Program
Sonata nr.8 în do minor op. 13,
“Pathétique”
Grave. Allegro di molto e con
brio
Adagio cantabile
Rondo. Allegro
Sonata nr. 9 în Mi Major op. 14 no. 1
Allegro
Allegretto
Rondo. Allegro comodo
~ ~ ~ PAUZĂ ~ ~ ~
Sonatanr. 10 în Sol Major op. 14 no. 2
Allegro
Andante
Scherzo. Allegro assai
Sonata nr, 11 în Si bemol major op. 22
Allegro con brio
Adagio con molto espressione
Minuet - Trio
Rondo. Allegretto

-

ALINA BERCU
(Germania)
Artist in Residence al Universității
Transilvania din Brașov

"Punctul culminant muzical al serii a fost
realizarea Concertului nr.5 în Mi bemol
major de Beethoven. Tânăra Alina Bercu
abordează cu energie ăi aplomb atât
contururile ritmice, cât și episoadele lirice,
pe care le interpretează cu o muzicalitate
suverană"
Luxemburger Wort
“Alina Bercu a uimit publicul din Monte
Carlo.”
Nice Matin
„În finala concursului tanăra româncă a
impresionat prin tușeul de o exceptională
gingășie, prin delicatețea sa reținută și prin
grația mâinilor sale care în triluri luau forma
unor libelule impalpabile.”
Matthieu Chenal
Concours Clara-Haskil,Vevey (2007)









Pianista Alina Bercu este cunoscută și apreciată
nu numai de public, dar și de către critica de
specialitate. Cităm câteva apariții de presă..



„…Alina Bercu fascinează publicul cu cele mai
fine nuanțe de catifea. Totul este atât de
firesc... o prezentare minunată a melancoliei
nostalgice a lui Schubert. M-a lasat fără
cuvinte.”
Klassiek Centraal / Belgium

“Acest concert a fost o plăcere. A fost o descoperire
extraordinară, în special a pianistei, o foarte tânără,
dar extrem de talentată interpretă.”
Italian National Order of Journalists
“Alina Elena Bercu posedă știința stilurilor,
mânuind absolut incredibil diversitatea
tușeelor...”
Abend Zeitung

Deținătoare a numeroase premii naționale și
internaționale, cu apariții pe marile scene ale
lumii sub bagheta unor dirijori renumiți,
Alina Bercu este și o persoană generoasă și
empatică care se implică activ în ajutorarea
semenilor săi. Dintre concertele umanitare
susținute de pianistă amintim:

Olanda (2008) - "Concert pentru
Alexandra", proiect al Fundației
Olandeze "Inimă pentru România"
pentru colectarea de fonduri destinate
construirii la Sibiu a unei școli pentru
copiii cu deficiențe de vedere.
Elveția (2007 și 2004) - Strângere de
fonduri organizată de International
Rotary Club pentru infiintarea unei
școli de muzică pe specificul orgă la
Hărman – jud. Brașov.
România (2005) - Concert de
Crăciun pentru căminele de bătrâni
din Brașov.
România (2003) - Concert organizat
de International Rotary Club destinat
strângerii
de
fonduri
pentru
extinderea Spitalului de Copii din
Brașov cu o unitate de chirurgie
modernă.
Indonesia (2001) – recital având drept
scop atragerea finanțării unui program
de reabilitare pentru copiii cu diverse
dizabilități fizice.
Germany (2000) - Concerte umanitare
pentru spitalele și căminele de
bătrâni din Wuppertal, Essen, și
Bochum.
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