Program:

Alina Elena Bercu

J. Brahms - Sonata în fa minor pentru două piane op. 34b
1.
2.
3.
4.

Alina Elena Bercu s-a născut în 1990 şi a început studiul
pianului la vârsta de 7 ani cu prof. Magdalena Toma. În
1999, devine eleva prof. univ. dr. Stela Drăgulin la
Facultatea de Muzică din Braşov, sub îndrumarea căreia
are o bogată activitate concertistică.

Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio
Allegro
Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo

Johannes Brahms
1833-1897

S. Rachmaninov- Suita nr. 2 op. 17
1.
2.
3.
4.

Alla marcia
Presto
Andantino
Presto

Serghei Rachmaninov
1873-1943

M. Ravel - La Valse
(Transcriere pentru două piane )

Maurice Ravel
1873 -1937

Înzestrată cu un talent deosebit şi dornică de afirmare,
Alina şi-a început studiile universitare la numai 16 ani,
în 2006, cu prof. Grigory Gruzman la Universitatea de
Muzică Franz Liszt din Weimar/ Germania, iar din 2011
a fost admisă la cursurile de masterat ale prof. Wolfgang
Manz de la Universitatea de Muzică din Nürnberg. În
acelaşi timp studiază şi muzica de cameră la
Universitatea de Muzică din Frankfurt la clasa prof.
Michael Sanderling şi prof. Angelika Merkle. De
asemenea, a participat la cursuri de măiestrie artistică
susţinute de Rudolf Buchbinder, Leslie Howard, Robert
Levin, Andras Schiff, Ana Chumachenco, Wen-Sinn
Yang, Werner Bärtschi, Menahem Pressler şi Karl-Heinz
Kämmerling.
La 27 de ani, Alina Elena Bercu are deja o carieră concertistică impresionantă, susţinând
numeroase recitaluri şi concerte pe renumite scene din Europa, America şi Asia: Carnegie
Hall - New York, Théâtre de Vevey, Tonhalle – Zürich, Prinzregententheater – München,
Tonhalle – Düsseldorf, Musikhalle – Hamburg, Teatrul Teo Otto – Remscheid, Auditorium –
Roma, Sala Palatului şi Ateneul Român – Bucureşti, Glöcke – Bremen, aflându-se sub bagheta
unor mari maeştri: Sergiu Comissiona (SUA), Misha Katz (Franţa), Robert Stehli (Germania),
Jan Stulen, Theo Wolters (Olanda), Paolo Arrivabeni (Italia), John Wesley Strickler (SUA),
Cristian Mandeal, Horia Andreescu şi Vlad Conta (Romania). În 2009, a înregistrat, alături
de renumitul violonist Ilian Garnet, CD-ul ”Schubert-Ysaye-Brahms” prin casa de discuri
„Fuga Liberă” – Bruxelles. Discul a fost premiat cu ”Golden Label” în Belgia şi ”Cle d'Or” în
Franţa.
Alina Elena Bercu este laureata mai multor concursuri internaţionale: Steinway & Sons Hamburg, The World Piano Competition - SUA, A.M.A. Calabria - Italia, Clara Haskil Elvetia, Premio Trio di Trieste - Italia, ZF Musikpreis - Germania şi Concursul European de
pian de la Bremen, ceea ce i-a adus elogii din partea criticilor: „În finala concursului tânăra
româncă a impresionat prin tu?eul de o exceptională gingă?ie, prin delicate?ea sa re?inută ?i
prin gra?ia mâinilor sale care în triluri luau forma unor libelule impalpabile.” - Matthieu
Chenal/Concours Clara-Haskil,Vevey Chenal12.09.2007

Botond Szöcs
În vârstă de 21 de ani, tânărul pianist Botond Szöcs s-a
făcut remarcat în lumea muzicală graţie temperamentului
energetic inconfundabil, potenţat de intensitatea trăirilor
artistice şi manifestat prin forţa persuasivă a interpretării.
Student la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii
Transilvania din Braşov, la clasa prof. univ. dr. Stela
Drăgulin, Botond a participat la numeroase concursuri
naţionale şi internaţionale, câştigând zece premii I, printre
care Premiul I şi Trofeul Concursului Naţional „Victor
Giuleanu”, ediţia a III-a (2012), sau Premiul Remember
Enescu, acordat de Fundaţia „George Enescu”.
Debutul solistic, la doar 17 ani, în compania orchestrei
Filarmonicii de Stat din Sibiu- dirijor Gabriel Bebeşelea,
(cu Concertul pentru pian şi orchestră în Fa major, KV
459 de W.A. Mozart), a fost urmat, în scurt timp, de noi
apari?ii concertante, alături de orchestre filarmonice din
?ară şi de numeroase recitaluri (Ateneul Român – Sala
Mică, Societatea Română de Radiodifuziune, etc.)
În repertoriul lui au pătruns, rapid, piesele de rezisten?ă ale genului (Concertul nr. 3 în do
minor ?i Fantezia pentru pian, cor şi orchestră de Beethoven, Concertul în la minor de Grieg,
Concertul nr.1 de Liszt, Concertul in la minor de Schumann ?i Concertul nr.1 în mi minorde
Chopin). Preocupat intens de muzica de cameră, Botond Szöcs a demarat, în 2015, seria
recitalurilor axate pe integrala Sonatelor pentru pian ?i vioară de Mozart şi de Beethoven
avându-l alături pe violonistul Peter Rosenberg (prim concert-maestru al Bamberger
Symphoniker, Germania).
Momente notabile în ascensiunea pianistică a lui Botond Szöcs sunt ?i apariţiile sale cu
programe de recital atât în ?ară cât ?i peste hotare, între care se numără turneul din 2015, din
Anglia (Oxford, Londra şi Bristol), desfă?urat sub egida Institutului Cultural Român. Atât în
ţară, cât şi în străinătate critica de specialitate i-a fost întotdeauna favorabilă. „Minunat cântă
tânărul pianist Szöcs Botond... Un al doilea Richter… Nici nu aş şti cu ce să încep… cu grija
lui de a reda corect fiecare frază muzicală, cu sunetul lui plin, rotund, cu versatilitatea
incredibilă de care a dat dovadă! Toate acestea s-au regăsit în recitalul de duminică seară,
reprezentate în mod strălucit de tânărul pianist. Dar, peste toate, aş remarca o sensibilitate
ieşită din comun şi un elan pe măsură.”(Petra Gherasim, Tânărul pianist Szöcs Botond în
recital la Ateneul Român, 11 martie 2013)

