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CLASA	DE	EXCELENȚĂ	PIANO	STAR	
iulie	-	noiembrie	2021	

	
Organizator:	DC	Communication	și	Asociația	Artual	

	
Parteneri	instituții	culturale:	ARCUB,	Institutul	Cultural	Maghiar	București,	Institutul	
Francez,	Centrul	Multicultural	al	Universității	Transilvania	Brașov,	Tinerimea	Română	

	
Parteneri	instituții	educație	muzicală:	Colegiul	Național	de	Arte	Dinu	Lipatti	București,	
Liceul	de	Muzică	Tudor	Ciortea	Brașov	

	
Parteneri	Media:	Radio	România	Muzical,	Radio	France	International	

	
Parteneri	Premii	Concert:	 Filarmonica	Transilvania	Brașov,	Radio	România	Muzical,	
The	Purcell	School	
	
	
PIANO	STAR	 este	 un	 program	pentru	 tineri	 pianiști,	 care	 se	 va	 desfășura	 între	 iulie-		
noiembrie	2021.		
Un	juriu	internațional,	alcătuit	din	personalități	ȋn	domeniu,	va	selecta	10	elevi	care	vor	
participa	la	o	serie	de	cursuri	intensive	pe	durata	întregului	program.	
La	final	se	organizează	evenimentul	Piano	Star	la	București	și	se	vor	acorda	premii.	
	
Programul	vizează	dezvoltarea	și	perfecționarea	abilitaților	tehnice	și	interpretative	ale	
tinerilor	pianiști,	familiarizarea	cu	strategii	de	abordare	a	repertoriului	pianistic,	precum	
si	pregătirea	reprezentațiilor	publice.		
	
Programul	 cuprinde	 4	 sesiuni	 lunare	 în	 perioada	 august	 –	 noiembrie	 2021.	 Fiecare	
sesiune	va	cuprinde	4	zile	de	masterclass	de	interpretare	pianistică	și	o	zi	de	seminarii	și	
recitaluri.	
	
Membrii	juriului	vor	fi	și	profesorii	care	vor	tine	masterclass.	Fiecare	participant	va	avea	
câte	4	ore	pe	sesiune	cu	profesorii	invitați.		
	
În	fiecare	sesiune	va	fi	organizat	cate	un	concert	de	prânz	în	locații	diferite,	care	va	putea	
fi	 transmis	 online	 pe	 canalele	 de	 media	 ale	 programului.	 Participanții	 pianiști	 vor	
prezenta	publicului	lucrări	din	repertoriul	pregătit.		
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Pianiștii	și	profesorii	îndrumători	vor	participa,	de	asemenea,	la	seminariile	din	cadrul	
sesiunilor,	 organizate	 cu	 personalități	 artistice,	muzicale	 și	 din	 zona	managementului	
cultural,	cu	sprijinul	instituțiilor	partenere.	
	
Fiecare	participant	va	participa	obligatoriu	 la	 toate	activitățile	programului,	 în	 fiecare	
dintre	cele	4	sesiuni	lunare.		
	
Activitățile	 programului	 vor	 fi	 filmate,	 iar	 participanții	 pianiști	 și	 profesorii	 lor	
îndrumători	vor	putea	fi	intervievați	pentru	podcast-uri,	care	vor	fi	postate	pe	paginile	
programului	de	social	media.	
	
Pentru	eventualele	înregistrări	audio-video	concurenții	nu	vor	putea	solicita	onorariu.	
	
REGULAMENT	
	
I.	ELIGIBILITATE	:	
PIANO	STAR	este	deschis	tinerilor	pianiști	care	studiază	in	Romania,	născuți	după	30	iulie	
2003,	din	învățământul	vocațional	de	stat	sau	din	privat.		
	
II.	ACTIVITĂȚILE:	

• Selecția:	10	pianiști	vor	fi	selectați	pentru	participarea	in	PIANO	STAR	de	un	juriu	
internațional,	conform	cap.	III	de	mai	jos;	

• Cursurile:	 Cei	 10	 pianiști	 selectați	 vor	 participa	 În	 4	 sesiuni	 lunare	 de	 curs	
[august,	septembrie,	octombrie,	noiembrie];	

• Festivalul:	va	avea	loc	in	noiembrie	2021;	
• Premiile:	vor	fi	acordate	premii	constând	În	angajamente	artistice:	

o Radio	Romania	Muzical	-	înregistrare	in	studiouri	si	difuzare	radio;		
o Filarmonica	 „Transilvania”	 Brașov	 –	 recital/	 concert	 cu	 orchestra	 in	

stagiunea	2021-2022;	
o The	 Purcell	 School	 Londra	 –	 participare	 in	 Festivalul	 2022	 din	 Londra-

Glasgow	-	Sacile.	
	
III.	ÎNSCRIEREA	
Pentru	înscriere,	trebuie	să	trimiteți	până	pe	30	iulie,	următoarele	documente:	

(1) Fisa	 de	 Înscriere	 completată	 cu	 toate	 informațiile	 solicitate,	 semnată	 de	
participant,	părinte/	tutore	și	profesorul	îndrumător.		
	

(2) Copie	după	cartea	de	identitate	/	certificat	naștere.	
	

(3) Dovada	achitării	taxei	de	înscriere	[250	lei],	care	se	va	achita	numai	prin	
virament	 bancar	 în	 contul	 Asociației	 Artual,	 deschis	 la	 Raiffeisen	 Bank	
Agenția	13	septembrie,	București,	Cod	IBAN RO70	RZBR	0000	0600	2279	
4133,	 CUI	 44340411.	 Pe	 ordinul	 de	 plată	 se	 vor	 menționa	 obligatoriu:	
NUMELE	PARTICIPANTULUI	și	INSCRIERE	PIANO	STAR.	

	
(4) Link-ul/link-urile	 videoclipului	 cu	 filmarea	 REPERTORIULUI	

participantului,	 încărcat	 după	 filmare	 în	 cont	 YouTube.	 Filmarea	 va	 fi	
realizată	în	mod	orizontal,	pe	stativ	în	dreapta	interpretului,	în	așa	fel	încât		
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să	se	vadă	corpul	întreg	al	interpretului	și	pianul,	inclusiv	pedalele.	Toate	
piesele	se	vor	trimite	într-un	singur	email,	fie	sub	forma	a	3	linkuri	separate	
(fiecare	piesă	filmată	separat),	fie	toate	3	piesele	filmate	odată.	Pe	filmare	
se	 va	 menționa	 obligatoriu	numele	 și	 prenumele	interpretului	
si	repertoriul	concurentului.		
	
Filmul	se	încarcă	pe	contul	de	YouTube	cu	opțiunea	privat,	iar	adresa	de	
link	rezultată	se	 trimite	prin	e-mail,	 împreună	cu	numele	și	repertoriul	
înregistrat	în	film.	
	
Editarea	înregistrării	video	este	interzisă,	prin	urmare	fiecare	piesă	trebuie	
înregistrată	fără	întreruperi.		
	

(5) Scrisoare	de	recomandare	din	partea	profesorului	îndrumător.	
Aceasta	trebuie	să	fie	scurtă	și	la	obiect:	
-	sa	numească	punctele	tari	și	mai	puțin	tari	ale	candidatei/candidatului	-	
muzicalitate,	tehnică,	ușurința	citirii	la	prima	vedere	sau	a	învățatului	
unui	text	nou	etc;	
-	să	descrie	pe	scurt	entuziasmul,	motivația,	dorința	de	a	munci	si	
pasiunea	pentru	a	face	muzică;		
-	să	confirme	că	înregistrările	trimise	sunt	din	2021.		
	
Scrisoarea	de	recomandare	va	fi	trimisa	de	profesorul	îndrumător	pe	
adresa	de	email	pianostar@dccom.ro	cu	numele	elevei/elevului	în	Subiect	
	

	

	
REPERTORIUL	
Sunt	necesare	trei	piese	diferite	ca	stil,	obligatoriu	interpretate	din	memorie	prezentate	
pe	dinafară.	Cele	trei	piese	pot	cuprinde:	piesă	baroc,	piesă	clasică,	piesă	compusă	după	
1900	sau	piesă	la	alegere.	Se	acceptă	și	părți	din	lucrări	mai	mari,	inclusiv	concert.	
	
Minutaj:	15’/30’	
Repertoriul	comunicat	prin	cererea	de	înscriere	nu	poate	fi	modificat	ulterior.		
	
Confirmarea	primirii	documentelor	o	vom	trimite	pe	email.	Daca	nu	primiți	confirmarea	
în	două	zile,	va	rugăm	să	ne	contactați.	
	
Anunțarea	pianiștilor	selectați	în	program.	
Prima	săptămână	din	august	2021			
	
	
IV.	JURIUL	
	
William	FONG	–	Șef	Catedra	Pian	la	Purcell	School	Londra,	Profesor	Pian	Academia	Regală	
de	Muzică	din	Londra		

http://www.williamfongpiano.co.uk/biography		
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Florian	MITREA	–	Profesor	pian	 la	Purcell	 School	Londra,	Profesor	muzică	de	 cameră	
Academia	Regală	de	Muzică	din	Londra		

https://florianmitrea.uk/biography/		

Aaron	SHORR	–	Șef	Catedra	Pian	la	Conservatorul	Regal	al	Scoției,	Glasgow		

https://www.rcs.ac.uk/staff/aaronshorr/		

	
Hotărârile	 juriului	 sunt	 definitive	 și	 inatacabile.	 Din	 momentul	 înscrierii	 la	 concurs,	
candidații	acceptă	prezentul	regulament	și	autoritatea	juriului.		
	
	
V.	Programarea	sesiunilor:	
August	 16-21,	Brașov.	 Cursurile	 și	 seminariile	 vor	 avea	 loc	 la	 Centrul	Multicultural	 al	
Universității	 Transilvania	 Brașov	 și	 la	 Liceul	 Vocațional	 de	 Muzică	 Tudor	 Ciortea.	
Recitalurile	vor	avea	loc	la	Filarmonica	Transilvania	Brașov.	

Septembrie	 13-18,	 București.	 Cursurile	 vor	 avea	 loc	 la	 ARCUB	 Sala	 Mare,	 Institutul	
Cultural	Maghiar,	Institutul	Francez.	Seminariile	și	recitalurile	vor	avea	loc	la	ARCUB	Sala	
Mare	/	Centrul	de	Arte	Tinerimea	Română.	

Octombrie	25-29,	București.	Cursurile	vor	avea	loc	la	ARCUB	Sala	Mare,	Institutul	Cultural	
Maghiar,	Institutul	Francez.	Seminariile	și	recitalurile	vor	avea	loc	la	ARCUB	Sala	Mare	/	
Centrul	de	Arte	Tinerimea	Română.	

Noiembrie	 15-19,	 București.	 Cursurile	 vor	 avea	 loc	 la	 ARCUB	 Sala	 Mare,	 Institutul	
Cultural	Maghiar,	Institutul	Francez.	Festivalul	va	avea	loc	la	ARCUB	Sala	Mare	/	Centrul	
de	Arte	Tinerimea	Română.	

	
	
VI.	PREMII	
	
Premiile	vor	fi	acordate	după	încheierea	Festivalului	din	noiembrie	de	la	București,	astfel:	

• RADIO	 ROMANIA	 MUZICAL	 -	 va	 selecta	 până	 la	 3	 pianiști	 pentru	 înregistrare	 în	
studiourile	sale	și	difuzare	radiofonică	

• RADIO	FRANCE	INTERNATIONAL	-	va	selecta	participanți	pentru	difuzare	radiofonică	
• FILARMONICA	 „TRANSILVANIA”	 BRAȘOV	 –	 va	 selecta	 un	 participant	 pentru	

recital/concert	cu	orchestra	în	stagiunea	2021-2022	
• THE	 PURCELL	 SCHOOL	 LONDON	 -	 va	 selecta	 un	 participant	 pentru	 a	 face	 parte	 din	

Festivalul	Școlii	din	London-Glasgow-Sacile	în	2022	
	
	
VII.	ALTELE	
Informații	suplimentare	se	pot	obține	prin:	
Tel/mobil:		 0733-040.316		
E-mail	:			 pianostar@dccom.ro		
Web	page:		 www.dccom.ro/pianostar		
Facebook:		 https://www.facebook.com/pianostartap 	
	
Important:	orice	solicitare	se	va	face	prin	SMS	sau	e-mail.	
	


