Program
Sonata în Do major op. 2 nr. 3 (1795)
Allegro con brio
Adagio
Scherzo – Allegro
Allegro assai
Sonata în Mi bemol major op. 7 (1796/97)
Allegro molto e con brio
Largo, con gran espressione
Allegro
Rondo – Poco Allegretto e
grazioso
Pauză
Sonata nr.5 în do minor op. 10 nr. 1 (1796/98)
Allegro molto e con brio
Adagio molto
Finale – Prestissimo
Sonata nr.6 în Fa major op. 10 nr. 2 (1796/98)
Allegro
Allegretto
Presto Presto
Largo e mesto
Menuetto: Allegro
Rondo: Allegro
Sonata nr. 7 în Re major, op. 10 nr.3 (1798)
Presto
Largo e mesto
Menuetto: Allegro
Rondo: Allegro

-

Alina Bercu
Alina este laureata unor prestigioase
competiții, ca European Piano, Clara
Haskill sau World Piano Competition de la
Cincinatti, ducând prestigiul școlii
pianistice românești în lume.

Alina Bercu este binecunoscută publicului
brașovean. Este o artistă cu un palmares
extraordinar de la concerte la muzică de
cameră. A cântat în săli de concerte de
renume din Europa, Asia și America,
colaborând între altele cu Filarmonica din
Viena, cu Orchestra de Cameră din
Laussane și cu Orchestra Filarmonicii din
Bremen. Interesată de muzica de cameră,
Alina este membră a mai multor formații
camerale “Piano Doble” (2009), “Duo
Enescu” (2010) și “Trialogue Musical”
(2011).

De-a lungul celor 12 ani de carieră a
susținut recitaluri de succes în orașe ca
Zürich, München, Hamburg, Dusseldorf,
la Roma, dar și acasă, în țară, la București.
Înregistrarea ei cu opusuri de Schubert și
Brahms, realizată împreună cu violonistul
Ilian Gârneț, câștigător al Concursului
"Regina Elisabeta" de la Bruxelles, a fost
recompensată cu Golden Label Prize în
Belgia și cu Premiul Clefs d'Or în Franța.

De asemenea, a realizat transmisiuni
directe cu posturi Radio și TV, dintre care
amintim NBC-SUA, Eurovision, TelepaceItalia, METRO TV-Indonezia și TVR
Cultural și a făcut numeroase înregistrări
pentru Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii
Române.

