi poursuit son ascension.“
– Jehan Alain.

ornamentat (Böhm), variațiuni (Buxtehude),
cantus firmus acompaniat de figurații polifonice
şi canon, într‑o ţesătură sofisticată de cinci voci
(cele două piese de Bach). De asemenea, coralul
este prezentat într‑o prelucrare romantică,
constituind materialul tematic, în Sonata a 6‑a
pentru orgă de Felix Mendelssohn Bartholdi.

Tematica acestui recital este rugăciunea, iar
partea sa mediană prezintă diverse prelucrări ale
coralului Vater unser im Himmelreich, forma cântată
a rugăciunii Tatăl nostru în tradiţia protestantă.
Coralul apare în tălmăcirea a trei compozitori
din Baroc, sub diverse forme: cantus firmus
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Începutul şi sfârşitul programului sunt marcate
de piese din tradiţia franceză, catolică, un Kyrie de
Couperin şi Litanies de Jehan Alain. Ca o pată de
culoare desprinsă de tematica programului, apare
Toccata de Sofia Gelman‑Kiss, compozitoare
clujeană, stabilită în Israel.

Program:
François Couperin (1668-1733)

Kyrie din „Messe pour les convents“; Plein jeu- Fugue sur la
trompette-Récit de Cromorne-Trio-Dialogue

Georg Böhm (1661-1733)

Vater unser im Himmelreich

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Vater unser im Himmelreich BuxWV 207

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Două Coral-preludii Vater unser im Himmelreich BWV 683, 682

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Sonata a 6-a în re minor Vater unser im Himmelreich; Coral
și variațiuni: Andante sostenuto – Allegro molto – Fuga –
Finale: Andante

Sofia Gelman-Kiss (n. 1948)

Toccata

Jehan Alain (1911-1940)

Litanies

Prof. univ. dr. Erich Türk s-a născut în anul 1972
la Cluj. Este absolvent al Academiei de Muzică
Gh. Dima din Cluj-Napoca. A studiat orga cu
Ursula Philippi (Cluj) și Mihai Rădulescu (Viena),
iar clavecinul cu Ilton Wjuniski (Paris) și Gordon
Murray (Viena). A participat activ la numeroase
cursuri de măiestrie de orgă, clavecin, dirijat și
basso continuo în Portugalia, Franța, Germania,
Elveția și la Moscova. Între 1995 și 1999 a fost
organist și dirijor de cor la Biserica Evanghelică
din Mediaș, tot din 1995 este angajat la Academia
de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca, unde, în
prezent, predă orgă, clavecin, bas cifrat, muzică
de cameră și organologie. În calitate de solist,
cât și în calitate de membru al ansamblului
baroc „Transilvania” (www.baroque.ro) și a
altor formații camerale a susținut numeroase
recitaluri în majoritatea țărilor europene.
A efectuat înregistrări radio și TV, iar discografia lui
constă în 7 CD-uri (trei solo și patru cu ansamblul
baroc „Transilvania”) și un DVD documentar
cu muzică autohtonă. Este preocupat de
revigorarea practicilor interpretative istorice și
de păstrarea instrumentelor vechi, fiind invitat
frecvent al festivalurilor de muzică veche din

România (București, Miercurea Ciuc, Timișoara și
Cluj-Napoca). Erich Türk este fondatorul casei de
discuri TransylvANTIQs (www.transylvantiqs.ro)
și se implică activ în organizarea la Cluj-Napoca
a unor evenimente legate de muzica veche,
precum concursuri de muzică barocă (în cadrul
festivalurilor bienale La Stravaganza) sau Academie
de Sablé en Transilvanie (2009, 2010, 2011). Este
membru al orchestrei baroce internaţionale
Balkan Baroque Band. La Concursul Internaţional
de Orgă „J.S. Bach” din Bruges (Belgia), 2000, a
obţinut premiul 2 și premiul publicului.
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Duminică, 4 octombrie, ora 19
Biserica Adventistă,
Str. Independenței nr. 19, Timișoara

luni, 5 octombrie, ora 19
Biserica Roșie (Luterană) din Arad

Recital de orgă

Èva Györgyi Megyesi
(Norvegia)

și

Pawel Cabala

Tematica concertului: searĂ de muzică norvegiană
Program:
Yuri Kasparov (n. 1955)

La bonne humeur de monsieur Dégeyter

Bjørn Sløgedal (1927-2014)

Variațiuni pe un cântec popular norvegian

Camil Saint-Saens (1835-1921)

Pas redoublie (aranjament pentru 4 mâini de Pawel Cabala)

Charles-Marie Widor (1844-1885)

Simfonia Gotica, partea a III-a

Augustin Lara (1897-1970)

Granada (aranjament pentru 4 mâini de Pawel Cabala)

Alfred Hollins (1865-1942)

Concert Ouverture în do minor

Percy E. Fletcher (1838 -1923)

Toccata festiva

Knut Nystedt (1915-2014)

Festludium

Johann Kvanndal (1919-1999)

Variațiuni

Gordon Young (1919-1998)

Hymn, God is my strong salvation

John Weaver (n. 1937)

Toccata
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Èva Györgyi Megyesi a început studiul pianului
la vârsta de 5 ani, cu profesorii de pian: Vera
Eckstein, Tünde Lang, Sagyebo Francisc. După
terminarea studiilor liceale, a ajuns organistă la
Biserica Reformată din Arad, al cărei cantor va fi
timp de 28 de ani.
În anul 1990 începe studiul orgii la Academia
de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca, cu Prof.
dr. Ursula Philippi. Continuă studiile în 1991 la
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de
Muzică, cu Prof. dr. Felician Roșca și termină aici
studiile de licență cu examen de diplomă în anul
1995. Din acel an începe cariera profesorală ca
profesor de orgă și pian la Liceul de Artă Sabin
Drăgoi din Arad.
Din anul 2000 este profesoară de orgă și pian la
Școala de Muzică din Batania-Mezöhegyes, Ungaria.
În anul 2011 primește o invitație de concert în
Odda – Norvegia, în urma căreia i se oferă un post
de cantor-organist în Kvinnherad – Norvegia. Din
anul 2012 trăiește și lucrează în Norvegia. S-a
căsătorit în anul 2014 cu organistul polonez, Pawel
Cabala. A susținut concerte de orgă în: Belgia,

Luxemburg, Franța, Germania, Polonia, Ungaria,
România, Olanda, Suedia, Italia, Norvegia.
Este organizatoarea unui concurs internațional
de pian și a Festivalului memorial Lang Tünde.
De asemenea este o apreciată dirijoare de cor
și organistă la 12 biserici din cel mai mare județ
al Norvegiei.
Pawel Cabala, organist polonez, născut în anul
1968 la Elblaq, Polonia. A început studiul pianului
la vârsta de 7 ani. A continuat cu studiul orgii la
Liceul de Muzică din Elblaq, mai apoi la Academia
de Muzică din Gdansk, cu profesorul Leon Bator.
După terminarea academiei, datorită calităților
sale, a predat orgă la Academia din Gdansk. În
anul 2000 a fost invitat la un interviu de angajare
în Norvegia, primind postul de prim organist în
orașul Odda, unde se mută definitiv. A concertat
în numeroase țări, precum Finlanda, Norvegia,
Suedia, Germania, Islanda. Este organizatorul
Festivalului Internațional de orgă din Odda,
Norvegia. În anul 2014 s-a căsătorit cu organista
Èva Györgyi Megyesi.
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Marți, 6 octombrie, ora 19
Biserica Adventistă, Str. Independenței nr. 19, Timișoara

Recital de orgă

Hans Eckart Schland

(titularul orgii din Biserica Neagră, Brașov)

Tematica concertului: seară de muzică Barocă

Program:
Christian Ritter (1645‑1717)

Toccata re minor

Nikolaus Bruhns (1665‑1697)

Fantezia Nun komme der Heiden Heiland

Johann Gottfried Walther (1684‑1748)

Coral Nun bitten wir den heilgen Geist

Johann Gottfried Walther (1684‑1748)

Concerto în Sol major

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Preludiul și fuga in B‑A‑C‑H BWV 898

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Trio de coral Allein Gott in der Höh´ sei Ehr

Martin Schneider (1748‑1812 )

Te Deum
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Organistul Eckart Schlandt s-a născut la
Brașov, într-o familie de muzicieni. Studiază
pianul cu tatăl său (Walter Schlandt) și orga cu
Victor Bickerich, la Biserica Neagră din Brașov.
Își continuă studiile la Conservatorul din
București (clasa de orgă Helmut Plattner). După
absolvirea conservatorului participă la cursuri
de perfecţionare la Weimar, Dresda, Nürnberg,
Frankfurt, Millstatt ș.a. În 1965 devine organistul
Bisericii Negre, concomitent conducând, mai
multe decenii, corul Bach al Bisericii Negre
(1965-2004). Activitatea actuală principală
rămâne coordonarea concertelor de orgă
estivale, renumite în ţară și străinătate (înfiinţate
în 1953), care au făcut ca Brașovul să fie unul

dintre centrele muzicii de orgă recunoscut
internaţional. Repertoriul concertelor se schimbă
de la an la an, incluzând pe lângă repertoriul
uzual lucrări ale compozitorilor „jubiliari”. De
exemplu: în anul 2006, Mozart, Pachelbel; în 2007,
Buxtehude; în 2008, Messiaen etc. Stagiunile
de vară cuprind cam 35 de concerte, ţinute
de 3 ori pe săptămână, de către organiști din
țară și străinătate, foarte apreciate de un public
numeros. Organistul Eckart Schlandt a concertat
în toată Europa și SUA, și susţine, în continuare,
o activitate organistică foarte intensă. A realizat
imprimări cu muzică din Transilvania, cu lucrări în
primă audiție cu muzică autohtonă. Este decanul
de vârstă al organiștilor din România.
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Joi, 8 octombrie, ora 19
Biserica Adventistă, Str. Independenței nr. 19, Timișoara

Recital de orgă

Molnár Tünde

(Universitatea de Arte din Târgu‑Mureș)

Tematica concertului: seară de muzică Barocă

Program:
Johann Pachelbel (1653‑1706)

trei Toccate în mi minor, Do major, Fa major

Johann Pachelbel (1653‑1706)

Praeludiu, Fuga și Ciaccona

Samuel Scheidt (1587‑1654)

Bergamasca

Johann Bernhard Bach (1676‑1749)

Ciaccona în Sol major

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Fantasia și Fuga în la minor BWV 561

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

trei Preludii de coral: Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV
639; Vater unser im Himmelreich BWV, BWV 633; O Mensch
Bewein Dein Sunde Gross, BWV 622

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Praeludiu și Fuga în do minor BWV 546
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Organista Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureș,
Conf. univ. dr. Molnár Tünde a absolvit Academia
de Muzică Ciprian Porumbescu din București, la
clasa de orgă a domnișoarei profesoare Lidia
Sumnevici. Descendentă dintr-o familie de
constructori de orgi, a început studiul orgii cu
Hans Eckhart Schlandt din Brașov. În timpul anilor
de studenţie a participat la cursurile de măiestrie
susţinute de Milan Slechta (Praga) și Johannes
Ernst Köhler (Weimar). În peste 25 de ani de carieră
interpretativă a cântat pe toate orgile importante
din România. În străinătate a concertat la Berlin,
Weimar, Gera, Altenbourg, Düsseldorf, Bruxelles,
Enghien, Biel, Bern, Amsterdam, Praga, Bratislava,
Luxemburg, Viena, Rzeszow, Tunis, Budapesta etc.
Din 2004 susţine ciclul de concerte „Seri de vară cu
muzică de orgă” organizat de Filarmonica de Stat
din Târgu-Mureș. Pe lângă clasicii literaturii de orgă
sunt abordaţi compozitorii din secolul al XX-lea și
contemporani, mai ales cei autohtoni: Sigismund
Toduţă, Tudor Ciortea, Dan Voiculescu, Hans
Peter Türk, Csíky Boldizsár, Hencz József și alţii,
ale căror lucrări (multe fiind compuse la cererea
interpretei) sunt prezentate des în primă audiţie,
cum ar fi: „Purcell-Epitaph”, concert pentru orgă și
orchestră de Ede Terényi, la București, în 1997, cu
Orchestra Naţională Radio din București, dirijor
Neil Thomson din Londra, Fadrusz-Concerto pentru
orgă, orchestră de cameră și percuţie în 2003,
cu orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat din
Târgu-Mureș, dirijor Florentin Mihăescu. De numele
organistei Molnár Tünde se leagă numeroase
compoziţii prezentate în primă audiţie absolută
mondială: Ede Terényi, Simfonia da Requiem la
Academia de Muzică Fr. Liszt din Budapesta, în
2000, cu Orchestra Radio din Budapesta, dirijor
Kovács László, cu ocazia Concertului Millennium,
lucrarea pentru orgă solo Epiphania Domini la
Berlin, în 1997, în cadrul Blickpunkt Rumanien,
Glocken pentru orgă, voce și percuţie în Biel –
Elveţia, în 1991, In Solemnitate Corporis Christi In
Memoriam Messiaen la Budapesta, în 1993 etc.

În 2004, Molnár Tünde își susţine teza de doctorat
cu titlul Orga în Transilvania în secolul al XX-lea,
conducător știinţific fiindu-i Prof. univ. dr. Eduard
Terényi. Dintre lucrările sale publicate, cele mai
importante sunt: Orgi și instrumente noi create
în secolul al XX-lea în Transilvania, Muzica pentru
orgă în secolul al XX-lea în România; Curs practic de
citire și interpretare artistică al partiturilor de orgă
autohtonă din secolul al XX-lea (2005), coautor
Járay-Fekete Katalin-Molnár Tünde; În mirajul
orgii (2013). Molnár Tünde participă în colectivul
proiectului de cercetare grant Repertoriul orgilor
din România iniţiat de Universitatea de Vest
din Timișoara, susţinut și finanţat de Ministerul
Învăţământului și Cercetării, director de proiect
fiind Prof. univ. dr. Felician Roșca.
Pe lângă cariera artistică și de cercetare Molnár
Tünde a fost profesor la Universitatea Creștină
„Pártium”din Oradea, iar în prezent este conferenţiar
universitar la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.
Pentru meritele ei artistice în 2006 a fost distinsă
cu premiul omagial Bartók Béla, în 2013 i s-a
acordat Diploma de Excelenţă, iar în 2015,
Diploma de Onoare din partea Filarmonicii de
Stat din Târgu-Mureș.
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Sâmbătă, 1O octombrie, ora 19
sala Capitol din Timișoara

Orchestra Simfonică
a Filarmonicii Banatul Timișoara

Concert cu

Dirijor maestrul

Gheorghe Costin

Program:
Concertul pentru orgă și orchestră Purcell Epitaph, de Eduard Terényi, solistă Molnár Tünde (Universitatea
de Arte din Târgu‑Mureș).
Cantata Angst (Teama), pentru soprană, bas, patru recitatori și orchestră de Dr. Mihai Şerban
Ungureanu‑Pamfil. Soliști: Asist. dr. Ioana Mia Iuga, soprană; Cristian Ardelean, bas;
la orgă Lect. dr. Silviana Cîrdu. Primă audiție absolută.
Simfonie pentru soprană, orgă și orchestră, pe versuri de Ernst Jandl și Johann Wolfgang Goethe,
Die Seele (Sufletul), de Prof. univ. dr. Dan Dediu (Universitatea Națională de Muzică din București).
Solistă Asist. dr. Ioana Mia Iuga, la orgă Cristina Struța. Primă audiție absolută.
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Prof. univ. dr. Terényi Eduard (n. 12 martie
1935, Târgu-Mureș), compozitor, muzicolog și
profesor, doctor în stilistică muzicală, conducător
de doctorat la Academia de Muzică Gh. Dima
din Cluj-Napoca, și-a inceput studiile la Liceul de
Muzică din Târgu-Mureș (1942-1952); a absolvit
Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca
(1958), continuându-și activitatea în aceeași
instituție timp de peste patru decenii în calitate
de profesor de armonie, contrapunct, compoziție,
dramaturgie muzicală și regie de teatru muzical.
În 1980 a obținut bursa pentru Cursurile și
Festivalul internațional de Muzică Modernă
din Darmstadt. Cele mai importante lucrări
sunt: [...] Sonata aforistica pentru pian, Pasărea
măiastră (Electrecord ST-ECE 0907), Compoziție
(a) B.A.C.H. pentru orgă, Teritine de Dante pentru
bariton, trombon și pian, Simfonia pentru corzi in
Memoriam Bakfark (Electrecord ST-ECF 01807),
Madrigale pentru poeme de Balint Balassi
(Electrecord ST-ECE 01160), Cântece / lieduri
pentru poeme de Endre Ady pentru bariton
și pian, Opera Kalevala pentru soprană, Opera
Zile și nopți gitane pentru soprană și pian, Ciclul
de lieduri Amor sanctus pentru soprană și pian,
Piano-Playing, Sonatina și Sonata pentru vioară și
pian, Cvartetul de coarde Nr. 1 și Nr. 2, Concerto
pentru orchestră de coarde, Vivaldiana, Capriccio
grazioso, Handeliana, Primăvara de aur / Flori
de aur, Pădurea de argint, Concertul coral, Suita
Swing. În afară de centrele muzicale din România,
lucrările sale au fost interpretate în Budapesta,
Praga, Graz, Nürnberg, Darmstadt, Hanovra,
Utrecht, Paris, Bruxelles și Helsinki.

Limbajul muzical al compozitorului Ede Terényi
a urmat mai multe etape. În primele sale lucrări,
observăm influențe ale folclorului maghiar din
Transilvania și forma sa superioară de expresie
prin muzica lui Bartók. Apoi, în anii ‘60, Ede Terényi
găsește un limbaj muzical propriu, caracterizat
prin transfigurarea elementelor bartókiene și
a muzicii seriale weberniene într-o viziune în
care însemnele folclorului autohton rămân clar
perceptibile.
Mai târziu, în anii '70, alături de muzica generației
contemporane s-a concretizat într-o nouă
orientare componistică bazată pe grafismul
muzical. Treptat, această tendință concisă de
a desena parametri muzicali, a dus la căutarea
unui antipol, găsit în muzica autohtonă a
trecutului – secolele XV-XVI. Mai recent, Ede
Terényi cercetează posibilități de a aduce la viață
elemente arhaice într-o formă modernă.
În domeniul muzicologiei, Ede Terényi s-a dovedit
a fi permanent preocupat de analiza stilistică a
muzicii contemporane privind, în general, aspecte
specifice ale limbajului muzical și în special ale
armoniei. Diferitele studii anunță pentru viitor
o teorie generală a armoniei. Activitatea sa
muzicologică include, de asemenea, domeniul
eseisticii, pe care îl cultivă cu susținută frecvență
/ ritmicitate, unele dintre aceste eseuri fiind
cuprinse în cartea Rămâne muzica muzică?
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Prof. univ. dr. Dan Dediu, compozitor și pianist,
rector al Universității Naționale de Muzică din
București. Născut în 1967, Dan Dediu a studiat
compoziția la București, cu Ștefan Niculescu
și Dan Constantinescu, iar la Viena, cu Francis
Burt. A beneficiat de diverse burse de creație sau
cercetare (Herder și A. Berg – Viena, Ircam – Paris,
New Europe College – București, Colegiul de
științe – Berlin, Villa Concordia – Bamberg) ce au
avut un rol hotărâtor în evoluția sa componistică.
Creația sa însumează 140 de opusuri ce acoperă
aproape toate genurile muzicale.
Dan Dediu este câștigătorul a numeroase premii
naționale și internaționale de compoziție și
interpretare. Lucrările sale au fost publicate
de Editura Muzicală (București), Peermusic
(Hamburg-New York), Lucian Badian Editions
(Ottawa) și au apărut pe CD-uri în România,
Germania, Australia și Olanda.
A publicat două monografii (despre Ludovic
Feldman și Dan Constantinescu – aceasta din

urmă împreună cu Valentina Sandu-Dediu), un
volum de eseuri (Radicalizare și guerrilla), precum
și numeroase studii, articole și conferințe. Este
Ofițer al Ordinului Pentru Învățământ (2004) și
Cavaler al Ordinului Meritul Cultural (2009). A
coordonat în calitate de director artistic patru
ediții ale festivalului Săptămâna Muzicii Noi și
două ediții ale festivalului Profil.

Dr. Mihai Șerban Ungureanu-Pamfil (n. 1956).
Compozitor, pianist, improvizator, profesor,
muzicolog. S-a pregătit pentru activitatea de
pianist concertist. Fiind un talentat improvizator,
în diverse stiluri, l-a atras în mai mare măsură
creaţia componistică. A funcţionat mai întâi ca
pianist-corepetitor la baletul Operei Române
din Timișoara (1981-1990), apoi consilier la
Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Timiș
(1990-1992). Din 1992 este cadru didactic la
Facultatea de Muzică și Teatru a Universităţii
de Vest din Timișoara, titularul disciplinelor
de armonie, improvizaţie, teorie. A susținut
doctoratul în compoziţie la Academia de Muzică
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din Cluj-Napoca. Compune muzică de la vârsta
de 12 ani. Din lista creaţiilor sale se evidenţiază, în
tinereţe, lucrările pentru pian: 6 Miniaturi pentru
pian, 4 Piese mici pentru pian, Rondo capriccioso
(1976), Trei Cvartete pentru coarde (1977, 1979,
1982), „Trio concertante“ pentru vioară, vibrafon,
celestă și orchestră (1979), Solo-sonata pentru
vioară (1981), „Do“ pentru orchestră de coarde,
Jazz Souvenir – compoziţie pentru formaţie
camerală în manieră jazz (1983-1989). Aderă apoi
la un limbaj mai abstract, elaborat din structuri
modale precum Intellectio pentru saxofon alto
(1986), Idola Tribus pentru clarinet și clarinet bas
(1986), Esoterical Limits pentru pian, Morbido
pentru ansamblu de 13 instrumente (1986).
Într-o nouă etapă, cu altă abordare de limbaj, cu
revenire la un tonalism transparent, a compus:
Trezvie, muzică pe suport CD care îmbină trei
genuri: muzică electronică, muzică ambientală și

muzică religioasă (2006), Natura și dansul (2007)
și 9 Fericiri, compoziţie muzicală pentru cor mixt,
recitatori și orchestră (2008). Pentru cor a cappella
a compus: Mândră floare-i norocu, Se ceartă cucul
cu corbul (1976), De brevitate vitae (1996), O, ce
veste minunată!, aranjament coral pentru cor à
cappella, soliști vocali și recitatori (1996). În plan
muzicologic a scris Structuri Sonantice (Construcţii
acordice la 4 voci; Armonia diatonică; Culegere de
teme destinate studiului armoniei în învăţământul
superior), vol. I, Editura Universităţii de Vest,
Timișoara, 1996; Una din căile de biocomunicaţie
muzicală prin transconștiinţă (Mecanică cuantică,
spiritualitate și muzică – teme focalizate sinergetic
– 2008); Conceptul de Inteligenţă emoţională la
Daniel Goleman (Conspecte, generalităţi. Aplicaţii
în interpretarea muzicală – 2008); Observaţia ca
mijloc de cunoaștere din perspectiva artistului și a
omului de știinţă,o paralelă – 2008) etc.

Gheorghe Costin, dirijor
La pupitru, Gheorghe Costin s-a dovedit a fi din
nou un excepţional dirijor, care știe să lucreze cu
orchestra, să aibă o infinită gamă de culori și nuanţe,
să coordoneze impecabil scena și fosa, construind
astfel o lucrare cu acumulări tensionale paroxistice,
contrastând cu momente de lirism și duioșie,
într-o gradare emoţională perfect stăpânită, fără
excese și efecte de suprafaţă – după excepţionalul
său debut în opera „Otello” („România liberă” din
07.05.2002).
Dirijorul Gheorghe Costin a studiat la Universitatea
de Muzică din București și a absolvit, în paralel,
secţiile de compoziţie (Dan Constantinescu) și
dirijat (Constantin Bugeanu).
Din anul 1984 este membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Gheorghe Costin a participat la concursuri pentru
tineri dirijori la Besançon, 1983 (Franța), Praae,
1985 (Cehia) și Parma, 1990 (Italia).
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În 1985 a participat la cursurile de măiestrie,
clasa de dirijat, cu Heinz Rögner și Orchestra
Filarmonicii din Jena, la Seminarul Internațional
de Muzică de la Weimar (Germania).
A activat ca dirijor permanent al Filarmonicilor
din Târgu-Mureș (1986-1988) și Iași (1988-2001),
iar din anul 2001 este dirijor la Filarmonica
Banatul din Timișoara. Prestaţiile sale întotdeauna
calitative, disponibilitatea repertorială deosebită,
sensibilitatea de muzician devotat sunt atuuri pe
care Gheorghe Costin și-a clădit o reputaţie solidă,
fiind solicitat permanent la toate orchestrele
din ţară și marcând numeroase prezenţe
internaţionale: Grand Prix, Maria Callas, Atena
(1990-2010), Festivalul și Concursul Internaţional
George Enescu – București (ediţiile 1991, 2003 și
2007- concertul de deschidere al Festivalului, cu
orchestra Operei Naţionale București, și 2011),
Festivalul de operă Mario del Monaco de la Fano
(Italia, 1991), Săptămâna Internaţională a Muzicii
Noi – București (ediţiile 1992 și 1993), Festivalul
Internaţional Toamna muzicală clujeană (1995),
Concursul Pacem in Terris (Bayreuth, 1997, 1999,
2001), concerte cu orchestra Pro Arte (Italia, 1997,
1999-2001), Festivalul Internațional Timișoara
muzicală (1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008,
2011-2014), Festivalul Internațional Craiova
muzicală (1993-1995, 1998, 2001, 2004, 2006,
2010-2012), Festivalul Internațional In Memoriam
Constantin Silvestri
(Târgu-Mureș,
2006,
2012-2014), Festivalul Internațional W.A. Mozart
(Cluj-Napoca, 2003), Concursul Internațional
de pian Memorial Isidor Bajic (Novi Sad, Serbia,
2008-2014).

(Cluj), în prezenţa autorului, eveniment în urma
căruia a fost distins cu Premiul Uniunii Criticilor și
Interpreţilor din România.
A efectuat turnee în Ungaria, Serbia, Austria,
Germania, Franţa, Spania, Portugalia, Italia,
Elveţia, Grecia, Anglia, Olanda, Belgia și Canada.

În septembrie 1998, Gheorghe Costin și-a
făcut debutul la pupitrul orchestrei de cameră
London Schubert Players Orchestra și la Festivalul
Internaţional de la Windsor. A beneficiat de
îndrumarea și preţuirea unor personalităţi
dirijorale – Sergiu Celibidache și Erich Bergel.

Numele său a figurat pe afișele unor renumite
săli de concerte europene: Sala UNESCO – Paris
(1990, turneu cu Filarmonica din Iași), Sala Gasteig
de la München (1995, concert susţinut cu aceeași
orchestră, în prezenţa lui Sergiu Celibidache),
Herkulessaal der Residenz (München, 1997
și 2000, concerte cu Orchestra Filarmonicii
Banatul din Timișoara, în anul 2002, cu Orchestra
Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca, iar în
anul 2004 – cu Orchestra Filarmonicii din Sibiu –
Carl Orﬀ-Saal). Printre artiștii cu care a colaborat
se numără Rudolf Kehrer, Grigori Sokolov, Nikolai
Suk, Cyprien Katzaris, Ranki Dezsö, Valentin
Gheorghiu, Dan Grigore, Ștefan Ruha, Radu
Aldulescu, Wolfgang Laufer, Viorica Cortez, Eva
Marton, Doris Soffel, Corneliu Murgu și alţii.

Memorabile rămân concertele cu lucrări de
Yannis Xenakis, din anii 1992 (București) și 1993

Gheorghe Costin a realizat înregistrări pentru
Radio, TV și CD-uri. În septembrie 2000 a fost
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invitat în juriul Concursului Internaţional de Pian
José Iturbi de la Valencia (Spania), iar în septembrie
2002 a dirijat concertul final al aceluiaşi prestigios
concurs, în compania Orchestrei de la Valencia.
În luna mai 2001 a pregătit şi dirijat premiera
operei Otello de G. Verdi, la Opera Naţională din
Timişoara, în aprilie 2002 a realizat, cu acelaşi
ansamblu, premiera operei Turandot de G. Puccini,
iar în 2005, opera Don Giovanni de W.A. Mozart.
În vara anului 2003 a realizat, la Trento (Italia),
premiera şi trei spectacole cu opera Cavalleria
rusticana de P. Mascagni, într‑o distribuţie
internaţională. În vara anului 2006 a îndrumat şi
condus orchestra Internationale Giovanile Pergine
Spettacolo Aperto, într‑un concert cuprinzând
muzică nord‑americană, prezentat în Italia, la
Pergine, şi în Spania, la Vila‑seca şi Tarragona.
În iunie 2010, Gheorghe Costin a fost invitat la
Montréal, în juriul Concursului Internaţional Prix

d’Europe, iar în februarie 2011 a dirijat Lebanese
Philharmonic Orchestra la Beirut, într‑un program
Enescu‑Brahms‑Musorgski.
La deschiderea stagiunii 1999‑2000, maestrul
Nicolae Boboc, în semn de prețuire, ar fi dorit să‑i
transmită lui Gheorghe Costin bagheta primită
de la Ionel Perlea, lăsată acestuia de Arturo
Toscanini, ca o perpetuare între generații. Maestrul
nu și‑a putut împlini această dorință, întrucât pe
8 august 1999 s‑a stins din viață.
Astfel, dorința i‑a fost împlinită de soția sa,
Maria Boboc.
Bagheta‑simbol a fost însoțită și de o emoționantă
scrisoare a doamnei Boboc, în care, la sfârșitul ei,
ca o profesiune de credință, a scris:
„Știu că ar fi dorit (Nicolae Boboc) să‑ți spună s‑o
iubești, s‑o stăpânești sănătos și să te însoțească în
succesele viitoare.”
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Născută la Arad, soprana Asist. univ. dr. Ioana
Mia Iuga a absolvit cursurile Facultăţii de Muzică
și Teatru din cadrul Universităţii de Vest din
Timișoara, în anul 2002, la clasa de canto Conf.
univ. dr. Ana Stan Slusar, devenind licenţiată în
Artă, domeniul Muzică, specializarea Canto, în
sesiunea iunie a aceluiași an.
Urmează, în perioada 2003-2005, cursurile
masterale la aceeași facultate a Universităţii de
Vest din Timișoara, în cadrul cărora studiază
canto la clasa Conf. univ. dr. Ana Stan Slusar și
lied-oratoriu, clasă de operă sub îndrumarea
maestrului Ionel Pantea. Susţine examenul
de disertaţie în sesiunea iunie 2005 și obţine
diplomă de master în specializarea „Interpretarea
și teoria artelor muzicale contemporane”.
Începând cu anul 2007 este doctorandă la
Universitatea de Arte George Enescu din Iași, în
Arta interpretării muzicale – Canto, coordonator
știinţific Prof. univ. dr. Nicolae Gâscă, obţinând
titlul de doctor în muzică, în noiembrie 2014,
având teza cu titlul: Aspecte ale vocalităţii în
creaţia lui Joseph Haydn – vocea de sopran.
Stilistică și interpretare.
Încă din perioada anilor de studii a susţinut
numeroase recitaluri vocal-camerale, concerte
vocal-simfonice și de muzică sacră, pe scenele
de concert din Arad, Timișoara, Bacău, Iași, Lugoj,
Ploiești și București. S-a bucurat de invitaţii peste
hotare la: Torino (Italia), Nürnberg (Germania),
Nice (Franţa) și New York (SUA).
Ca membră și solistă a coralei Ion Vidu din Lugoj,
Ioana Mia Iuga a realizat numeroase turnee în
Austria, Germania, Grecia, Elveţia, Franţa, Anglia
și Ţara Galilor.
Laureată a numeroase concursuri de canto din
ţară, soprana Ioana Mia Iuga a obţinut în anul
2001, Menţiune; în anul 2002, premiul pentru
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stil cameral Martha Joja la Concursul naţional
de interpretare a liedului Ionel Perlea – Slobozia.
Tot în 2002 a obţinut o menţiune la Concursul
internaţional de canto Eugenia Moldoveanu –
Ploiești, iar în anul 2003, Premiul I la cea de-a IV-a
ediţie a Concursul internaţional de interpretare
vocală Sabin V. Drăgoi – Timișoara.
Din anul 2002, pe lângă activitatea concertistică,
soprana Ioana Mia Iuga susţine și una pedagogică
fiind angajată ca titular în funcţia de asistent
universitar la Catedra de Interpretare Muzicală –
Canto, a Facultăţii de Muzică și Teatru din cadrul
Universităţii de Vest din Timișoara.
În repertoriul sopranei sunt cuprinse lieduri din
creaţia universală și românească a compozitorilor:
Joseph Haydn, Wolfgang A. Mozart, Ludwig van
Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann,
Hector Berlioz, Claude Debussy, Tiberiu Brediceanu,
Dumitru Capoianu, Gheorghe Dima, George
Enescu, Ionel Perlea, F. Donceanu, Sabin Drăgoi,
Vasile Ijac, Dumitru Popovici ș.a. A abordat partituri
vocal-simfonice din creaţia compozitorilor:
Antonio Vivaldi, Johann S. Bach, Georg Fr. Händel,
Joseph Haydn și Wolfgang A. Mozart, roluri de
operă: Zâna Zorilor și Piticul din Hänsel și Gretel de
E. Humperdinck; Griletta din Lo Speziale de Joseph
Haydn; Contesa Almaviva din Nunta lui Figaro;

Fiordiligi din Cosi fan tutte și Donna Elvira din Don
Giovanni de Wolfgang A. Mozart.
A colaborat cu Opera Naţională Română
din Timișoara, Filarmonica de Stat din Arad,
Filarmonica Banatul Timișoara, Camerata

Cristian Ardelean, bariton. Cristian Ardelean
s-a născut la Arad, unde a început studiile
muzicale. Mai apoi a studiat la Universitatea de
Vest Timișoara în cadrul Facultăţii de Muzică, sub
îndrumarea lui Alexandru Moisiuc și Prof. univ.
dr. Marius Maniov. În 2002 a absolvit și a primit
o diplomă universitară de licență în muzică
(canto). Și-a continuat studiile postuniversitare
de Masterat, sub îndrumarea Prof. univ. dr.
Ionel Pantea. Concomitent, Cristian Ardelean
a participat la cursuri de artă vocală predate
de către Corneliu Murgu (director al Operei
Naţionale Române din Timișoara), Toma Popescu
(profesor la Conservatorul de Muzică Fr. Schubert
din Viena), Pompei Hărășteanu (solist la Opera
Națională Română din București) și Ionel Pantea
(profesor la Facultatea de Muzică din Luxemburg).
Între anii 2002 și 2005 a lucrat ca preparator
și apoi ca asistent universitar la Facultatea de
Muzică din Timișoara, unde a avut un aport
benefic în realizarea spectacolelor studențești de
la Opera Română din Timișoara.
Din 1997, Cristian Ardelean a activat ca solist în
Corul Ion Românu de la Lugoj și Corul Filarmonicii
Banatul din Timișoara. A colaborat ca solist cu
Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara,
precum și în diferite spectacole organizate de
Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest
Timișoara și în spectacole ale Operei Române
din Timișoara.

Strumentale din Timișoara și a concertat sub
bagheta maeștrilor: Ladislau Rooth, Gheorghe
Costin, Damian Vulpe, Ovidiu Bălan, Remus
Tașcău, Jozsef Horvath, Mircea Holiartoc, Dorin
Frandeș, Mihaela Silvia Roșca, Enrico Cannata.

Cristian Ardelean este membru al mai multor
coruri naţionale și internaţionale, cum ar fi Sursum
Corda, (dirijat de Diodor Nicoară), Sabin Drăgoi,
Armonia, și Lauda Mielului din Sacramento,
California, SUA.
Ca membru al Fundaţia Ars Aeternas de la
Universitatea de Vest din Timișoara, Cristian
Ardelean a fost solist la serile muzicale Dante
Alighieri, sub îndrumarea Prof. dr. Viorica
Bălteanu, un promotor al culturii românești în
Italia, Franţa și Germania. În palmaresul solistic
mai amintim colaborările cu Filarmonica din Arad
și Constanţa, Opera House, cu care a efectuat
turnee în Germania și Austria.
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Lect. univ. dr. Silviana Cîrdu, pian, orgă, clavecin,
este absolventă a Facultăţii de Muzică (din cadrul
Universităţii de Vest din Timișoara, prima promoţie,
1995), specializarea pian, clasa Prof. univ. dr. Felicia
Stancovici. După obţinerea diplomei de licenţă a
devenit cadru didactic titular la Facultatea de
Muzică din Timișoara (1996), unde în prezent
este lector univ. dr. la Catedra de interpretare
muzicală. Pasionată de orgă, instrument la fel de
îndrăgit ca și pianul, a urmat cursurile de masterat
din cadrul facultăţii (2005-2007), clasa Prof. univ.
dr. Felician Roșca. În iulie 2010 a obţinut titlul de
Doctor în muzică cu teza: Raportul pian-voce în
liedurile lui Franz Schubert și Robert Schumann,
examen susţinut la Academia de Muzică Gheorghe
Dima din Cluj-Napoca, coordonator Prof. univ. dr.
Eduard Terényi.
Pe lângă activitatea didactică ca pianist
acompaniator din cadrul facultăţii, unde participă
cu studenţii la diferite concerte și concursuri
naţionale și internaţionale, susţine și numeroase

concerte și recitaluri solo, muzică de cameră
și acompaniament de pian sau orgă (Serbia,
Ungaria, Austria, Germania, Italia, Luxemburg,
Polonia, Franţa, China).

Cristina Struța. Este absolventă a Colegiului
Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, clasa de orgă
(2012). Face parte din generația de tineri organiști
timișoreni, studentă a Conservatorului timișorean.
În anul 2012 a obținut premiul III la Concursul
Internațional de orgă de la Szeged, Ungaria, și
premiul II la același concurs, în anul 2014. În anul
2014 a obținut Diploma de Excelență din partea
Universității de Vest din Timișoara. A concertat
în Timișoara, Oradea, Reșița și în țări din Europa:
Ungaria, Franța, Italia, Serbia. Este inițiatoarea
unui grup cameral și se remarcă ca prezentatoare
a concertelor sub genericul „De la începuturi la J. S.
Bach”. În același an urmează un curs de master în
Spania, la San Sebastian, cu organistul Daniel Roth.
Este studentă în anul IV la clasa de orgă a Prof. univ.
dr. Felician Roșca, la Facultatea de Muzică și Teatru
din Timișoara și absolventă a Facultății de Științe
Politice, Departamentul Relații Internaționale.
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Duminică, 11 octombrie, ora 19
Biserica Adventistă

luni, 12 octombrie, ora 19
Biserica Romano‑Catolică din Vinga

Recital de orgă

Felician Roșca

(Universitatea de Vest din Timișoara)

Tematica concertului:
seară de muzică Barocă transilvăneană

Atunci când muzica, în Italia, a prins aripi și a
ajuns la curțile princiare, un erudit transilvan
(în anul 1559) a dat comandă, pentru prima
școală de orgă, un manual complet de o mare
valoare practică, numit Il Transilvano. Născut
dintr‑o frumoasă poveste de dragoste între
principele Sigismund Bathori și Ursina Sforza,
Il Transilvano este un exemplu material cu
valoare patrimonială de manuscris european
de cultură muzicală. Apoi Valentin Greff Bakfark
(1527‑1576), un lautist de curte care s‑a perindat
la curțile princiare transilvane, poloneze și
ungare, a lăsat nestemate muzicale, uimitoare

prin complexitatea lor polifonică. Ioan Căianu
(1629‑1687) sau Johannes Cajoni, un călugăr
franciscan născut dintr‑o familie de români, ne‑a
lăsat un compendiu muzical al acelor timpuri
europene, cunoscut sub numele de Codex Cajoni.
Daniel Croner, în manuscrisele transilvănene de
la Torcala și alte documente muzicale aflate în
biblioteca Bisericii Negre de la Brașov și Sibiu,
ne prezintă muzica reformațiunii transilvane.
Martin Schneider este ultimul reprezentant al
acestei culturi muzicale uimitoare, sublime, dar
fără de tăgadă ca adevărate nestemate muzicale
dedicate instrumentului rege, orga.
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Program:
Girolamo Diruta (1554-1610?)

Il Transilvano: Ricercare, Toccata, Ricercare

Valentin Greff Backfark (1527-1576)

Fantazia, Ricercare, Czarna Krowa

Johannes Cajoni (1629-1687)

Codex Cajoni; Ecce Panis Angelorum,
O anima mea suspire, Cântecul Voievodesei
Lupu

Daniel Croner (1656-1740)

Fantasia ex G, Toccata, Fuga ex E, Magnificat

Manuscrit de Josephus Fazakas Krisbancensis (1738)

Ciaccona in B Dur

Martin Schneider (1748-1812 )

Praeludium et fuga in C

Prof. univ. dr. Felician Roșca, organist. Ca
organist, muzicolog, pedagog și publicist Felician
Roșca (n. 1953) este unul dintre remarcabilii
organiști ai generaţiei contemporane românești.
În prezent, profesorul universitar, doctor
Felician Roșca, este titularul Clasei de orgă de la
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea
de Muzică și Teatru. Este membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România
(UCMR), președinte al Societăţii Române
de Imnologie (2008); membru al Societăţii
Internaţionale de Imnologie (IAH), membru al
Societăţii Sigismund Toduţă din Cluj-Napoca. Este
absolvent al Universității Naționale de Muzică
din București, specializarea orgă (1977). Participă
la cursuri de măiestrie cu Prof. Millan Schlechta
din Praga, Marcel Peres din Franţa (muzică
medievală), mai apoi cu profesorul Lehotka
Gabor de la Universitatea Naţională de Muzică
„Fr. Liszt’’ din Budapesta, cu care face un stadiu
de interpretare organistică.
Din anul 1991 este invitat ca profesor de
orgă la Universitatea de Vest din Timișoara,
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Facultatea de Muzică. Aici accede, prin
concurs, de la funcţia de lector până la cea
de conferenţiar și profesor universitar (din
anul 2002). Este un foarte apreciat profesor
de orgă, studenţii săi de la clasele de licenţă și
master fiind prezenţi în concerte naţionale și
internaţionale. În anul 2000 susţine examenul
de Doctor în Arte-Muzică la Academia de
Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca, cu teza din
domeniul muzicologiei „Incursiune în arta și
pedagogia organistică de pe teritoriul României”,
coordonator Prof. univ. dr. Eduard Terényi.

Este director al mai multor festivaluri naţionale și
internaţionale: Festivalul muzicii de orgă din Banat
– Timorgelfest, care, în 2015, a ajuns la a XV-a ediţie,
Festivalul Barocul în ipostaze contemporane, patru
ediții, Concurs internațional de orgă Timorgelfest,
cinci ediții, Arta organistică românească
(cu concerte în Ungaria, Polonia, Austria,
Italia) și director al Seminariilor de Imnologie
(2007-prezent). Este directorul grantului de
cercetare CNCSIS, cu tema Evidenţa orgilor din
România. Pagini de internet www.hymnology.ro;
www.timorgelfest. net; monografia-orgilor.uvt.ro
A contribuit activ la construirea, în ultimii 10
ani, a două orgi clasice de factură neobarocă, la
Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara și
în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Betania
din Timișoara.
În acești ani desfășoară o amplă activitate
ca interpret organist în ţară și străinătate. A
susţinut concerte de orgă la Ateneul Român
București, Sala Radio București, Palatul Culturii
Târgu-Mureș, Filarmonicile de Stat din: Oradea,
Arad, Târgu-Mureș, Satu Mare, Timișoara, și în
biserici cu orgi de renume din Brașov, Sibiu,
Mediaș, Sighișoara etc. Ca solist organist a avut
concerte și turnee de concerte (menționăm
doar concertele de după anul 1990) în Germania
(1990, 1996, 1997, 2002), Ungaria (1991, 1995,
1999, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009,
2012, 2013, 2014), Republica Moldova (1991,
2001), Austria (1998, 1999, 2007, 2008, 2009,
2012, 2013), Rusia (1992, 1994), Belarus (1991,
2010, 2014), Franţa (1997, 2010, 2012, 2015),
Danemarca (1995, 1998), Anglia (1998), Statele
Unite ale Americii (2008, 2011), Canada (2003,
2011), Polonia (2007, 2012, 2015), Italia (2008,

2009, 2010, 2012, 2013), Spania (2013, 2015),
Uruguay (2014), Argentina (2014).
A publicat următoarele cărţi: Arta și pedagogia
organistică din România în context european,
Editura Mirton, 2000; Metodica interpretării.
Modele de analiză în arta organistică, Editura
Signata, 2001; Coralul protestant. Johann
Sebastian Bach, partitele de coral pentru orgă,
Editura Mirton, 2002; De la începuturi la Johann
Sebastian Bach, Editura Mirton, 2003; George
Enescu. Lucrări și transcripţii pentru orgă, Editura
Universităţii de Vest din Timișoara, 2007; în
cooperare cu Prof. dr. Csánadi Lászlo, Dezvoltarea
orgii italiene și activitatea familiei Mascioni;
Il Transylvano de Girolamo Diruta sau Muzica
renascentistă de la Alba Iulia, Editura Universităţii
de Vest din Timișoara, 2007; Orgile din România
(editor coordonator), Editura Brumar, Timișoara,
2008; Studii de imnologie (coordonator), vol I-V.
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Marți, 13 octombrie, ora 19
Biserica Adventistă, Str. Independenței nr. 19, Timișoara

Recital de orgă al studenților timișoreni:

Robert Adam, Struța Cristina,
Luca Minodora, Denis Moldovan
Tematica concertului:
tinerețea capodoperelor organistice

Program:
Cesar Franck (1822‑1890)

Preludiu, fugă și variațiune, solist Robert Adam, anul II

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Concert Vivaldi‑Bach în la minor, BWV 593, solist Adam Robert,
anul II

Alfred Mendelsohn (1910‑1966)

Toccata, solistă Struța Cristina, anul IV

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Toccata și fuga Dorica BWV 538, solistă Struța Cristina, anul IV

Jan Jargon (1928‑1995)

Tripticon, solistă Luca Minodora, anul II, Master

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Fantezia și fuga în sol minor, BWV 542, solist Moldovan Denis,
anul II, Master
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Adam Robert
Clasa de orgă a Universității de Vest din
Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, se
prezintă în festivalul Timorgelfest jubiliar 2015 cu
rezultate deosebite. După turneele realizate în
anii trecuți în Franța, la Paris, și mai apoi în Italia,
la Roma, după concertele susținute în festivalul
Timorgelfest 2014 și Baroc din anul 2015, iată
că acum ne prezentăm cu o serie de lucrări
de valoare din repertoriul organistic universal
și românesc. Trebuie să remarc rezultatele
deosebite în acest an, în care toți studenții au
obținut, la ambele sesiuni, nota 10 la disciplinele
de specialitate, orgă, acompaniament și muzică
de cameră. Un rezultat bun am obținut la etapa
eliminatorie a concursului de orgă Timorgelfest

Cristina Struța

Denis Moldovan
jubiliar 2015, cei patru studenți înscriși în concurs
calificându-se pentru etapa următoare. Este
remarcabilă contribuția pe care studenta Cristina
Struța a avut-o în colaborarea cu orchestra
simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara. În
același context trebuie să apreciem rezultatul
de excepție al studentului Denis Moldovan, în
cadrul proiectului Karlsruhe 300 de ani, când a
avut loc un concert simultan pe opt orgi din
Europa, printre care a fost selectată și Timișoara.
În acest an au absolvit cu nota 10 clasa de Master
studentele Partenie Camelia și Subonji Klaudia, și
avem speranța că în anii ce vin o să avem prilejul
să apreciem contribuția acestora la promovarea
muzicii de orgă atât în țară, cât și în străinătate.

Minodora Luca
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Joi, 15 octombrie, ora 19
Domul Romano‑Catolic Sf. Gheorghe
din Piața Unirii, Timișoara

Recital de orgă

Kristófi János Zsigmónd

(Universitatea Creștină Pártium din Oradea)

Program:
Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Pièce d’Orgue, BWV 572

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Coral O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622

Lászlóffy Zsolt (n. 1978)

Redivivus

Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Coral Aus der Tiefe rufe ich BWV 745

Wagner‑Liszt

Pilgerchor

Lászlóffy Zsolt (n. 1978)

In memoriam Kacsó Sándor

Franz Liszt (1788‑1866)

Excelsior

Franz Liszt (1788‑1866)

Fantezie şi fugă pe tema B‑A‑C‑H
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Conf. univ. dr. Kristófi János Zsigmónd (n. 1965)
este organistul Catedralei Romano-Catolice din
Oradea, din 1987. După terminarea studiilor la
Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta,
a început activitatea pedagogică la Universitatea
Creștină Pártium, astăzi fiind conferenţiar.
Ca organist prima apariţie internaţională a
avut loc la Catedrala din Bamberg, în 1995.
Seria concertelor de mare succes a continuat
în Ungaria, Austria, Germania, Franţa, Finlanda,
Malta, Norvegia, Elveţia, Israel, Islanda, precum și
în centrele organistice tradiţionale din România.
Prima înregistrare audio a apărut în 1998,
urmată de două CD-uri în 2004. Între apariţiile

în mass-media se numără Radio Bartók, Ungaria,
Televiziunea Română din Cluj și Tokyo Television.
A obţinut diploma de doctor în Musica Sacră în
anul 2007, la Academia de Muzică Franz Liszt din
Budapesta.
Despre recitalul susţinut la Pori (Finlanda) în 2006,
în presa regională Satakunnan Kansa, au apărut
următoarele, scrise de Juha Järvinen: România
a fost reprezentată de János Kristófi – organistul
Catedralei Romano-Catolice din Oradea – al cărui
repertoriu a conţinut monumentala piesă Preludiu
și fugă pe tema B-A-C-H, de Fr. Liszt, acesta fiind
punctul culminant al serii.
Din 2011 este dirijor la Catedrala din Oradea.
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Sâmbătă, 17 octombrie, ora 19
Biserica Romano‑Catolică din Lugoj

duminică, 18 octombrie
Biserica Romano‑Catolică Millennium, Timișoara

Recital de orgă

Franz Metz
(Germania)

La Lugoj, concertul este în colaborare
cu violonistul

Ioan Fernbach
Program:
Johann Sebastian Bach (1685‑1750)

Preludiu și fuga, si minor

Johann Michael Haydn (1737‑1806)

Adagio și Allegro

Guido Pogatschnigg (1867‑1937)

Sonata pentru orgă (Preludiu, Pastorala, Rapsodie)

Gheorghe Firca (n. 1936)

Trei preludii după melodii bisericești din Banat

Richard W. Oschanitzky (1939‑1979)

Kaleidoskop. Variațiuni și Passacaglia, după o temă proprie

Franz Metz (1955)

Patru meditații pentru orgă

Eugene Gigout (1844‑1925)

Toccata
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Dr. Franz Metz (născut în 1955 la Darova),
organist, muzicolog și dirijor, a fost, până în anul
1985, pedagog, organist și dirijor la Timișoara
și Lugoj. Între anii 1981 și 1985 a fost cantor și
organist la Biserica Romano-Catolică Millennium
din Timișoara. După aceea a activat ca organist
la Stiftskirche Hechingen (Germania). Începând
din anul 2000 este organist principal la biserica
St. Pius și muzicolog la München. Până în anul
1985 a concertat ca organist împreună cu multe
orchestre filarmonice din România și a dat
nenumărate recitaluri la orgi. În perioada aceasta
a cântat în primă audiție multe lucrări scrise de
compozitori contemporani: Sigismund Toduță,
Richard W. Oschanitzky, Walter M. Klepper, Martin
Lichtfuss, Andreas Porfetye, Liviu Glodeanu.
Cu mari dificultăți, create din cauza climatului
politic de atunci, a reușit să dea primele concerte
de orgă organizate oficial de către Filarmonica
Banatul din Timișoara (1981), Arad (1983) și în
Basilica Maria Radna (1984). În anul 1990 va
reveni în țară și va colabora câțiva ani cu Prof. dr.

Felician Roșca, prin cursuri de măestrie de vară
pentru orgă la Timișoara, în cadrul Zilelor muzicii
de orgă din Banat.
Începând din anul 1985 a concertat pe orgi
importante din multe țări europene, incluzând
în programele de concert și muzica de orgă din
România. După 1990 a realizat o serie de lucrări
științifice și documentare despre orgile istorice
din Banat, pentru posturile de radio și televiziune
din România și Germania.
Pe lângă activitatea de organist, Franz Metz este
muzicolog și dirijor, în centrul atenției stând
muzica secolelor XVIII și XIX din Banat. O serie
de compozitori din Banat au fost redescoperiți
de el, iar lucrările lor au fost ulterior publicate
și interpretate, unele în primă audiție: Franz
Limmer, Johann Michael Haydn, Vincenz
Maschek, Pogatschnigg, Wilhelm Ferch, Conrad
Paul Wusching, Franz Hybl, Anton Horner,
Josef Weikert, Wilhelm Schwach, Georg Müller,
Eduard August Molnar, și mulți alții. Lucrările sale
muzicologice sunt publicate în mai multe țări.

31

Programul festivalului Timorgelfest jubiliar 2O15

Luni, 19 octombrie
Aula Magna de la Universitatea de Vest din Timișoara

orchestra Facultății
de Muzică și Teatru

Concert cu

dirijor maestrul

Peter Oschanitzki

(Opera Română din Timișoara)

soliști – organiștii

Ilse Maria Reich
(Germania)

Felician Roșca

(Universitatea de Vest din Timișoara)

și tenorul

Daniel Zah

(Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara)

Program:
Liana Alexandra, Concert pentru orgă și orchestră, solistă Ilse Maria Reich (Germania). Primă audiție
timișoreană.
Șerban Nichifor, Kaddish și Moments, pe versuri de Vlad Solomon și Benedict Solomon, pentru orgă,
recitator și solist vocal. Solist și recitator Prof. dr. Daniel Zah, tenor (Colegiul Național de Artă Ion Vidu
din Timișoara) și Prof. univ. dr. Felician Roșca, orgă (Universitatea de Vest din Timișoara). Lucrări în primă
audiție absolută (în varianta cu orgă).
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Liana Alexandra și Șerban Nichifor

Prof. univ. dr. Liana Alexandra (născută
Liana Alexandra Moraru) (1947-2011) a fost
o compozitoare și pianistă română, doctor
în muzicologie și profesoară universitară la
Universitatea Națională de Muzică din București.
„Liana Alexandra este considerată drept cel mai
important compozitor român al generației ei.
Limbajul ei componistic este bogat, de la tehnica
aleatorică și cea a clusterelor la melodica de amplu
lirism inspirată de elemente folclorice din cultura
ei natală.” (Gregory Youtz. The Pacific Lutheran
University, Tacoma, Washington, SUA)
S-a afirmat drept ilustră compozitoare pe
plan național și la nivel internațional încă din
1970, obținând numeroase premii. Întreaga ei
creație componistică a fost publicată de editura
franceză on-line www.free-scores.com. A obținut
numeroase premii internaționale de compoziție.
A susținut și o bogată activitate diplomatică,
în calitate de prim-vicepreședintă a Asociației
Culturale de Prietenie România-Israel.
A inițiat în România și a promovat sistematic,
împreună cu compozitorul Șerban Nichifor,
direcția neo-consonantă, colaborând în special cu

instituții muzicale de prestigiu din Statele Unite
ale Americii, precum Living Music Foundation.
A fost căsătorită, din anul 1978, cu compozitorul
și violoncelistul Șerban Nichifor, împreună cu care
a fondat, în 1990, Liana Alexandra Nuova Musica
Consonante-Living Music Foundation (SUA), și Duo
Intermedia, un duo instrumental (violoncel și
pian), cu care a susținut concerte în România și în
străinătate, ca pianistă, colaborând, în perioada
2002-2006, și cu flautista Susan McClellan din
Statele Unite ale Americii. Liana Alexandra și
Șerban Nichifor s-au evidențiat ca promotori
ai genului de avangardă Visual Music în spațiul
cultural românesc.
În testamentul ei video, precum și în ultimul
ei interviu (noiembrie 2010), Liana Alexandra
declară: eu sunt profund dezamăgită de răutățile
colegilor. Adică nu mi-aș fi putut imagina că mă
întâlnesc cu niște răutăți-invidie atât de mari încât
se plătesc unele și cu viața, la modul fizic.... Pe data
de 9 ianuarie 2011, Liana Alexandra a suferit o
hemoragie cerebrală fatală. Creațiile ei muzicale
se păstrează la Academia Română și la Library of
Congress din Statele Unite ale Americii.
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Conf. univ. dr. Șerban Nichifor (n. 25 august
1954, București) este un compozitor și
violoncelist român, conferențiar universitar la
Universitatea Națională de Muzică București.
Împreună cu soția sa, compozitoarea și pianista
Liana Alexandra, Șerban Nichifor a promovat
direcția neo‑consonantă. În 1990, împreună cu
Liana Alexandra, a fondat atât Liana Alexandra
Nuova
Musica
Consonante‑Living
Music
Foundation (SUA), cât și Duo Intermedia, un
duo instrumental (violoncel și pian), cu care a
susținut concerte în România și în străinătate, ca
violoncelist, colaborând, în perioada 2002‑2006,
și cu flautista Susan McClellan din Statele Unite
ale Americii.
Membru Vox Novus și Living Music Foundation
(SUA), Société belge des auteurs, compositeurs
et éditeurs (Belgia), European Conference of
Promoters of New Music (Olanda); vicepreședinte
al Asociației România‑Belgia; violoncelist în Duo‑ul
Intermedia și codirector al Festivalului Nuova
Musica Consonante‑Living Music Foundation (SUA)
împreună cu Liana Alexandra – ambii compozitori
fiind și promotori ai genului de avangardă Visual
Music în spațiul cultural românesc.
Este absolvent al Universității Naționale de
Muzică București (1973‑1977, șef de promoție,
doctor în muzicologie (1994, cu teza Musica
Caelestis‑anamorfotica Sacrului în arta sunetelor;
Universitatea din București – Facultatea
de Teologie (1990‑1994). A urmat cursuri
internaționale la Weimar, Breukelen (compoziția
cu Ton de Leeuw), München (fenomenologia
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muzicii și dirijatul cu Sergiu Celibidache) și
Darmstadt (compoziția cu Ton de Leeuw, Brian
Ferneyhough și Morton Feldman). A obținut o
bursă în cadrul International Visitor Leadership
Program, oferită de United States Information
Agency (USIA), US State Department și de Institute
for International Education (IIE) la Universitățile
Stanford, Urbana‑Illinois și Michigan (1982). A
obținut următoarele distincții și premii: Ordinul
național Pentru Merit, în grad de Comandor (2000).
A fost distins în 2008 cu titlul de Ofițer al Ordinului
Coroanei de Regele Albert al II‑lea al Belgiei, care
a dorit „să exprime recunoștința Belgiei pentru
eminenta contribuție în cercetarea muzicală și
pentru apropierea elitelor noastre culturale în
domeniul muzicii clasice contemporane în special,
situate în mod elocvent pe linia promovării
relațiilor noastre bilaterale.” Compozițiile sale
au fost distinse cu Premiul Academiei Române
(1982), cu Premiul Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România (1980, 1982, 1988),
precum și la concursurile internaționale de la
Amsterdam (First Prize Gaudeamus – 1977), Tours
(1977), Evian (1978), Atena (ISCM Prize – 1979),
Toledo (1980), Urbana – Illinois (1983), Trento
(1984 și 1993), Roma (Premio Valentino Bucchi –
1985), Bydgoszcz (Prize Musica Antiqua Europae
Orientalis – 1986), Hong Kong (ISCM Prize – 1988),
Jihlava (1994), Karlsruhe (1996), Köln (1997),
Newtown‑Wales (1998), Birmingham‑Alabama
(1998), Luxemburg (1999), Bourges (2003,
2004), Bruxelles (Mențiunea de Onoare a Uniunii
Compozitorilor Belgieni, 2005), Zagreb (Premiul I
MBZ‑WMD‑ISCM 2010).

Dirijorul și compozitorul Dr. Petru Oschanitzky,
născut la Timișoara (1941), a urmat cursurile
Institutului Pedagogic de Muzică din oraș, apoi
și le-a definitivat, urmând cursurile Academiei
de Muzică Ciprian Porumbescu din București,
specialitatea dirijat-orchestră, la clasa Maestrului
Constantin Bugeanu.

„acasă” fie pentru a i se înmâna premiul pentru
cel mai bun dirijor al anului, fie pentru Diploma
de Cetăţean de Onoare al Timișoarei. Lumea
muzicală îl va onora oferindu-i Premiul Pantheon
în Italia, la Pescara, sau Diploma și Titlul de Doctor
în Muzică al Universităţii Belford din Statele Unite
ale Americii.

Activitatea artistică este legată și de cea didactică,
activând mai întâi ca profesor de muzică la
Caransebeș, apoi ca și cadru universitar în două
centre muzicale importante: Timișoara și Osijek,
în Croaţia. Cariera îi va purta pașii înspre Opera din
Timișoara, unde va conduce din punct de vedere
muzical spectacolele între anii 1975 și 1983, ca
mai apoi să revină (după ocuparea unei poziţii
similare la Filarmonica Banatul Timișoara, între
anii 1983 și 1991) la „dragostea lirică – cea dintâi”
într-o dublă ipostază, cea de dirijor și director
artistic, activând aici între anii 1991 și 1993.
Curtat de Opera Naţională din Osijek (Croaţia),
Petru Oschanitzky va purta dorul plaiurilor natale
din anul 1993 și până în prezent. Totuși, revine

Repertoriul său, extrem de vast, parcurge un
traseu care trece prin toate genurile muzicale,
de la operă, operetă, balet, muzică simfonică, fie
că vorbim despre creaţia românească sau de cea
universală. Maestrul Petru Oschanitzky și-a înscris
numele în galeria compozitorilor contemporani
români cu lucrări de lied, muzică de cameră
și opereta: Lijepa naša slavonska. A realizat o
serie de înregistrări pentru Radio, TV și CD cu
filarmonicile din ţară.
A realizat turnee artistice în ţările din spațiul
fost iugoslav, Germania, Bulgaria, Italia, Elveţia,
Belgia, Olanda, Republica Moldova, Cehia și
Slovacia. A fost invitat la pupitrul dirijoral al
tuturor filarmonicilor și operelor din ţară.

35

ProGramul feStivalului timorGelfeSt jubiliar 2o15

Ilse Maria Reich face parte din pleiada organiștilor
concertiști din România, chiar dacă acum este în
Germania, unde continuă o prodigioasă activitate
muzicală. Numeroasele concerte susținute în
București, la Ateneul Român și la Sala Radio, sau
în orașele transilvănene, turneele de concerte în
multe țări europene, participarea la festivaluri
internaționale, înregistrările radio și pe disc, au
făcut-o cunoscută în țară și în străinătate.
Originară din Sibiu, Ilse Maria Reich a studiat orga
la Praga, cu Prof. Jiri Rheinberger, la Essen, cu Prof.
Gisbert Schneider și la „Hochschule für Musik und
Theater” din Hanovra, cu Prof. Ulrich Bremsteller.
În anii în care a locuit la București (1976-1988),
organista a prezentat numeroase prime audiții
de muzică contemporană românească cu lucrări
de: Myriam Marbé, Wilhelm Georg Berger, Anatol
Vieru, Terényi Ede, Liana Alexandra, Șerban
Nichifor. Mulți compozitori i-au dedicat lucrări
prezentate în turnee sau la prestigioase festivaluri
internaționale.
În 2002, la Sala Radio București, a prezentat, ca solistă,
cu mare succes, Concertul pentru orgă și orchestră de
Liana Alexandra, în primă audiție absolută. Lucrarea
este dedicată organistei Ilse Maria Reich.
În Rottenburg (Germania) a înființat în 1990 o
școală de muzică, care astăzi are 500 de elevi, și
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pe care a condus-o până în 2006 ca directoare.
A participat la organizarea concertelor
vocal-simfonice cu corul școlii „Chorgemeinschaft
der Städtischen Musikschule” și Orchestra de
Cameră Radio București. A organizat turnee în
mai multe țări cu acest cor și orchestra școlii, pe
care le conducea ca dirijoare.
Până în 2014, Ilse Maria Reich a condus și corul
„Siebenbürgische Kantorei” cu care a susținut
concerte și turnee în mai multe țări europene.
Organista are un vast repertoriu, de la preclasic
la contemporan. A susținut și susține recitaluri
și concerte ca solistă, sau în diferite formații
camerale, de exemplu, cu cunoscuta soprană
Georgeta Stoleriu și Anca Iarosevici (viola da
gamba). Pe scenele românești este prezentă în
fiecare an: la Radio București, la Ateneul Român,
la Sibiu, Mediaș, Sighișoara sau Brașov.
În 2012, Ilse Maria Reich a efectuat un turneu în
Ucraina, unde a concertat la Odessa, Kiev și Bila
Tsarkow. Printre recentele concerte din România
este cel din 2 noiembrie 2014, când a fost
prezentă la București, pe scena Ateneului Român.
În Landshut (Germania), Ilse Maria Reich este
organistă la Erlöserkirche. Este o permanentă
prezență în viața concertistică a acestui oraș, și în
alte orașe ale Germaniei.

Tenorul Profesor dr. Daniel Zah a studiat
cântul vocal urmând cursuri universitare și de
Masterat la Facultatea de Muzică din Timișoara,
desăvârșindu-și
formarea
muzicală
prin
participări la cursuri de măiestrie interpretativă
ale unor reputaţi muzicieni: Ludovic Spiess și
Vladislav Piavko. Activitatea sa artistică însumează
recitaluri și concerte susţinute ca invitat al
Filarmonicii Banatul Timișoara, al Filarmonicii
din Arad, precum și al Filarmonicii din Satu Mare.

A abordat părţi solistice în lucrări vocal-simfonice
precum Elias de Mendelssohn-Bartholdy, Misa
Criola de Ramirez, Stabat Mater de Rossini,
Requiem de Mozart. Din repertoriul de operă a
abordat rolul Vrăjitoarei din Hänsel și Gretel și
Mengone din Lo speziale de Haydn. Daniel Zah
este profesor de canto la Colegiul Naţional de Artă
Ion Vidu din Timișoara și a susținut doctoratul la
Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca,
sub coordonarea Prof. univ. dr. Constantin Râpă.

Pentru Felician Roșca vezi CV la pagina 24 a acestui program.
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joi, 29 octombrie, ora 19

Ziua muzicii de orgă

Intrarea la aceste concerte este gratuită
Ziua muzicii de orgă, joi, 29 octombrie 2015,
ora 19. Șaisprezece concerte de orgă simultane
pe toate orgile din Timișoara. Ora concertelor
poate fi modificată în funcție de programele
religioase planificate pentru fiecare locație.
programele concertelor sunt în așa fel alcătuite
încât să fie atractive și să pună în valoare calitățile
sonore ale fiecărei orgi. Mulțumim preoților
parohi, pastorilor și organiștilor pentru afișarea,
susținerea și anunțarea acestor concerte, care au
loc într‑un mod unic în orașul Timișoara și în estul
Europei. Mulțumim Consiliului Local Timișoara

care susține organizarea acestor concerte și a
aprobat ziua de 29 octombrie ca Ziua muzicii de
orgă în Timișoara.
Prin cele 17 orgi funcționale la ora actuală (cu
două orgi mai mult față de anul trecut, Biserica
Reformată și Biserica Piariștilor), Timișoara se
poate mândri cu o zestre sonoră remarcabilă, cu
orgi care aduc, săptămână de săptămână, bucuria
muzicii în inima multor timișoreni. Vă invităm la
aceste concerte și la promovarea muzicii de orgă
într‑o seară în care muzica să vă atingă sufletul și
inima, într‑o oază de pace și bucurie.

Programul concertelor:
Domul Romano‑Catolic Sf. Gheorghe

Moldovan Denis

Biserica Adventistă

Felician Roșca

Biserica Romano‑Catolică Millennium

Dumítresc Emil (orgă), Dumitresc Csila Margareta (soprană)

Biserica Romano‑Catolică Cetate

Bajkai Robert

Biserica Romano‑Catolică Elisabetin

Cîrdu Silviana (orgă), Negru Simona (soprană)

Biserica Reformată (Piața Maria)

Szeidert Klaudia

Biserica Reformată (Piața Traian)

Struța Cristina

Biserica Luterană

Ciurtin Viorel

Aula Magna de la UVT

Luca Minodora

Sala Orpheum, Facultatea de Muzică și Teatru

Lupu Anca

Sala 11, Facultatea de Muzică și Teatru

Cărăbaș Camelia

Mănăstirea Ursulinelor

Dumitresc Norbert

Biserica Romano‑Catolică din Freidorf

Robert Adam

Biserica Romano‑Catolică din Fratelia

Diossi Gellert

Biserica Romano‑Catolică din Mehala

Popovici Gabriela (orgă) și Mayer Maria (violă)

Biserica Romano‑Catolică Piariști

Cristian Roșoagă
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