Program
Integrala sonatelor pentru pian Ludwig
van Beethoven:

Sonata în fa minor op. 2 nr. 1 (1795)
Allegro
Adagio
Menuetto - Allegretto. Trio
Prestissimo
Sonata în Sol Major op. 49 nr. 2 (1795/96)
Allegro, ma non troppo
Tempo di Menuetto
Pauză
Sonata în sol minor op. 49 nr. 1 (1795/98)
Andante
Rondo. Allegro
Sonata în La Major op. 2 nr. 2 (1795)
Allegro vivace
Largo appassionato
Scherzo - Allegretto
Rondo - Grazioso

Centrul Muzical
Universitatea Transilvania
din Brașov

ALINA BERCU
Alina Bercu, cunoscută publicului brașovean,
în ultimii ani având dese apariții pe scena Aulei
Magna, este produsul a două școli muzicale cea romănească și cea germană. Dacă primele
indrumări muzicale i-au fost date de profesoara
Magdalena Toma și de profesor doctor Stela
Drăgulin de la Facultatea de Muzică din cadrul
Universității Transilvania, în Germania, Alina
și-a continuat studiile universitare sub
îndrumarea profesorilor Grigory Gruzman de la
Universitatea de Muzica “Franz Liszt” din
Weimar și Wolfgang Manz de la Universitatea
de Muzica din Nürnberg.
Dorința de a se specializa și în muzica de
cameră au făcut-o pe tânăra pianistă să ia lecții
cu profesorii Michael Sanderling și Angelika
Merkle de la Universitatea de Muzică din
Frankfurt am Main.

Mai mult decît atât, Alina Bercu a participat la
numeroase cursuri de măiestrie artistică ceea
ce a dus la o carieră concertistică
impresionantă ce conține numeroase recitaluri
și concerte pe renumite scene din Europa,
America si Asia sub bagheta unor mari
maeștri dirijori.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) este
recunoscut ca unul dintre cei mai mari
compozitori din istoria muzicii. Elev al
lui Joseph Haydn de la care învață tehnici de
compoziție, Beethoven capătă de tânăr faima
de virtuoz pianist și de compozitor. Ca și
celelalte opere nemuritoare cele 32 de sonate
pentru pian sunt adevărate bijuterii muzicale
compuse intre anii 1795 - 1822, constituind
una dintre cele mai importante colecții de
lucrări pentru pian solo din istoria muzicii.
Sonatele prezentate în această seară sunt
compuse în prima perioadă a producției
muzicale
beethoveniene
(1790-1802),
perioadă ce cuprinde compozițiile sale din
tinerețe de la Bonn și primii ani în Viena,
reprezentări și continuări ale stilului lui
Haydn și Mozart ce desăvârșesc clasicismul
vienez ajuns la maturitate.

.

SĂRBATORI FERICITE!
UN AN NOU CU
SĂNĂTATE, BUCURIE ȘI
ÎMPLINIRI!
LA MULȚI ANI!
https://centrulmuzical.unitbv.ro/stagiunea-deconcerte/

