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Falling in love with the mystery of life is the 
Big Secret of everything…
        Angelika Adalbert

Sursele de inspiraţie, amalgamate în 
chipuri de nedesfăcut, nu influenţează 

subconştient creşterea unei idei ?  Îmi 
propun să compun o muzică vie, cu vibraţie 
şi pulsaţie, aptă să creeze prezenţă…
            Carmen Cârneci

Odată, am furat un sunet dintr-o 
grămadă de linişte. Părea timid-
şoptit la început, aproape tăcut. 
Îl purtam ascuns, cel mai adesea 

după ureche, ca totuşi să nu mă dea de gol, 
auzindu-se. Mă amuza oarecum această 
discreţie a lui, confortabilă de altfel. Apoi, 
pe neaşteptate, din nu ştiu ce motiv, 
a început să ţipe sălbatic. Atunci l-am 
poreclit Bontrom şi l-am azvârlit în pâlnia 
unui trombon. I-am spus că de aici nu 
mai poate scăpa decât dacă se va preface 
în cântec. De atunci tot asta încearcă, 
ajungând uneori foarte aproape de condiţia 
eliberării sale. Până acum însă a eşuat 
mereu, fie într-un răget, fie într-un scâncet, 
fie în schimonoseala unui cânt răguşit, 
sarcastic, respingător, deplorabil. Dar 
Bontrom nu vrea să renunţe, şi asta chiar 
îmi place la el. Sună întruna, sperând să 
ţâşnească la un moment dat, cu limpezimea 
melodic susurândă a unui izvor. Îi doresc 
şi eu asta. Desigur, într-o bună zi, Bontrom 
va deveni cântec şi, din clipa aceea, nimeni 
nu va mai putea să-l poarte ascuns după 
ureche ori să-l azvârle în pâlnia unui 
trombon. Căci Bontrom va fi al tuturor, 
depotrivă. Cine şi de ce să-l mai fure ?
                 George Balint

C                          UVÂNTUL în lirica lui Ion Barbu 
conține, încifrată,o realitate de 
dincolo de orice margine cuprinsă 

în știut(din ne-știut), ceea ce îi conferă 
o densitate singulară. Ar putea fi tocmai 
rezultatul interferenței dintre spiritul 
matematic și cel poetic(muzical)care 
în opera sa se întrepătrund nemijlocit, 

constituind ca atare o deschidere 
tulburătoare în ABSOLUT. Ambele gândite 
ca surse generative fundamentale, primat 
arhetipal, în care CÂNTAREA (act ritual 
originar)se manifestă plenar ca energie 
formativă.
UNIVERSUL SPIRALĂ și o anume 
SEXUALITATE COSMICĂ transpar prin 
CUVÂNT în UVEDENRODE și devin 
SPECTACOL prin LECTURĂ.
	 	 										Nicolae	Brânduș

Arta contemporana azi, seamănă 
tot mai mult cu o arena, în care 
unii au intrat din curiozitate, alții 

cu intenția de a lupta pentru victorie, 
pentru a-și exprima surplusul de idei, 
ori, doar așa, ca simpli spectatori. Pentru 
unii, lupta e pe viață și pe moarte, foarte 
serioasă și cu miză mare; pentru alții, doar 
un exercițiu de inteligență; prea puțini o 
consideră un joc”cu mărgele de sticlă”!  
Din interior, toate par a sta sub semnul 
ordinii, a regulilor bine stabilite și legiferate 
de criterii estetice, etice, culturale, 
instituționale;  în afară însă, bate un vânt al 
schimbării, unul încă nedefinit și indefinibil 
curent al unui val în  formare, despre care 
încă nu poți să spui dacă va fi un tzunami, 
ori doar un simplu și banal vălușor, născut 
așa, ca să sperie  copiii neastâmpărați și 
rebeli...  Virilitatea jucătorilor se măsoară 
în capacitatea lor de a rezista cât mai mult 
în arenă, dar și în numărul și valoarea 
“victoriilor” dobândite pe tărâmul alunecos 
al Artei. Spectatorii - comentează de pe 
margini, ori critică până la propria lor 
anihilare “spectacolul” oferit de truditorii 
arenei: o lucrare a unui compozitor, poate 
că nu înseamnă pentru ei mare lucru, dar 
nimic nu poate fi comparat cu “lucrul” unui 
compozitor!    
	 	 							Andrei	Tănăsescu

30 | www.simn2010.ro
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Irinel 
Anghel

A Această ediţie a festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii 
Noi este o creaţie. Acest festival este o creaţie de echipă. Acest 
festival este o creaţie de echipă care a adunat mult entuziasm. 

Acest festival este o creaţie de echipă care a adunat mult entuziasm 
pentru a oferi muzicii noi, artiştilor şi publicului contextul de afirmare a 
motto-ului propus: I’m Alive !
În mijlocul crizei economice, fricilor, tensiunilor sociale, cred că aceasta 
este cea mai puternică atitudine care le poate îmbrăţişa şi transforma: 
I am Alive! Este un secret pe care artiştii îl ştiu, oamenii îl ştiu 
dintotdeauna. În acest festival nu facem decât să ne Re-amintim acest 
lucru.

SIMN 2010       Saptamana Internationala a Muzicii Noi
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Thomas	Beimel	

Global times, leading aesthetic 
discourses, the power of centres? I 
don’t believe in! But there is still this 

ardour for the everlasting and noble aims 
of music: to share time and space in good 
companionship – and to deliberate oneself 
from the circumstances we are living in. 
To play with friends the music of collegues 
I met – in Germany, Romania, Mexico or 
elsewhere. Or to investigate with children 
from Bucharest the imaginative power of 
sound. 

Ivana Stefanovic

C           ând vine acel moment , omul  
 nu mai încearcă să  perceapă  şi  
 să cuprindă întreaga lume  – de 

cele mai multe ori fiindcă  făcuse deja una 
ca asta. Este un avantaj  că nu trebuie  să 
vadă şi să ştie totul. Este un avantaj  să stea 
şi să privească-n linişte. Este, însă, un mare 
avantaj  a vedea şi asculta numeroase lumi 
diferite, a întâlni persoane necunoscute 
şi a-i regăsi  pe  aceia  a căror limbă este 
recognoscibilă. Avantaj este insă şi a nu 
ne aştepta la similitudine. Este un avantaj 
a ne aştepta la diversitate. În  diversitate, 
transmiterea unui  mesaj este un avantaj. 
Şi –i  bine  când  mesaju-i receptat. Este 
un avantaj să nu fie nimic obligatoriu, este 
un avantaj să fie obligatoriu doar ceea ce 
provoacă plăcere. Toate cele spuse, au fost 
despre muzică.

M-am născut şi trăiesc în ţara în care 
oportunismul a ajuns la rang de 
politică de stat. Comuniştii bătrâni 

au îmbrăcat haine capitaliste, corupţii sunt 
eroii noii democraţii. Totul pare pierdut. Eu 
însă mai cred în forţa spirituală a artei, în 
posibilitatea modelării omului prin sunet 
şi imagine. Când sunt trist, aş vrea să fiu 
mai aproape de îngeri şi sfinţi. Atunci mă 
ascund într-o lume virtuală de unde-mi 
privesc semenii printr-o fereastră: 
www.catalincretu.ro 
	 	 																	Cătălin	Crețu

Mihaela	Vosganian

Momentul  de grație al “creatorului” 
apare atunci când creația sa 
artistică începe să oglindească  

propria devenirea spirituală… Dacă ar 
fi să delimitez sau să descriu puterea 
momentului prezent - pe care îl trec  cu 
bucurie și fascinație – aș spune că oscilează 
între două stări: pe de-o parte posibilitatea 
de a explora experiența spirituală direct 
în scenă, în dubla ipostază de performer și 
compozitor, cum ar fi în cazul ”Meditației 
dinamice” în care parcurgi  (deopotrivă 
cu publicul) stări extinse de constiință 
declanșate prin “respirație de foc” “strigăt”, 
“plâns”, “râs”, “liniște”; pe de altă parte 
posibilitatea de a reitera “Calea îngerului 
uman”  în calitatea ta de ființă umană  
conștientă. Este demersul  pe care îl propun  
în lucrarea prezentă în acest festival “The 
path of the Human Angel” (pentru artist 
tradițional, grup experimental, orchestră 
de coarde și sunete procesate electronic) 
care ne călăuzește pe parcursul  celor șapte 
secțiuni (corespunzătoare celor 7 centrii 
energetic  și  celor 7 centrii sonori)  în 
călătoria ființării noastre pământene  prin 
diverse spații pornind de la Akasha și 
ajungând la Samadhi.

Saptamana Internationala a Muzicii Noi      SIMN 2010
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Mihaela 
Vosganian

Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi 2010 este mai mult 
decât a 20-a ediţie, jubiliară  a celui mai important festival de 
muzică contemporană organizat în România. Ea este  rezultatul 
unei viziuni colective…viziunea unor creatori  din domenii 

diferite – muzică, arte vizuale, dans - care îşi exprimă manifestul lor 
artistic într-un “art market al momentului prezent” al timpului terestru, 
timp de graţie pe care îl parcurgem în aşteptarea oportunităţii. Şi iată, o 
astfel de oportunitate propune România prin acest festival internaţional, 
deschis publicului larg al tuturor generaţiilor.  Vă invităm să primiţi 
această sărbătoare a muzicii, a artei, cu bucurie ca pe o deschidere a 
inimii şi totodată ca pe o călătorie spirituală.

SIMN 2010       Saptamana Internationala a Muzicii Noi
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Artiști
&Gânduri

Dan Dediu

“Muzica e geografie aplicată. Iar 
compozitorul - un Columb ce-și caută 
propria Americă.”
     
        

Barrie Webb

Always looking forward
As contemporary performers 
and creative artists (as opposed 

to those who simply reproduce the past, 
and acquiesce in what is handed down 
to them), I have always felt it is our duty, 
our challenge to play a leading role in the 
evolution of our art...

																		Corneliu	Dan	Georgescu

A ne rătăci (în spaţiu sau în timp) 
reprezintă întotdeauna un 
eveniment deosebit... care poate 

avea loc în orice context în care nu există  
reperele necesare pentru o orientare (sau 
aceste repere sunt înşelătoare), cum ar fi o 
padure, pe mare, pe munte, într-un pustiu 
sau oraş, într-o cladire, într-un labirint - 
sau într-un anumit fel de muzică. Tendinţa 
nostră normală este aceea de a căuta să ne 
orientăm cu orice preţ, de a stabili unde 
ne aflăm şi unde vom ajunge… dar dece nu 
am încerca să renunţăm odată la asta, şi să 
acceptăm rătăcirea ca pe o trăire specială? 
Pentru a gusta calităţile estetice creative 
ale unei rătăciri va trebui însă să depăşim 
un prag, să renunţăm la unele reflexe… nu 
numai la  acel reflex care ne îndeamnă să 
ne orientăm, ci şi la tendinţa de a orândui 

obiectele (spaţiale sau temporale) după 
o anumită logică, a stabili succesiunea 
lor sau la tendinţa de a măsura duratele 
evenimentelor, distanţele între ele… Această 
pasivitate nu este decât relativă: ea ne 
permite să devenim într-un alt mod activi, 
în perceperea unor noi relaţii între obiecte, 
relaţii flexibile, mai complexe, uneori 
derutante, sau unor noi detalii subtile, de 
obicei trecute cu vederea. O nouă lume, 
necunoscută, ni se poate dezvălui.

 
 

Sorin	Lerescu

În noianul de stări, contradicţii şi 
simboluri de tot felul, care populează 
universul muzicii contemporane, te 

simţi, de cele mai multe ori, „suspendat“  
între revelaţie şi confuzie de termeni, între 
expresie şi raţional, între certitudine şi 
îndoială, tentat să (re)descoperi, cu o clipă 
mai devreme, traseele ascunse ale zămislirii 
unui opus. Deşi laboratorul de creaţie al 
autorului unei muzici este apanajul său 
exclusiv, din care poate sau nu să devoaleze 
câte ceva din ideile care au stat la baza 
construcţiei sale sonore, eşti oricând – dar 
nu oricum ! – liber, ca ascultător, să încerci 
să păşeşti pe tărâmul frust al imaginaţiei 
compozitorului. Legătura sa cu trecutul 
te poate marca de la început, aşa cum 
refuzul său de a se revendica dintr-unul 
din trunchiurile estetice ale „marii muzici“ 
poate creea suspiciuni…de originalitate 
cu orice preţ. Dar ce mai contează, când 
impresia asupra unei lucrări din orice zonă 
a muzicii culte este, uneori, mai puternică 
decât aventura căutării esenţei operei, 
sau, mai mult, a aşezării unei personalităţi 
componistice într-o categorie estetică cu 
aură generalizatoare. 

Saptamana Internationala a Muzicii Noi      SIMN 2010
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SIMN 
2010

Unul dintre visele compozitorilor 
români, neîmplinite în perioada 
comunistă - acela de a avea un 
festival dedicat muzicii noi, se 

împlinea în anul 1991 la inițiativa Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor și a 
primului director al acestui eveniment, 
compozitorul Ștefan Niculescu.
   A fost o mare bucurie, ne-o amintim cu 
toții... entuziasm, efervescență. O stare de 
spirit care a stimulat creația în toți anii 
ce au urmat, pentru că festivalul a fost o 
minune care a durat și a ajuns în anul 2010 
la cea de a 20-a ediție.

   Contactele dintre artiștii străini și cei 
români, comunicarea cu un public pe care 
muzica nouă l-a atras din ce în ce mai 
mult prin propunerile sale și anvergura 
internațională, au fost de la început 
motivațiile nașterii acestui festival. El a 
parcurs un drum, iar fiecare ediție a adus 
ceva nou. Toți pașii au fost importanți și 
ne-au condus aici, acum, pentru a sărbători 
doăzeci de ani de existență, re-amintindu-
ne bucuria și entuziasmul cu care a pornit 
totul!

Săptămâna Internațională 
aMuzicii Noi 
23-30 Mai
București

6 | www.simn2010.ro
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Duminică

30mai

18:45Aula Palatului Cantacuzino  
 Lansare de CD  

7 Saxofoane, 3 Concerte   
Daniel Kientzy și Horia Andreescu cu 
Orchestra Națională Radio România

Prezintă: Ruxandra Arzoiu

19:00  Aula Palatului Cantacuzino  
 Grupul de Muzică  Nouă TRAIECT  

Conducerea muzicală: Sorin Lerescu 
 
Geanina Săveanu-Meragiu – vioară, Viorica Nagy – violoncel, Georgeta 
Radu – percuţie, Alexandru Hanganu – flaut, Andrei Podlacha -  pian, 
Răzvan Gachi – clarinet, Tiberiu Cenuşer – trombon  
Solist: Barrie Webb, trombon (Anglia)     

Program:

Elena Apostol - Fairytale pentru ansamblu (p.a.a.)   
Filip Pavlov (Bulgaria) - Full Moon pentru vioară & pian (p.a.r.) 
 Iulia Cibişescu-Duran - Concerto for clarinet and ensemble (p.a.a.)  
Kedves Csanad (Ungaria) -  Inside Volume pentru vioară, violoncel, 
percuție, pian și bandă (p.a.r)  
George Balint - BONTROM – sunetul furat pentru Barrie Webb şi 
ansamblul Traiect (p.a.a.)  

20:30Magicland
LoveBubbleStory  
Live Plastic Bubbles Performance   

din Proiectul Art Detox Diet for your Mind  
Cu Farid Fairuz (Liban), Angelika Adalbert (Israel) – sounDancers și 
Sorin Romanescu (live sounDesign & chitară electrica)  

Saptamana Internationala a Muzicii Noi      SIMN 2010
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Prima zi a festivalului are o poveste, 
are un traseu, o hartă, are ghizi, 
indicii vizuale şi muzicale. Povestea 
este dată de tema expoziţiei de 

sculptură a artistei Raluca Ghideanu: 
“Prison of Life”, care este metafora 
închisorii iluzorii a minţii noastre, a 
separării de exterior şi de noi înşine, din 
care poţi ieşi prin soluţii creative.  Pe 
tot parcursul zilei, artiştii şi publicul 
străbat acest traseu al paşilor creativi 
pentru a găsi drumul către libertatea de 
a fi tu însuţi. Ultima oprire (Vortando 
– Connecting to Your Inner Power), pe 
marginea lacului din spatele palatului, 
oferă explicit soluţia ieşirii din iluzia 
limitelor, într-un performance inspirat de 
cuvântul magic inventat de un copil pentru 
a-i da putere: VORTANDO.  Muzicienii 
cântă la un moment dat legaţi la ochi, 
coboară în muzică, se întâlnesc cu propria 
putere creativă pentru a o aduce la 
suprafaţă. Este ultimul pas al traseului 

pe care, parcurgându-l, puteţi întâlni 
mulţi artişti interpreţi şi compozitori ce 
participă la această călătorie: Emil Sein, 
Barrie Webb, Daniel Kientzy, Cvartetul 
Florilegium, Liliana Iorgulescu, Ana 
Chifu, Oana Vişenescu, Emil Vişenescu, 
Cornelia Bronzetti, Bogdan Nechifor, 
Marius Lăcraru, Livia Teodorescu, Irinel 
Anghel, Sorin Romanescu, Adrian Enescu, 
Doina Rotaru, Dan Dediu, Maia Ciobanu, 
Diana Rotaru, Laura Manolache, Mihaela 
Vosganian, Nicolae Brânduş, Dinu Ghezzo, 
Jesus Villa-Rojo, Fred Popovici, Livia 
Teodorescu. Ghizii călătoriei sunt membrii 
grupului de improvizatori Avânt’n’Gard, 
tineri entuziaşti care ne ajută să ajungem 
la destinaţie. Expoziţia Ralucăi Ghideanu 
este aşadar una vie, este scenografia unei 
poveşti de viaţă în care obiectele şi oamenii 
contribuie original la comunicarea şi trăirea 
mesajului, a metaforei aspiraţiilor noastre 
celor mai profunde.

Călătorie muzicală 
  laPalatul Mogoșoaia
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Duminică

30mai

11:00Aula Palatului Cantacuzino  
Conferință: Muzica contemporană din Bulgaria 
 

Prezintă: Velislav Zaimov, președintele Uniunii Compozitorilor din Bulgaria

14:00  Magicland 
 Art Supermarket/Supermarket Art

Artiști  participanți:  Maria  Pop  Timaru,  Paul  Duncă,  Roxana  Moroșanu, 
Ioana Pioaru, Maria Balabaș, Mihai Balabaș, Daniel Pop, Gabriel Bălașa, 
Armine Vosganian, Mihaela Vosganian, Irinel Anghel. 
Lista rămâne deschisă tuturor celor ce vor să se alăture grupului.  

Coordonator: Raluca Ghideanu
  

17:00  Radiodifuziunea Română. Studioul Mihail Jora
Profil Sinfonietta  

Ion Bogdan Ștefănescu  -  flaut,   Cosmin Sperneac  - oboi   Emil Vișenescu 
-  clarinet   Gabriel Sava  -  fagot   Sorin Lupașcu  -  corn   Mihai Toth, Cristian 
Suciu -  trompetă,   Florin Pane -  trombon,   Laurențiu Sima -  tubă,   Adriana 
Maier -  pian,   Alexandru Sturzu - percuție,   Diana Moș, Oana Vișenescu - 
vioară,  Marian Movileanu - violă,  Eugen Bogdan Popa - violoncel,  
Dinu Petrache - contrabas

Solist: Daniel Kientzy (Franța) - saxofon

Director artistic: Dan Dediu  

Dirijor: Tiberiu Soare

Program:

Mihai Murariu - Brainfreeze (p.a.a.)  
Ivan Brkljacic - Flobclhoffy (p.a.r.)  
Mihai Măniceanu - Sus  
Cornel Țăranu - Oximoron 
 Adina Sibianu - Air (p.a.a.)  
Ștefan Niculescu - Undecimum

Muzicieni, artisti plastici, 
artiști video, actori vin 
să expună produsele lor 

culturale in Palatul Creativității 
din Magicland. Se expun și 
idei.... vorbim despre ele; proi-
ecte, performance-uri...totul la 
vedere, pentru public...vindem 
sunete secrete, ani în plus și în 
minus, felii de curaj, firimituri 
de inspirație, povești fără filtru 
pentru frumusețe, pentru auto-
cunoaștere, pentru speranță....un 
îndemn la Creativitate pentru toți 
cei care vor să arate ceea ce au de 
oferit...Libertatea este gratis.
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E         xistă Magicland? Da, există. 
Nu mă minţi? Nu te mint. 
Intră şi te vei convinge!
Este o planetă a muzicii 
noi şi artei contemporane. 

Este un Palat al Creativităţii. Este un loc al 
entuziasmului şi bucuriei. Este o pădure a 
ideilor. 
  Magicland este ceea ce vrem noi 
să fie, este ceea ce găsim noi în el, este 
oglinda noastră.
 În Săptămâna Internaţională a 
Muzicii Noi, un spaţiu neconvenţional ca 
Magicland a răsărit în curtea Palatului 
Cantacuzino dintr-un vis. Cineva a visat 
că este posibil. El a devenit posibil pentru 
a sărbători a 20-a ediţie a unui festival 
dedicat creativităţii momentului prezent şi 
frumuseţii ne-limitării artei.
 Magicland-ul este frumoasa 
construcţie imaginară devenită realitate, 
unde ne putem întâlni pentru a afla cât 
de fascinantă este puterea creatoare a 
fiecăruia dintre noi, artist sau spectator. 
Dacă vreţi să vă lăsaţi surprinşi veniţi în 
Magicland ! Dacă sunteţi curioşi, veniţi 
în Magicland ! Dacă sunteţi trişti sau 
bucuroşi, veniţi în Magicland ! Pentru 7 
zile el este deschis bucureştenilor pentru 
a oferi întrebări şi răspunsuri, provocări 
şi soluţii, surprize, evenimente vii, 
interactive, unice, originale. Fiecare zi 
în Magicland este ALTFEL. 

 Avem nevoie de poveşti? Da, 
avem. Poveşti pentru speranţă, pentru 
cunoaştere, pentru a simţi, pentru a 
îndrăgi arta. Avem nevoie de paşaport 
pentru Magicland? Doar de gândurile 
noastre creative şi de puţin entuziasm. 
Restul vine de la sine.
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19:30Muzeul Național de Geologie 
 I’m Alive !  

Concertul tinerilor compozitori   
Interpreteaza Ansamblul Icon Arts  
Alin Gherman    -    Mouths and strings (p.a.a.) 
Lucia Raevschi    -   YgreX (p.a.a.) 
Dan Variu  -  Dixtuor (p.a.a.)
 Cristina Uruc        -  Obsession (p.a.a.)  
Laurie Bamon - Though I sang (p.a.a)
 

21:00Universitatea de Muzică București. Sala de Operă
  Enjoy!  
Live Electronic Music 

 Interpretează Trio Ioachimescu:  Anca Ioachimescu – Vartolomei – violoncel,
 Matei Ioachimescu – flaut,  Călin Ioachimescu – live electronics
În program:   
Călin Ioachimescu -  Bon Appetit !  
Cristian Lolea – Love Story (p.a.a.)  
Călin Ioachimescu – Enjoy!   
Nicolae Teodoreanu – Fântana Tinereții (p.a.a.)  
Călin Ioachimescu – Vielspass ! 
 Cătălin Crețu  –  About Memory (p.a.a.)  
Călin Ioachimescu – Să vă fie de bine!

29mai

Sâmbătă

Laborator de experimentare sonora unic 
în lume, Groupe de Recherche Musicale 
(Grupul de Cercetare Muzicală) din 

Paris/Franţa dezvoltă de mai bine de 50 de 
ani activităţi ce combina creerea şi cercetarea 
în domeniul sunetului si al muzicii electroa-
custice. GRM participă de asemenea la misi-
unea de conservare şi valorizare a patrimo
niului sonor în cadrul INA (Institutul 
Național al Audiovizualului).
          Creat de Pierre Schaeffer, GRM a 
găzduit în studiourile sale printre cele mai 
importante figuri ale muzicii electroacustice 
a celei de a doua jumătaţi a secolului trecut: 
Pierre Henry, Luc Ferrari, Luciano Berio, 
Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, 
Bernard Parmegiani, şi continuă. 

SÂMBĂTA 
SONORĂ este un loc de experimentare auditivă, un hol 
de trecere spre locuri unde poate fi vorba în alt fel de 
structură, context, atitudine, poziţie, istorie, curiozi-
tate, linişte sau concentrare.
    Vrem să deschidem uşi şi nu doar să avem drep-
tate, să vedem ce încredere avem în gusturi, dar să 
rămânem reci, să ne aventurăm în academisme ca să 
ne întoarcem mai limpezi la experiment, să ne contra-
zicem prin entuziasm şi să provocăm răspunsuri.
    Vrem să ne imaginăm că într-o zi s-ar putea crea un 
laborator de cercetare acustică şi muzicală, un radio 
experimental, o clasă de sound art la vreo şcoală, încă 
o scenă pentru muzica nouă românească. 
   SÂMBĂTA SONORĂ a fost creată  în martie 2009 
şi este coordonată de Anamaria Pravicencu, Octav 
Avramescu şi Dan Angelescu.
   SÂMBĂTA SONORĂ este un program de iniţiere 
în sound art, radio art şi muzică contemporană/
experimentală/improvizată  prin sesiuni de listening, 
concerte, performance, ateliere şi conferinţe.
                  www.sambatasonora.blogspot.com

GRM
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Am invitat-o pe Afrodita 
în Magicland, am invitat 
muzicieni, dansatori, 

coregrafi, artişti plastici, 
soundesigneri şi soundanceri români 
şi străini, adulţi şi copii.   
Ce este real, ce este imaginar? 
Ce este nou, ce este vechi? Ce este 
veşnic, ce este efemer? Fiecare 
are nişte răspunsuri… poate altele 
în fiecare zi. Poţi intra în Camera 
Secretelor din Magicland (Intuition 
Sound Plastic Installation de 

Johannes        S. 
Sistermanns), poţi intra în 
închisoarea iluzorie a unei cabine 
telefonice în care se “întamplă” o 
instalaţie coregrafic-sonoră, te poţi 
crea şi re-crea din materiale sonore şi 
plastice, poţi trăi o lovebubblestory, 
poţi fi Adam, poţi fi Eva, poţi fi orice 
doreşti şi visezi să devii. Artiştii ne 
spun asta… “All the Things We Are”, 

aceasta este magia creativităţii…să 
putem da drumul tuturor lucrurilor 
minunate pe care le avem în noi şi 
să vibrăm la emoţii, idei, speranţe, 
joc. Motto-ul festivalului  “I’m Alive” 
înseamnă creez, respir, cânt, iubesc, 
dăruiesc, plâng, mă enervez, mă 
reinventez, împartăşesc, mă deschid, 
înseamnă că suntem aici, “Acum”, în 
acest prezent pe care îl sărbătorim.

 Copiii fac muzică, tinerii 
vin şi ascultă creaţiile lui Zanesi, 
Vivaldi este “updatat” prin mijloace 
electronice…unde? În curtea 

Palatului Cantacuzino. Pentru 
o saptamână ne putem întâlni 
în acest loc pentru a ne lăsa 
surprinşi de mirajul creaţiei vii.

 Editia a 20-a a Săptămânii 
Internaţionale a Muzicii Noi este 
un Magicland, pentru că acolo totul 
devine posibil, pentru că în artă sun-
tem liberi să fim tot ceea ce putem şi 
vrem să fim.

Magicland

Palatul 
Cantacuzino
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Sâmbătă

29mai

12:00Magicland  
Expediție în lumea sunetelor  

15:00Aula Palatului Cantacuzino  
Concert Trio Contraste

Ion Bogdan Ștefănescu – flaut  
Sorin Petrescu – pian 
 Doru Roman – percuție

Participă: Marius Hoghi - tubă

Program:  
Octavian  Nemescu  –  ouiEiou….pentru  ora  3  după-
amiaza….călătorie  muzicală  inițiatică  din  ciclul  pieselor 
pentru cele 24 de ore ale zilei (p.a.a.) 
 Cristian Marina – Fioritura (p.a.a.)  
Vladimir  Scolnic  (Israel)  –  Keyboard  Games  (p.a.a.); 
Irresistible Dreams of a Pianist 
 Horia Șurianu – Dialogues croisés

17:00                 AFI Palace Cotroceni
Tineri Muzicieni:
Bourbon Jazz Unit

Simona Chiriţă – voce
Alex Şveţ – pian
Sebi Joo – bas
Andrei Marcovici - percuție

18:00Magicland  
SâmbătaSonoră/Urechea explicită  

Concert de muzică electro-acustică în colaborare cu   
GROUPE DE RECHERCHE MUSICALE (INA-GRM)

Sambata Sonora/
Urechea explicita

Magic Land, Palatul 
Cantacuzino

Concert de muzica 
electro-
acustică în colaborare cu
GROUPE DE 
RECHERCHE 
MUSICALE (INA-GRM)

Carte blanche lui       
Christian Zanési, director 
adjunct 

Program realizat de 
asociaţia “Jumătatea 
plină” în parteneriat cu 
Centrul Naţional al Dan-
sului din Bucureşti.

Expediție	în	Lumea	
sunetelor
Spectacol cu și pentru 
copii, dar nu numai… 
Proiectul are în vedere 
pregătirea unui 
performance muzical 
realizat de copii sub 
îndrumarea artistului 
german Thomas Beimel. 
Copiii vor descoperi 
sunete și vor fi îndrumați 
să le transforme în 
compoziții muzicale ce 
vor fi prezentate într-un 
spectacol …..original.  
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I’m Alive!
I’

 m alive este unul dintre 
evenimentele care promovează 
tinerii compozitori din România 
în cadrul celei de-a XX-a ediţii 

a Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi, 
festivalul de muzică contemporană care va 
avea loc în perioada 23 – 30 mai 2010 la 
Bucureşti.
 În premieră pentru România, 
un mall, AFI Palace Cotroceni, va găzdui 
un concert de jazz contemporan. Acest 
experiment are menirea de a promova în 
rândul publicului larg muzica nouă de jazz 
şi de a îl familiariza cu sonoritatea acesteia.
Sambătă, 29 mai 2010, jazz-ul contemporan 
se întâlneşte cu publicul la AFI Palace 
Cotroceni. Simona Chiriţă – voce, Alex 
Şveţ – pian, Sebi Joo – bas şi Andrei 
Marcovici – percuţie, formează unul din 
cele mai promiţătoare ansambluri tinere 
din spaţiul jazzistic românesc. 
 Foşti studenţi ai unor nume 
precum Mircea Tiberian, Maurice de Martin 
şi Sorin Romanescu, componenţii Bourbon 
Jazz Unit şi-au început parcursul propriu 
în 2007, ca ansamblu instrumental. Recent, 
formula s-a îmbunătăţit prin adăugarea 
vocii soliste şi prin schimbarea basistului, 
fapt ce a permis abordarea unui sound 
nou, personalizat. Numeroasele concerte 

susţinute deja în această configuraţie 
au transformat echipa proaspăt 
formată  într-un band închegat, cu 
largi posibilităţi interpretative, de la 
momentele impresionante de virtuozitate 
instrumentală până la expresivitatea vocii 
feminine.  Începând cu octombrie 2009, 
Bourbon Jazz Unit concertează lunar în 
diverse locuri din ţară (Sibiu, Braşov, 
Bucureşti, Sighişoara, Reghin, Cisnădie, 
Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureş, Bistriţa, 
Galaţi, Iaşi ş.a.).
 În cadrul SIMN 2010, Bourbon 
Jazz Unit va concerta în Zona de Distracţii 
din cadrul mall-ului.
 Astfel muzica nouă de jazz iese din 
sălile de spectacol, din cluburi şi se prezintă 
într-un spaţiu public comercial...un mall.  
Este şi acesta un experiment, aşteptat cu 
mult interes. Este un act de curaj? Este 
vorba despre o viziune largă, deschisă ce 
se oferă unui context mai putin obişnuit 
pentru astfel de evenimente.
Cu siguranţă, noutatea acestei prezentări 
este de văzut, de urmărit !

29m
ai
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Vineri

28mai

19:00 Radiodifuziunea Romană  
Concertul Orchestrei Naționale Radio   

Dirijor: Horia Andreescu 

 Soliști:  Barrie Webb (Anglia) - trombon  
 Daniel Kientzy (Franța) – saxofoane  
Cornelia Petroiu – violă  
Bianca Manoleanu – soprană

Program:

Dan Dediu – Hibernator pentru trombon și orchestră (p.a.a.) 
 I. Peștera (The Cave)  
II. Intermezzo I 
 III. Visând visătorul... (Dreaming the dreamer...) 
 IV. Intermezzo II 
 V. Comutarea (The Switch)
 
 Sorin Lerescu – Side by Side, Dublu Concert pentru saxofon, violă și orchestră 
(p.a.a.) 
 
Pascal Bentoiu – Simfonia a 8-a

Lansare de CD în pauza concertului:  “Daniel Kientzy interprete Doina Rotaru”  
Prezintă: Dumitru Avakian, Octavian Nemescu
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Vineri

28mai

12:00 Aula Palatului Cantacuzino  
 Ne întâlnim și vorbim despre 
“Experiment în muzică”  

Participă: Maia Ciobanu, Corneliu Dan Georgescu, 
Octavian Nemescu, Nicolae Brânduș, Sorin Lerescu 
 

16:00Magicland  
Video Music  

Creații de 
Ioana Pioaru și Sebastian Androne:  Arhitectură 
sonoră  lucrare audio-vizuala/new media, 2010
Cătălin Crețu – Lu neburg Soundscape
Liana Alexandra – Variations 
 Șerban Nichifor  -  Pentagon
  

17:30Aula Palatului Cantacuzino  
Concert coral 
 

Interpretează: Corul Accoustic  

Dirijor: Daniel Jinga  

Program:  

Christian Alexandru Petrescu – Suflete, prund de 
păcate (versuri de Lucian Blaga) 
 Adrian Iorgulescu –  Strigături 2 
 Dan Buciu –  Rugă  
Petru Stoianov –  Melancolie (versuri de Nichita 
Stănescu) – (p.a.a.)  
Irina Odăgescu –  Tatăl nostru  

Vorbim mult...? vorbim 
puțin....? despre unele 
lucruri nu vorbim de-

loc.....despre altele prea mult....
ne place să vorbim?....ce vrem să 
spunem?....ce nu vrem să spu-
nem?.....de aceea ne întâlnim.... 
să mai aflăm câte ceva despre 
noi, despre ceilalți, despre 
creativitate, noutate, experi-
ment, aventură, curaj, libertate, 
inventivitate, despre ce se 
întâmpla în lume, despre ce 
se întâmplă în lumea noastră 
interioară... vă propunem o 
discuție liberă, interactivă, 
prietenească... dacă e vreme 
frumoasă ne mutăm afară la 
soare și experimentăm bucuria 
de a fi împreună și de a vorbi 
mult sau puțin, prea mult sau 
deloc.....
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Duminică

23mai

14:00Palatul Mogosoaia
Deschiderea festivalului 
 

Prima Oprire “Entrance”   
Vernisajul expoziției “Prison of Life” 
de Raluca Ghideanu 
 
Prezintă: istoricul de artă Doina Emilia Mândru
   
Muzică de:  Adrian Enescu – Adoramus Te 
 Dan Dediu – Viermi de măr  
Doina Rotaru – Obsessivo  

Interpretează: Ana Chifu (flaut), Oana Vișenescu 
(vioară, violă), Emil Vișenescu (clarinet)

15:00 A Doua Oprire
“Dialogue” 

 Concert Emil Sein (Spania) – saxofon & Barrie Webb 
(Anglia) – trombon
 
În program:   
Diana Rotaru – The Unicorn’s Last Cry  Laura 
Manolache – Timpul florilor (p.a.a.)  
Mihaela Vosganian  -  Dialogue (p.a.r.)  

16:30  A Treia Oprire
“Passing…”  

Maia Ciobanu – Just passing through...  (p.a.a.)  

Interpretează: Daniel Kientzy (Franta) – saxofon, 
Cornelia Bronzetti – vioară, Emil Vișenescu – clarinet, 
Bogdan Nechifor - actor  

 Noapte
         de Tudor Mihai Cazan

Sunt într-o casă pătrată  
Într-o cameră-ncuiată      
Cu o masă pătrată
Şi un pat dreptunghiular       
Şi prin fereastra pătrată
Văd iarba tăiata      
Oameni bej pătaţi cu negru       
Înşiraţi ca la armată       
Şi-atunci c-o cheie pătrată       
Deschid uşa încuiată      
Ies afară-n întuneric      
Şi privesc noaptea opacă       
Şi un fulger deodată       
Luminează  zarea toată      
Şi-aud ţipăt de lupoaică       
Aud glasuri omeneşti      
Aud cucuveaua-n noapte      
În tufişuri şerpi şoptesc        
Aud furie aud moarte      
Aud râs şi aud viaţă      
Aud zâmbet aud lacrimi      
Mă  trezesc… e dimineaţă!

(fragment din lucrarea 
“Just passing through...”)  
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Sergio 
Altamura

ext i n s , d e 
i e ș i r e 

d i n  l i m i t e l e 
a ceea ce credem că este 
posibil muzical, generând 
o lume sonoră bogată 

și surprinzătoare. 

Pentru 
Sergio 

Al-
tamu-

ra 
chitara 
devine 

un 
mijloc  

Chitara ca un 
i n s t r u m e n t 

d e  p e r c u ț i e , 
c h i t a r ă p r e p a r a t a 

extensiile vocale, preluările 
eletronice live, redările și 
suprapunerile în bucle sunt 
câteva dintre mijloacele prin 
care muzicianul italian își 

fascinează spectatorii 
peste tot în lume.

Recital extraordinarJoi 27 mai, ora 18 
Palatul Cantacuzino

Magicland
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Duminică

23mai

RE........redefinire, reinventare, 
renaștere, revoluție, realizare, 
redescoperire, recreere, 
reabilitare, refolosire, 
reeducare......
  
  Raluca Ghideanu

Mă simt cel mai bine pe tărâmul 
sunetelor pentru că doar acolo 
sunt perfect liberă. A sculpta 
sonorul este o modalitate de a 
mă reinventa, de a mă regăsi, 
de a revela Sensul. A sculpta so-
norul înseamnă a mă integra în 
Logica universală, în Adevăr şi 
Frumuseţe, înseamnă mai ales a 
adăuga noi pagini acestui ghid 
al supravieţuirii care este Arta.  
Iar Muzica – regină  a artelor 
– este cu siguranţă cea mai 
minunată rampă  de lansare 
a Spiritului şi a comunicării; 
este un mare noroc să  poţi 
exista, să te poţi mişca în lumea 
fermecată a sunetelor. 
 
      Maia Ciobanu

Freedom of being All the Things 
We Are...this is the greatest 
power we have…
        
       Irinel Anghel

18:00  A Patra Oprire
“Spirals”  

Recital Emil Sein (Spania) – clarinet, clarinet bas, 
saxofon
 
 În program   Nicolae Brânduș: Ouvedennerode  (p.a.a.)  
Dinu Ghezzo - Sound Etchings (p.a.r.) 
 Jesus Villa Rojo (Spania) -  Quinteto (p.a.r.)
Participă cvartetul de coarde Florilegium 
(Marius Lăcraru – vioara I, Ladislau Csendes –  vioara a 
II-a, Maria Ciurduc– violă, Anca Vartolomei – violoncel) și 
coregrafa Liliana Iorgulescu.  Scenografia: Unda Popp
Concert realizat cu sprijinul Fundacion Siglo FUTURO 
Guadalajara și al Institutului Cervantes din București 

20:00 A Cincea Oprire
“Inside” 

 Fred Popovici: Introducere în anatomia sunetului pentru 
vioară și mediu electronic  
Interpretează: Marius Lăcraru - vioară

20:15  A Șasea Oprire
“Resonances” 

Livia Teodorescu -  Endeavour Bells – Fantezie pentru 
pian și mediu electronic (p.a.a.) 
 Interpretează: Andrei Tănăsescu (pian)

20:30 A Șaptea Oprire 
“Liberation” 

InnerWorld Music   
Vortando: Connecting to your Inner Power   
Duo Irinel Anghel & Sorin Romanescu  
Ghizii Călătoriei: Grupul Avânt’n’Gard   (Maria Balabaș – 
voce, Mihai Balabaș – vioară, Daniel Pop – instrumente 
de suflat, Gabriel Bălașa – percuție)
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Joi
17:00Aula Palatului Cantacuzino  

Concert Trio Aperto

Dolores Chelariu – pian,  Ladislau Csendes – vioară,  Dan Avramovici – clarinet

Lansare de CD.  Gala Concursului de compoziție Aperto

18:00  Magicland  
Recital extraordinar  Sergio Altamura (Italia)
chitară, mediu electronic

19:30 Magicland
 Jam-session 

Sergio Altamura (chitară, mediu electronic) 
Sorin Romanescu (chitară, mediu electronic)

20:30Universitatea Națională de Muzică București. 
Sala de operă.  
Opera AVE op. 126 – 132 de Liviu Danceanu. Premieră 

 Ballet-opera in seven tournaments for dancers, actors and instrumental 
ensemble. Versiune de concert

I – MARCIAXION, op.126 
 II – DISCOLIED, op.127 
 III – TANGHORAL, op.128 
 IV – DOIN(H)ARD, op.129  
V – VALSANGLAISE, op.130  
VI – BOLEROSSA, op.131  
VII – FUGARAP, op.132    
                                             
Interpretează:  Actorii:   Irina Ungureanu, Ionuț Kivu, Alex Alexandrescu

Ansamblul ARCHAEUS                    
Dorin Gliga - oboi,  Ion Nedelciu – clarinet,  Șerban Novac - fagot, 
 Alexandru Matei - percuție, Rodica Dănceanu - pian, 
 Ion Marius Lăcraru - vioară,  Anca Vartolomei - violoncel    
 
Dirijor: Vlad Conta27mai
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Luni

24mai

MAGICLAND, Curtea Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr. 141

16:00Deschiderea  Magicland
 

Participă: Irinel Anghel, Mihaela Vosganian  

Design vestimentar: Ștefania Maria Brad

INTUITION Room 2010 SoundPlastic    
Instalație de: Johannes S. Sistermanns (Germania)
New York sur_by Johannes S. Sistermanns  
 Sound Plastic performance

Eveniment realizat cu sprijinul Ambasadei Germaniei
  

17:30Magicland  

Vivaldi & Live Electronics  
              …there are no more four seasons
George Kentros - vioară & Matthias Petterson  - computer (Suedia)  
 

19:00Radiodifuziunea Română. Studioul Mihail Jora 
 Concert extraordinar de orgă   Eva Maria Houben 
(Germania) 

În program :  

George Enescu  -  Andante religioso (Adaptare pentru orgă: Fr. Metz)  
Corneliu Dan Georgescu -  Orbis 2 – Verso l’Alto (aus dem Zyklus 
Orbis) (p.a.a) 
 Eva-Maria Houben  -  trio IV – quatuor IV – trio VI – quatuor VII (aus dem 
Zyklus Orgelbuch) 
 Aurel Stroe  -  Armonia (Adaptare pentru orga.: Corneliu Dan Georgescu)  
Corneliu Dan Georgescu -  B-Moll Erstarrung  (p.a.a.)  
Eva-Maria Houben -  Întâlniri fugitive  (p.a.a.)  
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Miercuri
17:30Aula Palatului Cantacuzino  

Ecouri 
 

Ansamblul devotioModerna  
Felicia Donceanu – Unde eşti, copilărie? – pentru mezzosoprană şi pian  
Liviu Marinescu - Echoes pentru flaut solo şi sunete pre-înregistrate (bandă) 
(p.a.r.)   
Cornelia Tăutu – Trias pentru mezzosoprană și pian  
Ivana Stefanovic  (Serbia) – ONA pentru soprană, flaut, pian, violoncel şi bandă 
(p.a.r.)  
Carmen Cârneci – Thesaurós  pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel, pian, 
percuţie
INTERPREȚI : Elmira Sebat (mezzosoprană), Ana Chifu (flaut), 
Cristian Mancaş (clarinet), Natalia Colotelo-Pancec (vioară), Dan Cavassi 
(violoncel), Mihail Vîrtosu (pian), Sorin Rotaru (percuție).   
Conducerea muzicală: Carmen Cârneci

19:00Radiodifuziunea Română  
Concertul Orchestrei de Cameră Radio   

Dirijor: Tiberiu Soare 

 Soliști:   Grigore Leșe,  Grupul Inter-Art (Mihaela Vosganian – voce, percuție 
midi, Emil Sein – saxofoane, Barrie Webb – trombon, didgeridoo, Irinel Anghel – 
sintetizator, Cătălin Oprițoiu – flaut, Costin Petrescu – percuție midi, 
Călin Grigoriu – chitară electrică)  Emil Sein (Spania)  - saxofon, 
 Andrei Tănăsescu  - pian,  Daniel Kientzy (Franța) - saxofon

În program:

Mihaela Vosganian – Calea Îngerului Uman pentru artist tradițional, grup 
experimental, orchestră de coarde și sunete procesate (p.a.a.)  

Jesus Villa Rojo (Spania) – Concierto Plateresco pentru saxofon și orchestră de 
coarde (p.a.r.)  

Andrei Tănăsescu – Toccata pentru pian și orchestră (p.a.a.)

Doina Rotaru – Masques et miroirs pentru saxofon și orchestră (p.a.a.)26mai
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Luni

24mai

20:30Universitatea Națională de Muzică București
Sala de Operă
MultiLudicMedia  

Proiectul este realizat la inițiativa Centrului de Muzică electroacustică și 
Multimedia al Universității Naționale de Muzică București, în colaborare cu 
Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte Teatrale și Film. 

Coordonatori: Cătălin Crețu și Nicolae Mandea

Participă:  regizori: Ana Ioniță, Kedves Emőke, Ducu Pamfile 
Artist video: Cătălin Crețu  
Compozitori: Elena Apostol, Sabina Ulubeanu, Mihai Murariu, 
Darie Nemeș  Bota

Ansamblul opus.art:  Ana Chifu - flaut,  Constantin Urziceanu - clarinet, 
 Maria Chifu - fagot,  Sorin Rotaru - percuție,  
Ariadna Mihai – soprană    

Actorii: Viorica Prepeliță, Timea Kovacs   

 Program: 
 Mihai Murariu, Ana Ioniță – Monomedia (p.a.a.)  
Sabina Ulubeanu, Cătălin Crețu  - Rondo d’hivers (p.a.a.)  
Elena Apostol, Kedves Emőke - Joacă un joc ! (p.a.a.)  
Darie Nemeș Bota, Ducu Pamfile - ProfilePer4mance (p.a.a.)
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Miercuri
11:00Magicland 

 Expoziție Danaart Gallery 

 Artiști: Alina Manole, Daniela Zbarcea, Ilina 
Schileru, Matei Dumitrescu

14:00Magicland 
Muzică electronică, 
muzică ambientală  

Călin Ioachimescu: Digital Birds  
Corneliu Cezar - AUM  
Corneliu Dan Georgescu – Atemporal Studies 
 Ulpiu Vlad – De Nuntă  
Peter McIlwain (Australia) –Instrumental Landscape  
Roman Vlad – Chemarea necuprinsului  
Jana Andreevska - Elective Affinities
Roberto Rue (Argentina) - La cuarta tentacion

C           onceptul care stă la   
 baza realizării obiectelor  
 destinate a fi expuse cu  
 ocazia organizării SIMN  

este sintetizat în intenția de a folosi 
elemente cât mai pure din punct de ve-
dere vizual, elemente care deși comune 
și din materiale la fel de comune, puse 
în operă cu ajutorul unor elemente 
observabile sau mai greu observabile,  
pot induce privitorului stări de spirit 
atemporale. 
Elementul predominant poate fi con-
siderat “efectul de levitație“ al elemen-
telor primare de tip tuburi, planuri, 
suspendate cu ajutorul tehnicilor 
specifice procedurilor Tensegrity 
care reușește, prin folosirea unor forțe 

de tip întindere sau compresiune, 
să stabilizeze elementele primare, 
su gerând privitorului senzația de 
levitație a acestora.  Totul pare un 
cadru pus pe pauză al unei imagini 
în derulare, plină de dinamism și im-
previzibil. Poetica realizată de aceste 
elemente comune  cum sunt tuburile, 
planurile și cablurile care, atinse de 
câmpul creator al artei pot trezi trăiri 
de natură artistico – filosofică privi-
torului, invitând la contemplare sau 
de ce nu, chiar la meditație. Materiale 
banale, elemente cunoscute care trez-
esc trăiri neașteptate, totul este posibil 
în Magic Land.
  
  Alina Manole

Ritm, Daniela 
Zbârcea
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Marți
18:00Aula Palatului Cantacuzino  

Concert cameral   

Elmira Sebat  -  mezzosoprană  
Thomas Beimel (Germania) - violă  
 Christian Roderburg  (Germania)  -  percuție

Program:  

 Myriam Marbe – Vocabulaire I pentru mezzosoprană, violă și percuție  
Thomas Beimel (Germania) – Hasret pentru mezzosoprană, violă și 
percuție  
Tot triecînd ’la mîndra dialu’ (Cântec popular românesc) pentru violă      
Violeta Dinescu  - din cimpoiu I pentru violă  
Nicolaus A. Huber (Germania) -  Clash-music pentru percuție   
Carl Ludwig Hübsch (Germania)  - Anagram pentru mezzosoprană și 
violă (p.a.a.) 
 Ulpiu Vlad – Dincolo de vise IX pentru mezzosoprană, violă, percuție 
și bandă  
Marcela Rodríguez (Mexic)  - Three songs 
from “adúltera enemiga” pentru mezzosoprană și marimbafon   
 Aleyda Moreno (Mexic) – Sólo creo en las estrellas, en la naturaleza, 
en la ternura y en la música pentru mezzosoprană, violă, percuție și 
bandă (p.a.a.)  

20:00Magicland  
Cvartet pentru o lavalieră (II) - instalaţie 
coregrafic-sonoră 

 Concept: Vava Ştefănescu 
 Coautori: Julien Trambouze - Franta (artist sonor), Carmen Coţofană, 
Mihaela Dancs, Farid Fairuz (dansatori)   
Sponsor realizarea decorului: MAGNUM   
Sponsor: LiterNet  
Proiect realizat cu sprijinul AFCN   
Partener: Centrul Național al Dansului Bucureșt25mai
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Marți
11:00Aula Palatului Cantacuzino  

Profil componistic Jesus Villa-Rojo  

Prezentare realizată de către Jesus Villa-Rojo și Emil Sein 
(Spania) 

 Interpretează:  
 Emil Sein -  saxofon tenor, alto, Irinel Anghel - performance  
Program:   
Lamento pentru saxofon tenor, bandă 
 Eclipse pentru saxofon alto

17:00  Magicland  
Cvartet pentru o lavalieră (I)

Instalaţie coregrafic-sonoră 
 Concept: Vava Ştefănescu  
Coautori: Julien Trambouze (artist sonor), Carmen Coţofană, 
Mihaela Dancs, Farid Fairuz (dansatori) 
  
Sponsor realizarea decorului: MAGNUM   
Sponsor: LiterNet  
Proiect realizat cu sprijinul AFCN 
 Partener: Centrul Național al Dansului București

25mai
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