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RAPORT
de activitate al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş pe anul 2015

Partea I.
PREAMBUL
Anul 2015 a fost pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş un moment special în istoria
instituţiei. Am sărbătorit împreună cu conducerea Consiliului Judeţean Mureş precum şi
cu minunatul nostru public meloman aniversarea a şaizeci de ani de la înfiinţarea
Filarmonicii. Desigur, aşa cum este firesc într-o instituţie a cărei activitate este
permanentă şi foarte bine organizată pe stagiuni, stagiunea aniversară cu numărul 65 a
fost o sărbătoare ce a cuprins întreaga perioadă de la începutul lunii septembrie 2014
până la sfârsitul lunii iunie 2015.
Pe lângă aspectele care vizează activitatea artistică specifică ce cuprinde concerte
simfonice, vocal-simfonice, de operă în concert, corale şi camerale un moment aniversar
este şi un prilej potrivit de a face o analiză a trecutului dar şi o prospecţie în viitor.
Trecutul este o carte scrisă şi reprezintă suma unor evenimente de excepţie care au pus în
evidenţă atâtea aspecte ce ţin de succesele artistice ale colectivelor noastre: Orchestra
Simfonică, Corul Mixt, Cvartetul de coarde „Tiberius”, succese la care au contribuit în
egală măsură şi cei care lucrează în spatele scenei: aparatul administrativ al instituţiei.
Rolul pe care l-a avut Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş aici în centrul spaţiului cultural şi
spiritual mureşean pe parcursul celor şase decenii şi jumătate de existenţă este evident.
Instituţia a parcurs un traseu ascendent devenind pe merit un reper al culturii şi artei
mureşene.
Există desigur şi câteva elemente esenţiale care au contribuit în egală măsură la evoluţia
pe care a avut-o instituţia în istoria ei, elemente despre care am o mare plăcere să
vorbesc.
Faptul că Filarmonica de Stat îşi desfăşoară dintotdeauna activitatea permanentă în
Palatul Culturii, într-o locaţie absolut superbă este un avantaj şi o şansă uriasă. Acest
templu al artelor are în centrul lui minunata sală de concerte, o bijuterie care conferă şi
actului de interpretare a opusurilor muzicale o valoare estetică majoră. Acustica sălii,
structura ei, dar mai ales arhitectura superbă este unică în felul ei, având originalitate,
ceea ce îi conferă şi atractivitate. Repetiţiile zilnice şi concertele săptămânale sporesc
valoarea şi importanţa acestui spaţiu prin care zilnic trec vizitatori, turişti şi oameni din
diferite domenii de activitate care sunt fascinaţi de frumuseţea sălii dar şi de valoarea,
profesionalismul înalt şi seriozitatea cu care muncesc deopotrivă toţi artiştii Filarmonicii
tîrgumureşene.
Aşadar, într-un an aniversar la Filarmonica, așa cum a fost anul 2015 cred că este şi un
moment de bilanţ. În raport voi încerca să precizez reperele cele mai importante ale
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tuturor manifestărilor artistice care au marcat rolul jucat de instituţie în viaţa culturalartistică a municipiului şi a judeţului nostru.
Niciodată însă nu voi putea omite rolul hotărâtor pe care l-a avut şi îl are Consiliul
Judeţean Mures, autoritate căreia îi este subordonată Filarmonica din momentul înfiinţării
ei şi până în prezent.
Am fost extraordinar de bine susţinuti din partea acesteia, fapt ce ne-a permis o foarte
bună funcţionare.
Ca de fiecare dată, ţin să mulţumesc publicului meloman, celui permanent dar şi celui
ocazional pentru fidelitatea de care a dat dovadă. Este un public minunat, fidel, exigent
şi care ne-a susţinut prin prezența şi aplauzele care au răsplătit efortul artiştilor noştri.

REPERE PRINCIPALE ALE ANULUI 2015

A. Perioada 1 ianuarie – 30 iunie
După cum se cunoaşte, toate filarmonicile din lume îşi desfăşoară activitatea în stagiuni
permanente care permit o organizare corespunzătoare susţinerii concertelor, existând
fluiditate şi în același timp o concentrare de forţe artistice în scenă precum şi o politică
repertorială echilibrată. Acest sistem foarte bine pus la punct a funcţionat şi funcţionează
perfect şi la Filarmonica tîrgumureşeană. Stagiunea 2014-2015 a avut două părţi: prima,
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, şi partea a doua, respectiv 1 ianuarie – 30
iunie 2015 perioada care face obiectul primei faze a analizei noastre din materialul de
faţă.
Desfăşurându-se tot în cadrul celei de-a 65-a stagiuni aniversare, prima parte a anului
2015 a debutat cu Concertele Extraordinare de Anul Nou, susţinute pe scena Palatului
Culturii în data de 8 şi 9 ianuarie. Evenimentul de început de an l-a avut la pupitrul
dirijoral pe Maestrul Pablo Boggiano din Argentina. Programul a cuprins în exclusivitate
lucrări celebre: valsuri, polci, uverturi şi marşuri celebre din creaţia familiei Strauss.
Cu acest concert s-a dat startul „Lunii Muzicii de Divertisment” căci în urmă cu patru ani
am gândit ca toată luna ianuarie să fie dedicată muzicii de divertisment tocmai pentru a
atrage în sala de concerte un public cât mai variat, în acelaşi timp un public nou care să
se ataşeze apoi de valorile autentice pe care le promovează Filarmonica.
Ideea pe care am avut-o cu peste zece ani în urmă, aceea de a susţine la început de an un
al doilea eveniment de răsunet, respectiv Concertul Extraordinar de Re-Revelion a fost şi
cu această ocazie un foarte mare succes. Maestrul Shinya Ozaki, dirijorul permanent al
Orchestrei Simfonice şi care în anul precedent a fost sărbătorit la aniversarea a două
decenii de activitate la Tîrgu Mureş, s-a aflat în scenă în data de 15 şi 16 ianuarie la
pupitrul ansamblului şi a gândit un program foarte variat din care nu au lipsit însă lucrări
de Johann Strauss.
Pentru a da culoare acestui concert-spectacol am invitat şi o cântăreaţă de excepţie din
Germania, mezzosoprana Dobay Kinga, originară din oraşul nostru, artista făcând o carieră
internaţională de răsunet.
4/47

Cel de-al treilea moment special de amploare a fost tot un Concert Vocal-simfonic
Extraordinar dirijat de maestrul Franz Lamprecht, artist foarte îndrăgit de publicul nostru
meloman. În ultimii ani, domnia sa este profilat pe genul muzicii de divertisment, ştiind
că la noi publicul este atras în luna ianuarie de acest minunat gen mai lejer, am ținut ca
acest gen să facă obiectul unui concert.
De aproape două decenii şi jumătate, Franz Lamprecht este dirijorul principal invitat la
pupitrul orchestrei, de data aceasta, din dorinţa de a realiza un concert şi mai variat l-a
avut alături pe excelentul cântăreţ, baritonul Geani Brad.
Luna muzicii de divertisment s-a încheiat cu un concert cameral extraordinar susţinut de
doi artişti de mare faimă: celebrul violonist Gabriel Croitoru şi pianistul Mihai Ungureanu,
care au delectat publicul prin interpretarea unor opusuri muzicale fantastice.
Şi publicul foarte tânăr: elevii tîrgumureşeni au fost aşteptaţi la bucuriile muzicii de
divertisment cu prilejul celor patru concerte lecţie şi educative din data de 23 ianuarie.
Orchestra noastră simfonică sub bagheta tânărului dirijor tîrgumureşean Remus Grama i-a
delectat pe micii ascultători cu un concert interesant intitulat ”Chitara şi orchestra”. Un
alt artist mureşean, Andrei Turcu i-a încântat pe elevi prin interpretarea unei bijuterii
vivaldiene, Concertul pentru chitară şi orchestră în Re major.
Luna februarie a fost o altă reuşită şi a continuat oarecum promovarea divertismentului
muzical printr-un moment de excepţie: extraordinarul concert vocal-simfonic de muzică
Nord- şi Sud-Americană.
Pentru a realiza un adevărat spectacol intitulat „Melodii de ieri şi de azi din ... Lumea
Nouă” l-am invitat pe extraordinarul muzician Sabin Pautza, dirijor şi compozitor de talie
mondială cu o impresionantă carte de vizită, aflându-se peste două decenii în fruntea unei
renumite orchestre americane. Sub bagheta lui, Orchestra Simfonică şi Corul Mixt au avut
o evoluţie de înalt nivel artistic.
Săptămâna următoare, în 12 februarie, talentaţi muzicieni tată şi fiu, Ilarion IonescuGalaţi, unul dintre cei mai renumiţi dirijori români şi fiul său, violonistul Florin IonescuGalaţi s-au aflat în tandem într-un concert simfonic extraordinar din Ziua Indrăgostiţilor
într-un program de excepţie intitulat „Eterna poveste de iubire”.
A fost rândul lui Shinya Ozaki să încânte publicul nostru cu un program foarte atractiv joi,
19 februarie. Maestrul i-a avut alături pe pianista japoneză Azusa Yamaki şi pe doi
valoroşi oboişti tîrgumureşeni, Ferencz János şi Major Zalán.
De altfel, „Oboiul şi ... orchestra” a fost tema concertelor lecţie şi educative din ziua
următoare când cei doi artişti de excepţie ai Filarmonicii noastre sub bagheta tânărului
dirijor Remus Grama i-au încântat pe cei mici cu sonoritatea specială a acestui
instrument.
Pentru că „S-a apropiat Mărţişorul”, joi, 26 februarie orchestra noastră simfonică, avândul de data aceasta la pupitru pe dirijorul Romeo Rîmba a oferit un adevărat „regal” de
uverturi celebre cu nume de femei. La reuşita acestui concert şi-a adus contribuţia şi
clarinetistul tîrgumureşean Bartha Géza, el bucurându-se de o activitate extrem de
apreciată în Germania.
Programul lunii martie nici nu putea începe mai frumos la Filarmonică decât printr-o seară
specială de operă în concert căci acest moment pe care l-am întâmpinat „cu dragoste” a
fost dedicat doamnelor şi domnişoarelor.
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Sub bagheta lui Horváth József, un foarte bun dirijor clujean de operă, cele două
importante colective ale Filarmonicii: Orchestra Simfonică şi Corul Mixt au interpretat
superb capodopera lirică „Don Pasquale” de G. Donizetti. La reuşita acestui spectacol
aportul cântăreţilor Diana Ţugui, Cristian Hodrea, Liviu Iftene, Balla Sándor şi Szabó
Levente a fost cât se poate de binevenit, seara fiind una memorabilă.
Cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la moartea celebrului Niccolo Paganini, joi, 12 martie
sub genericul „Virtuozi ai viorii” un artist foarte talentat şi extrem de bine apreciat peste
hotare, violonistul Remus Azoiţei ne-a fascinat pur şi simplu prin tehnica și expresivitatea
lui. S-au aflat în scenă Orchestra Simfonică şi corul de bărbaţi ai Filarmonicii care sub
bagheta de excepţia a lui Mihail Agafiţă au încântat iarăşi publicul din sala Palatului
Culturii.
În ziua următoare ne-am adresat din nou celor tineri. Vineri, 13 martie „Flautul şi...
orchestra” – o temă fascinantă i-a captivat pe elevii mureşeni, iar datorită unei
interpretări de excepţie a flautistei tîrgumureşene Kovács Éva, artistă foarte valoroasă,
Concertul pentru flaut şi orchestră în Re major de W.A. Mozart a sunat superb. Sub
bagheta dirijoarei clujene Iulia Cibişescu-Duran, ansamblul nostru simfonic a fost din nou
la întălţime.
La împlinirea a opt decenii de viaţă a maestrului marţi, 17 martie organista Filarmonicii
noastre, Molnár Tünde ne-a oferit un medalion Terényi Ede. La reuşita momentului
artistic şi-au auds un frumos aport două cântăreţe de la noi: Madaras Ildikó şi Iordache
Beatrice.
De peste un deceniu, ideea pe care am generat-o împreună cu maestrul Ozaki face tradiţie
la Tîrgu Mureş: Concertul Extraordinar cu Muzică din Filme – a umplut sala joi, 19 martie,
iar cei care nu au reuşit să prindă un loc, au fost primiţi cu bucurie în seara următoare,
vineri, 20 martie. Un aport de excepţie la reuşita acestor două concerte alături de
ansamblul nostru simfonic dirijat de maestrul Shinya Ozaki l-a adus şi pianista Ioana Maria
Lupaşcu, binecunoscută în ţara noastră şi în multe alte centre muzicale din Europa.
Marţi, 24 martie Cvartetul de Coarde „Tiberius” al Filarmonicii ne-a prilejuit audierea a
trei cvartete extrem de renumite din creaţia lui W.A. Mozart şi J. Haydn.
Luna martie am încheiat-o în forţă cu un reuşit concert simfonic dirijat joi, 26 martie de
un muzician foarte competent: germanul Walter Hilgers. O tânără şi valoroasă pianistă
clujeană, Oana Crişu a demonstrat în acest concert că talentul componistic se poate
recunoaşte şi la sexul frumos, dovadă fiind în acest sens Concertul pentru pian şi orchestră
în do minor de Clara Schumann.
Aprilie a fost luna în care au fost Sărbătorile Pascale pentru creştinism. Ca de fiecare
dată după 1990, Filarmonica tîrgumureşenaă se adresează publicului meloman cu
programe adecvate acestui eveniment religios.
Primul concert vocal-simfonic pascal din data de 1 aprilie a fost dirijat de Erdélyi Dániel
din Ungaria şi a prilejuit interpretarea unei lucrări romantice cu tematică adecvată:
Stabat Mater de Antonin Dvorak, o lucrare monumentală interpretată cu mare succes de
orchestra simfonică şi corul mixt, căreia li s-a adăugat un excelent cvartet de solişti
vocali: Renata Vari, Claudia Codreanu, Szerekován János şi Cristian Ardelean.
Următorul concert pascal, cel din data de 8 aprilie ne-a adus un scenă doi tineri foarte
talentaţi: dirijorul Andrei Gocan şi fagotista tîrgumureşeană Ana Docolin. A fost un
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moment plăcut, iar lucrările din creaţia lui N.A. Rimsky-Korsakov, G. Rossini şi A. Dvorak
au creat o atmosferă propice acestei sărbători.
Întreaga lume muzicală a marcat în 2015 împlinirea a 245 de ani de la naşterea titanului
de la Bonn, Ludwig van Beethoven. În ultimii ani ne aliniem la acest plăcut obicei de a
aniversa marile personalități artistice, fapt pe care l-am găsit extrem de potrivit şi la noi,
astfel că sub bagheta venerabilului dirijor român contemporan, Maestrul Cristian Mandeal
în data de 16 aprilie Simfonia nr. 3 “Eroica” de Ludwig van Beethoven a fost capul de afiş
al serii. În egală măsură a contribuit la frumuseţea acestei seri renumitul pianist
tîrgumureşean Csíky Boldizsár, care a interpretat cu mare succes Concertul nr. 3 pentru
pian şi orchestră în do minor de acelaşi compozitor.
Un eveniment de răsunet în stagiunea aniversară l-a constituit Concertul Extraordinar de
Operă din data de 23 aprilie, la pupitrul orchestrei simfonice şi a corului mixt aflându-se
Maestrul Victor Dumănescu, un mare dirijor de operă. În viziunea domniei sale, Opera
„Rigoletto” de G. Verdi s-a bucurat de o interpretare de excepţie, aici fiind demn de
subliniat şi garnitura de solişti vocali extrem de valoroşi: Lucian Petrean, Cristina Oltean,
Liza Kadelnik, Sorin Lupu, Szabó Levente şi Buta Árpád.
Ultimul concert al lunii aprilie sub bagheta dirijorului Konrad von Abel din Germania a fost
din nou o reuşită a ansamblului nostru simfonic care a interpretat superb lucrări de
referinţă din creaţia lui F. Mendelssohn-Bartholdy, W.A. Mozart şi L. van Beethoven.
Apreciez aici evoluţia solistică de excepţie a violonistei Roxana Oprea, unul dintre tinerii
concertmaiştri ai orchestrei noastre.
Elevilor tîrgumureşeni le-au fost dedicateîn luna aprilie 4 concerte lecţie şi educative,
protagonişti fiind membri unei valoroase formaţii camerale „Transylvanian Saxophone
Quartet”, iar tema propusă fiind şi ea extrem de sugestivă: „Saxofonul şi familia lui”.
Luna mai a fost dedicată în întregime tradiţionalului Festival „Zilele Muzicale
Tîrgumureşene”. A fost o ediţie aniversară, împlinindu-se patruzeci şi cinci de ani de la
demararea acestui proiect artistic de mare amploare la Filarmonică.
Prin tradiţie, cu prilejul primului concert, lansăm pe scena Festivalului un tânăr solist
talentat din ţara noastră, de data aceasta norocul i-a surâs violonistei Ioana Cristina
Goicea, care în data de 7 mai, sub bagheta dirijorului Gábor Ferenc din Germania a
inaugurat cu brio ediţia aniversară.
Trei zile mai târziu a fost rândul tinerelor talente tîrgumureşene, soliştii Liceului
Vocaţional de Artă din oraşul nostru să debuteze pe scena festivalului. Sub bagheta
tânărului dirijor tîrgumureşean Remus Grama, elevii Pethő Rebeka, Mogyorósi Szilárd,
Vajda Dávid, Jakab Roland, Nagy Orsolya, Sipos Péter, Móriczi Melinda, Pál Orsolya și
Máthé Péter au demonstrat excepţionale calităţi artistice cu mari şanse de afirmare în
viitor.
În 12 mai Cvartetul de Coarde „Tiberius” al Filarmonicii şi-a sărbătorit printr-un concert
cameral extraordinar aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea formaţiei.
Momentul sărbătorii oficiale a Filarmonicii tîrgumureşene la aniversarea a şaizeci şi cinci
de ani de la înfiinţare a avut loc joi, 14 mai printr-un concert extraordinar de operă dirijat
de Maestrul Shinya Ozaki din Japonia, domnia sa fiind din anul 1994 dirijorul permanent al
orchestrei noastre simfonice.
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Cu acest prilej ne-am bucurat de prezenta Domnului Ciprian Dobre, Preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş, care a înmânat diplome de excelenţă directorilor şi
directorilor adjuncţi, atât cei actuali cât şi pe cei care au condus destinele instituţiei, şi
care mai sunt încă în viaţă.
Rând pe rând au urcat în scenă în aplauzele publicului şi al celor două mari colective
artistice ale Filarmonicii: Orchestra Simfonică şi Corul Mixt domnul Csíky Boldizsár, Valer
Maior, Botár Gerő, Gheorghe Mureşan, Cristina Covaciu şi Vasile Cazan.
Domnul Preşedinte Ciprian Dobre le-a mulţumit pentru întreaga activitate depusă pe
parcursul anilor, acest moment fiind extrem de emoţionant. După concert, într-un cadru
familial toţi angajaţii Filarmonicii au fost felicitaţi de către Domnul Preşedinte Ciprian
Dobre, înmânându-se fiecăruia diploma de excelenţă.
O evoluţie de excepţie a avut în cadrul Festivalului Octetul de Suflători al Filarmonicii
care a susţinut vineri, 15 mai un concert cameral în sala festivă a Universităţii
„Sapientia”, continuând astfel tradiţia ca diferite formaţii ale Filarmonicii să susţină
concerte şi în alte locaţii, în special în universităţi sau alte instituţii de învăţământ de
diferite grade.
„Turneul Stradivarius – Enescu Experience 2015” s-a găsit şi pe agenda ediţiei aniversare a
Festivalului tîrgumureşean. Luni, 18 mai în sala mare a Palatului Culturii marele violonist
român Alexandru Tomescu, secondat cu brio de renumitul pianist rus Eduard Kunz ne-au
oferit o seară memorabilă prin interpretarea integrală a lucrărilor pentru vioară şi pian de
George Enescu.
Un alt moment de referinţă s-a desfăşurat în 21 mai cu prilejul concertului simfonic
extraordinar realizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din cadrul
proiectului „UMF 70” în onoarea caselor regale din România şi Iordania. Orchestra noastră
simfonică a avut o evoluţie de excepţie sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea, solistul
concertului fiind un invitat de marcă din Ungaria, talentatul flautist, Bálint János.
Concertul s-a desfăşurat în prezenţa principesei Margareta a României şi a Principelui
Radu, precum şi a principesei moştenitoare a Iordaniei.
Festivalul a fost un prilej extrem de potrivit pentru a se realiza şi un moment special legat
de o lansare de carte a Doamnei Conf. Univ. Dr. Carmen Mihăescu, lucrare intitulată
„Vibraţii Muzicale Tîrgumureşene”, autoarea fiind vreme de trei decenii un adevărat
„cronicar” al evenimentelor artistice de la Filarmonica tîrgumureşeană. Cartea a fost
prezentată de Prof. Dr. Valeriu Marica, senior-editor la Societatea de Radiodifuziune,
moderatorul serii fiind Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat. Şi tot în aceeaşi
seară, marţi 26 mai un alt eveniment cameral l-a constituit concertul susţinut de
ansamblul „Smoky Mountain Brass Quintet” din S.U.A.
Concertul simfonic extraordinar de închidere a Festivalului a fost dirijat în 28 mai de
Maestrul Alexandre Myrat din Franţa, el fiind principal dirijor invitat al orchestrei noastre
simfonice. De asemenea, prezența renumitului pianist rus de talie internaţională,
Maestrul Alexei Nabioulin a fost de-a dreptul fascinantă în acest concert.
Întreaga manifestare a ediţiei aniversare a Festivalului a fost o „probă de foc”, pe care
toţi artiştii Filarmonicii dar şi cei care lucrează în spatele scenei au trecut-o cu brio.
Înaltul nivel de interpretare a continuat la Filarmonică şi pe parcursul lunii iunie. Astfel,
joi, 4 iunie sub bagheta dirijorului francez Alexandre Myrat ansamblul nostru simfonic a
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avut din nou o evoluţie excelentă. Cu acest prilej a concertat pentru prima oară în
compania orchestrei Filarmonicii talentatul violoncelist Várdai István din Ungaria.
Vineri, 6 iunie sub bagheta tânărului dirijor tîrgumureşean Remus Grama a avut loc
concertul lecţie şi educativ de închidere a stagiunii pentru elevi. Acompaniaţi de
orchestra simfonică au evoluat pe scena Filarmonicii Kardos Eszter, Vajda Roland,
Csizmadia Kinga, Ilyés Brigita, Bartos Botond, Muţiu Bristenia şi Sebastian Rogozan,
talentaţi elevi ai Liceului de Artă.
Pe toată durata stagiunii de concerte lecţie şi educative, elevii muzicieni au avut parte de
o excelentă prezentare făcută cu mare profesionalism de Dr. Dorina Pop şi Fülöp Klára,
profesoare la Liceul de Artă din oraşul nostru.
Concertul simfonic extraordinar de închidere a stagiunii aniversare cu numărul şaizeci şi
cinci a avut loc joi 11 iunie, fiind dirijat de Maestrul Franz Lamprecht din Germania,
principal dirijor invitat al orchestrei noastre simfonice. De peste două decenii Maestrul
Franz Lamprecht este extrem de îndrăgit de publicul nostru meloman datorită varietății şi
frumuseţii repertoriale abordate. Concertul de închidere, generic intitulat „Bijuterii
Muzicale” a dovedit din nou interesul publicului tîrgumureşean pentru acest gen de
divertisment muzical.
Conform tradiţiei de peste un deceniu viaţa muzicală organizată de Filarmonica de Stat
Tîrgu Mureş este menţinută prin organizarea Serilor de Vară cu Muzică de Orgă. În lunile
iulie şi august organista Filarmonicii, doamna Molnár Tüde susţine recitaluri extraordinare
în care orga, regina instrumentelor este în prim planul atenţiei melomanilor dar şi al
miilor de turişti care vin în zona noastră. Acest nou minifestival desfăşurat în perioada 2
iulie – 27 august 2015 a demonstrat ”Rolul muzicii de orgă în viaţa tîrgumureşeană”, aşa
cum s-a intitulat tematica perioadei estivale menţionate.
Dintre cele nouă concerte cu muzică de orgă, patru au fost susţinute în sala mare a
Palatului culturii, prilej de a proba din nou valoarea acestui instrument de mare valoare
construit cu peste o sută de ani în urmă.

B. Perioada 1 septembrie – 31 decembrie
După încheierea cu succes a Serilor de Vară cu Muzică de Orgă, la începutul lunii
septembrie a început stagiunea cu numărul şaizeci şi şase a Filarmonicii Tîrgumureşene.
Primul concert al stagiunii 2015-2016 a fost unul extraordinar, el a avut un titlu special:
„Toamna vine... cu muzică”, moment de excepţie dirijat de Maestrul Konrad von Abel joi
3 septembrie.
Apoi, în colaborare cu Ambasada Japoniei în România, cu „Kumamoto-Romania
Association” şi cu Liceul de Artă Maestrul Shinya Ozaki a fost dirijorul concertului simfonic
extraordinar din data de 17 septembrie, eveniment la care am fost din nou onoraţi de
prezenta Excelenţei Sale Keiji Yamamoto, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Japoniei în România.
Conform tradiţiei de peste un deceniu, la acest concert avem invitat un solist din Japonia,
pe scenă evoluând apoi doi tineri talentaţi din oraşul nostru, elevi ai Liceului de Artă care
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sunt apoi răsplătiţi de Asociaţia Kumamoto-România cu câte o bursă stimulatoare, ei
având posibilitatea să se perfecţioneze în continuare.
Ultimul concert al lunii septembrie a fost un concert extraordinar simfonic de jazz, dirijat
de Maestrul Sabin Păutză în data de 24 septembrie. Publicul a fost delectat de vocea
excelentă a mezzosopranei Elena Mândru, cântăreaţă din ţara noastră, care este stabilită
în Finlanda şi care – cu prilejul acestui concert – a mai avut alături un trio de
instrumentiști din această țară, orchestra noastră simfonică asigurând un excepţional
acompaniament, acestor lucrări aparținând genului muzicii de jazz.
Pe întregul mapamond, la 1 octombrie este sărbătorită „Ziua Internaţională a Muzicii”,
moment special pe care l-a marcat şi Filarmonica tîrgumureşeană printr-un concert
simfonic extraordinar dirijat de Maestrul Robert Houlihan din Irlanda. Sub bagheta lui a
evoluat cu acest prilej tânăra violoncelistă tîrgumureşeană Kecskés Ávéd Csilla.
O altă manifestare artistică de amploare a anului 2015 a fost ediţia a XXV-a aniversară a
Festivalului Muzical Internaţional „In Memoriam Constantin Silvestri”.
Momentul de deschidere din data de 8 octombrie a fost special, unic în felul lui, căci sub
bagheta Maestrului Ilarion Ionescu-Galaţi, unul dintre cei mai mari dirijori români
contemporani a evoluat excepţionalul actor Florin Piersic, care la cei opzeci de ani de
viaţă ai domniei sale a cucerit sala prin talentul şi arta lui, iar în această formulă Suita
„Peer Gynt” nr. 1 şi 2 de E. Grieg a fost o adevărată desfătare pentru melomanii
mureşeni. La reuşita concertului a contribuit şi mezzosoprana Asineta Răducan, o voce
caldă, expresivă şi care a dat o notă aparte întregului discurs muzical al celebrelor suite.
Duminică, 11 octombrie, un formidabil organist din Ungaria, Teleki Miklós a demonstrat
din nou bogata şi variata paletă timbrală a reginei instrumentelor, orga din sala mare a
Palatului Culturii. Repertoriul interpretat a evidenţiat atât fantezia artistului cât şi
posibilităţile tehnice şi de expresie al acestui instrument cu valoare de patrimoniu.
La festival am avut invitat şi un ansamblu din Israel „Tel Aviv Baroque”, care prin
programul intitulat „Bartók – Inspirations” a marcat cei 70 de ani de la moartea
compozitorului Bartók Béla. Prezenta internaţională la această ediţie aniversară a
festivalului a fost într-adevăr extrem de bogată pe întreaga perioadă a manifestării
destinate memoriei lui Silvestri căci pe lângă artişti de prestigiu de la noi din ţară am avut
invitaţi muzicieni din şapte ţări de pe mai multe continente.
Joi, 15 octombrie concertul simfonic extraordinar a fost dirijat de Maestrul Fahraddin
Kerimov din Azerbaidjan, dirijorul Filarmonicii Naţionale din Baku. El este un oaspete de
excepţie pe scena tîrgumureşeană, fiind foarte preţuit de orchestra noastră simfonică şi
îndrăgit de publicul meloman de la noi. Tot din această ţară a fost şi solista concertului,
excelenta pianistă Julia Kerimova care ne-a demonstrat încă odată valoarea şcolii
pianistice ruse.
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Am asistat apoi marţi, 20 octombrie la un memorabil concert cameral al căror protagonişti
sunt nume foarte mari pe plan mondial: fantasticul violonist Valeriy Sokolov din Ucraina şi
renumitul pianist rus Mikhail Sporov.
Şi tot Valeriy Sokolov a ridicat din nou sala în picioare joi 22 octombrie, realizând un
adevărat regal violonistic, iar valoroasa noastră orchestră simfonică sub bagheta lui Pablo
Boggiano din Argentina a fost la înălţimea aşteptărilor.
Un alt superb moment cameral a fost în 27 octombrie: recitalul extraordinar la două piane
realizat cu mare succes de un tandem de talentaţi pianişti din ţara noastră: familia
Manuela-Iana şi Dragos Mihăilescu.
Prin tradiţie, concertul extraordinar de închidere este unul vocal-simfonic, iar la ediţia
aniversară a Festivalului din 2015 evenimentul final l-a avut la pupitru pe maestrul
Alexandre Myrat din Franţa. Sub bagheta lui, în prima parte excelentul pianist Várjon
Dénes din Ungaria ne-a fascinat cu interpretarea superbului Concert Pentru pian în La
major de F. Liszt.
Apoi, în partea a II-a Orchestra Simfonică şi Corul Mixt al Filarmonicii tîrgumureşene într-o
formă extraordinară am interpretat superba Missă în re minor „Nelson” de J.Haydn. De
înalt nivel artistic a fost şi prestaţia celor patru solişti vocali: Cristina Radu, Severine
Maquaire, Szabó Levente şi Dumitru Mădărăşan.
A fost o ediţie reuşită a acestui tradiţional festival, fapt evidenţiat atât de către publicul
nostru extrem de exigent cât şi de specialişti.
În 12 noiembrie ne-am bucurat de un concert cameral extraordinar al Cvartetului de
Coarde „Tiberius” cu un program superb şi lucrări de referinţă din creaţia mozartiană.
Valoroasei formaţii camerale a instituţiei noastre li s-au alăturat în tălmăcirea acestor
bijuterii camerale şi soprana tîrgumureşeană Borsos Edith, pianistul Sántha Huba, stabilit
în Germania, Denis Severin din Cehia, Joachim Ejlander din Olanda şi violistul Bartha
Lajor, artist al ansamblului nostru simfonic.
Joi, 19 noiembrie, Maestrul Franz Lamprecht din Germania a delectat publicul cu un nou
buchet de „Bijuterii Muzicale”. Sub bagheta lui, Orchestra Simfonică şi Corul Mixt au
demonstrat iarăşi înaltul nivel profesionist, potenţialul indiscutabil de expresivitate în
tălmăcirea unor valori ale genului vocal-simfonic.
Pentru prima oară la Tîrgu Mureş, tânărul dirijor Kah Chun Wong din Singapore ne-a oferit
Joi 26 noiembrie posibilitatea unor clipe de excepţie în audierea unor lucrări valoroase
grupate oarecum convenţional dar în acelaşi timp într-un mod fericit în jurul iniţialei „B”.
Un program atractiv, cu lucrări celebre din creaţia lui Bach, Beethoven şi Brahms la
reuşita căruia şi-a adus aportul pianista tîrgumureşeană Gábos Judit, stabilită acum în
Ungaria.
Vineri, 27 noiembrie a demarat „în forţă” stagiunea de concerte lecţie şi educative
adresate elevilor mureşeni şi într-adevăr, cele patru concerte susţinute de renumitul
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Octet de Suflători al Filarmonicii a avut suficientă forţă să îi convingă pe tinerii noştri
melomani că merită să fii prezent în sala de concert, să înveţi, să înţelegi şi să devii apoi
un bun cunoscător şi „consumator” al mesajului frumos al artei sunetelor.
Ultima lună a anului 2015 a fost din nou foarte bogată în evenimente. Joi, 3 decembrie o
ofertă bogată cu lucrări din creaţia lui Enescu, P.I. Ceaikovski şi A. Dvorak i-a cucerit pe
ascultătorii noştri atât prin frumuseţea opusurilor programate cât şi datorită artei
interpretative a dirijorului englez Paul Mann, stabilit de câţiva ani în ţara noastră, precum
şi a violonistului american Artur Kaganovskiy.
Tradiţionala manifestare a „Zilelor Muzicii Sacre” ajunsă la ediţia a douăzeci şi şasea a
avut darul în perioada 6 – 26 decembrie să îi introducă pe toţi melomanii noştri în
atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Prin specificul genului sacru, muzica vocală şi mai ales cea corală şi vocal-simfonică îi este
preponderentă. Marea parte a literaturii muzicii sacre are la bază textul religios.
În ultimele două decenii am exploatat posibilitatea ca împreună cu Corul Mixt al
Filarmonicii să susţinem în această perioadă concerte corale extraordinare în toate
bisericile din municipiu sau din judeţ, indiferent de cultul căruia îi aparţin. De fiecare
dată aceste locaţii au fost pline până la refuz datorită perioadei propice în care are loc
acest festival şi, desigur, prezenţei maxime a enoriaşilor la biserică în perioada de
dinaintea sărbătorilor Crăciunului.
Duminică, 6 decembrie Corul Mixt al Filarmonicii de Stat dirijat de Vasile Cazan a
inaugurat ediţia din 2015 a acestei manifestări printr-un concert coral extrarodinar la
Biserica Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din str. Cuza Vodă în prezenţa unui public
extrem de numeros.
Joi, 10 decembrie în sala mare a Palatului Culturii a fost interpretat de corala noastră
acompaniată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii sub bagheta dirijorului Medveczky
Ádám din Ungaria celebrul oratoriu „Messia” de G.F. Händel, compozitor sărbătorit în
toată lumea muzicală la împlinirea a 330 de ani de la naştere.
A fost un concert superb la a cărui reuşită alături de cele două mari colective artistice:
Orchestra Simfonică şi Corul Mixt un rol foarte important l-au avut cei patru solişti vocali:
Camelia Clavac, Iulia Merca, Tiberius Simu şi Cristian Hodrea, susţinuţi la clavecin de
tănăra pianistă tîrgumureşeană László Cristina.
Elevii tîrgumureşeni au fost delectaţi vineri, 11 decembrie cu superba Suită pentru
Orchestra de Coarde „Capriol” de P. Warlock, protagonişti fiind Orchestra Simfonică a
Filarmonicii dirijată de maestrul Remus Grama.
Duminică, 13 decembrie, Corul Mixt al Filarmonicii dirijat de Vasile Cazan a susţinut un
nou concert coral extraordinar în Biserica Ortodoxă „Sfânta Ana” de pe Bulevardul
Pandurilor din Tîrgu Mureş. Şi acest lăcaş de cult a fost plin până la refuz, prestaţia
corului fiind răsplătită cu aplauze prelungite.
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Un moment special în cadrul festivalului l-a constituit şi recitalul vocal-instrumental
susţinut în Biserica Minoriţilor, miercuri, 16 decembrie de organista Filarmoncii, doamna
Molnár Tünde şi de soprana Aszalos Enikő.
Joi, 17 decembrie în marea sală a Palatului plină iarăşi până la refuz a fost din nou rândul
celor două colective artistice ale instituţiei, Orchestra Simfonică şi Corul Mixt să susţină
sub bagheta dirijorului german Franz Lamprecht un concert vocal-simfonic extraordinar
intitulat „Vine Crăciunul”. Concertul s-a bucurat şi de prezenta de excepţie a valorosului
tenor clujean Pataki Adorján.
În Biserica din Cetate, vineri 18 decembrie un nou concert coral susţinut de Corul Cameral
de Femei „Musica Humana”, Corul de Bărbaţi „Pastoral” dirijat de Bíró Jenő au încântat
publicul de acolo. Seara a fost îmbogăţită apoi de interpretările sopranei Tóth Timea, a
altistei Keresztesi Tekla precum şi a organiştilor Strauss Imre István şi Lőrincz Lehel.
Duminică, 20 decembrie Corul Mixt al Filarmonicii a susţinut un nou concert coral în
Biserica Adventistă din str. Predeal, o contribuţie frumoasă la reuşita acestei seri
aducându-si doamna Antonia Someşan, care – la orgă sau la pian – a acompaniat ansamblul
nostru coral.
Festivalul Muzicii Sacre, ediţia a XXVI-a a fost încheiat a doua zi de Crăciun, sâmbătă 26
decembrie de Ansamblul de Suflători „Pro Musica Sacra” din Tîrgu Mureş, care sub bagheta
lui Vasile Cazan a interpretat în Sala Mare a Palatului Culturii un repertoriu sacru exigent
ce a cuprins lucrări celebre prelucrate pentru ansamblu de suflători de către Vasile Cazan.
Tematica acestui concert intitulat „Astăzi s-a născut Hristos” a fost în măsură sa atragă un
public numeros la acest popas de sărbătoare, iar datorită momentelor poetice realizate de
recitatoarea Kiss Rodica şi renumita actriţă Kilyén Ilka momentul a fost şi mai atractiv.
Anul 2015 a fost aşadar extrem de bogat în evenimente de excepţie la Filarmonica
tîrgumureşeană: atât cele aniversare cât şi concertele săptămânale au demonstrat uriaşul
potenţial artistic şi uman de care dispune instituţia în acest moment. Este meritul tuturor
artiştilor Filarmonicii cât şi al personalului din administraţie ca toate aceste servicii puse
în slujirea comunităţii mureşene şi în mod special al melomanilor să fie adevărate trăiri de
suflet.
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Partea a II-a
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară
activitatea

A.1.

În anul 2015 am continuat excelenta colaborare cu instituțiile apropiate profilului

nostru, precum și cu alte organizații culturale.
o

Consolidarea contractelor cu dirijori și soliști de excepție din țară și de peste
hotare în toată perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015.

o

Colaborare excelentă cu Operele din țară și invitarea unor soliști de renume pentru
realizarea de opere în concert pe scena Filarmonicii.

o

Continuarea cu succes a colaborării cu Academiile de Muzică la promovarea
talentelor interpretative autohtone.

o

Prin intermediul unor pagini de internet și de Youtube au fost identificați noi artiști
de valoare care au fost invitați pe scena noastră de concert.

o

Continuarea cu succes a relațiilor cu școlile din municipiu pentru aducerea elevilor
la concertele lecție și educative.

o

Preocuparea pentru designul afișelor care pot să fie cât mai atrăgătoare și să
promoveze imaginea instituției.

o

Consolidarea sistemului de voluntariat care a demarat în 2014 și eficientizarea
activității specifice a acestuia.

A.2. Continuarea cu succes a parteneriatelor cu diferite instituții.
o

Împreună cu Muzeul Județean s-au realizat acțiuni în Cetatea Medievală restaurată.

o

Cu Primăria municipiului am colaborat la evenimentul inaugurării Cetății Medievale
prin susținerea unui concert special în aer liber (septembrie 2015)

o

Același eveniment al redeschiderii Cetății Medievale în colaborare cu Asociația
pentru Integrare Culturală Europeană, septembrie 2015

o

Concert în colaborare cu Casa Regală a României cu prilejul vizitel altețelor regale
din România și Iordania (luna mai 2015).

o

Concert în colaborare cu Ambasada Iordaniei cu prilejul vizitei în Tirgu Mureș a
Principesei Casei Regale a Iordaniei (același eveniment menționat anterior, tot în
luna mai 2015.

o

Participarea Ambasadei Japoniei la tradiționalul eveniment privind acordarea de
burse unor elevi merituoși ai Liceului Vocațional de Artă din Tirgu Mureș (luna
septembrie 2015).
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o

Concert special organizat împreună cu Asociația de Prietenie Kumamoto-România
(septembrie 2015).

o

Concert în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie cu prilejul
aniversării a 70 de ani de la înființarea acesteia (luna mai 2015).

o

Concert în parteneriat cu Universitatea Sapientia în cadrul Festivalului “Zilele
Muzicale Tîrgumureșene” (luna mai 2015).

o

Concert în colaborare cu Camera de Comcerț și Industrie a județului Mureș cu
prilejul acordării de distincții pentru oamenii de afaceri mureșeni (octombrie
2015).

o

Continuarea cu succes a parteneriatului cu Florăria ”Magnolia” și asigurarea de
buchete pentru artiști la toate concertele din anul 2015.

o

Continuarea parteneriatului cu Smartsoft privind actualizarea permanentă a paginii
web a instituției.

o

Parteneriat cu fabrica de instrumente Yamaha din Japonia și repararea de către
aceasta a pianului mare de concert din sala mare, luna decembrie.

o

Parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și Muzicienilor din România și Ministerul
Culturii în cadrul ”Săptămânii Muzicii Contemporane (luna mai 2015).

o

Parteneriat cu Liceul Vocațional de Artă la promovarea elevilor acestei instituții
prin programarea lor în cadrul activităților artistice specifice ale Filarmonicii.

o

Parteneriate cu bisericile din orașul nostru care sunt dotate cu orgă prin
organizarea de concerte cu muzică de orgă în cadrul ”Serilor de vară cu muzică de
orgă” (iulie, august 2015).

o

Parteneriate cu toate bisericile din oraș: Ortodoxe, Romano-Catolice, GrecoCatolice, Reformate și Neo-Protestante privind concerte corale în cadrul
Festivalului Muzicii Sacre (decembrie 2015).

o

Demararea în luna decembrie 2015 a parteneriatului cu ”Integrate Marketing Group
S.R.L.” privind promovarea gratuită prin pliante a imaginii și activității instituției.

A.3. Publicitatea artistică în 2015:
o

Datorită colaborării excelente pe care o avem cu Consiliul Județean Mures, toate
programele noastre artistice au apărut pe site/ul acestuia și în anul 2015.

o

Municipiul Tîrgu Mureș a continuat și în anul 2015 publicitatea pe site-ul acestuia a
concertelor Filarmonicii.

o

Afișele noastre de concert au fost expuse în anul 2015 în spațiul partenerilor noștri:
bănci, instituții de învățământ, hoteluri, biserici.
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A.4. Actualizarea permanentă a paginii web a instituţiei şi informarea publicului nostru pe
tot parcursul anului 2015.
o

Apariția în fiecare lună pe site-ul instituției a rubricii intitulate ”Dragi prieteni ai
Filarmonicii”, scrisă de managerul Filarmonicii.

o

Colaborare excelentă cu Administrația Domeniului Public al municipiului Tîrgu
Mureș și expunerea săptămnală a afișelor noastre.

o

Adăugarea periodică a unui anunț suplimentar care să frapeze și expunerea lui în
vitrinele Filarmonicii de la parterul Palatului Culturii.

o

Îmbunătățirea cu design atrăgător a coperților caietelor program săptămânale.

A.5. Activitatea Filarmonicii, bine reflectată de mass media locală şi naţională.
o

Continuarea şi în anul 2015 a parteneriatului cu Societatea Română de
Radiodifuziune.

o

Funcţionarea perfectă a parteneriatului cu Societatea Română de Televiziune.

o

Colaborarea tradiţională cu cotidiene mureşene în limbile română şi maghiară:
Cuvântul Liber, 24 de ore mureşene, Zi de zi, Népújság, Vásárhelyi Hírlap şi
apariţia în ediţiile acestora a programelor lunare, săptămânale dar mai ales a
Festivalurilor organizate de instituţie.
De asemenea, acestea au publicat
avancronici, cronici cu artişti invitaţi, cu directorul instituţiei precum şi fotografii
cu concertele Filarmonicii.

A.6.

Managerul instituţiei a continuat şi în anul 2015 să facă tot mai mult cunoscută
activitatea instituţiei.
o

Acordarea săptămânală de către manager a unui scurt interviu postului de Radio
Tîrgu Mureş pentru a prezenta în fiecare marţi sau miercuri concertele de joi
seara.

o

Interviuri lunare ale managerului la posturile naţionale România Cultural şi
Trinitas.

o

Interviuri la sediu cu reprezentanţii televiziunilor locale şi acordarea unor scurte
interviuri în limbile română şi maghiară aproape săptămânal.

o

Prezenţa în studiourile de radio şi televiziune cel puţin în şase ocazii şi prezentarea
amplă a activităţii permanente a instituţiei.

o

Prezenţa în scenă a managerului pentru diferite comunicate făcute publicului cu
prilejul unor concerte, inclusiv la concertele lecţie şi educative, mai ales cu
prilejul atribuirii tombolei organizate pentru elevi la sfârşitul stagiunii dedicate
lor.
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o

Prin rubrica existentă pe site-ul instituţiei „Dragi prieteni ai Filarmonicii”
prezentarea la începutul fiecărei luni a concertelor, artiştilor şi a programelor ce
vor fi susţinute în luna respectivă.

A.7.

Au fost efectuate şi în anul 2015 sondaje de opinie cu privire la activitatea noastră
artistică specifică.
o

Întâlniri avute de director cu prilejul unor evenimente la care au participat
personalităţi mureşene din diferite domenii care sunt şi melomani permanenţi ai
Filarmonicii. Cu aceste ocazii au aflat părerea lor fără echivoc cu privire la
concertele noastre.

o

Sondaje directe a impresiei despre programe, artişti invitaţi, a nivelului de
interpretare al concertelor instituţiei înainte de concerte sau în pauza acestora,
sondaje efectuate de director, secretarul relaţii publice şi secretarul muzical.

o

Prin noul serviciu de voluntariat s-a oferit oportunitatea ca şi tinerii voluntari să
adreseze întrebări pentru aflarea unor opinii despre concertele noastre şi despre
impresiile avute de melomani, mai ales în privinţa programelor concertelor.

A.8. Întreţinerea spaţiilor în care funcţionăm
o

După aniversarea unui secol de cultură în judeţul Mures în anul 2013 şi implicit a
centenarului Palatului Culturii toate spaţiile acestui templu al artelor au devenit
mai atractive în primul rând pentru turiştii care ne vizitează. După cum este bine
ştiut, de administraţia acestor spaţii se ocupă Muzeul Judeţean, instituţie cu care
am avut o bună colaborare şi în anul 2015.

o

Muzeul a asigurat curăţenia şi aerisirea sălii mari în fiecare dimineaţă, astfel ca
acest spaţiu să fie unul propice desfăşurării repetiţiilor şi concertelor Filarmonicii.

o

Atunci când pentru anumite concerte camerale instituţia noastră a folosit sala
mică, noi ne-am îngrijit ca aceasta să fie amenajată corespunzător.

o

Un alt spaţiu pe care îl utilizăm zilnic este sala de cor, în fiecare dimineaţă
personalul nostru de serviciu a curăţit şi aerisit această sală, asigurând în acest fel
corului mixt al Filarmonicii ambianţa necesară.

o

Acelaşi lucru s-a efectuat în fiecare dimineaţă şi la biblioteca muzicală, acolo unde
zilnic există activitate specifică.

o

Birourile instituţiei, cabinele de studiu din spatele scenei, camera de oaspeţi,
holurile şi toaletele pe care le folosim au fost igienizate zilnic.

o

Acelaşi lucru a fost asigurat şi spaţiului pe care îl avem atribuit casieriei instituţiei
care funcţionează la parterul Palatului Culturii, în anul 2015, aşa cum am mai
menţionat aici, am reuşit confecţionarea unui panou de afişaj modern care este
extrem de potrivit activităţii noastre specifice de promovare prin afişe a
concertelor noastre.
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o

Sunt extrem de recunoscător Consiliului Judeţean pentru asigurarea bugetului
necesar întreţinerii tuturor spaţiilor menţionate precum şi a achiziționării de
instrumente și accesorii necesare întreţinerii şi funcţionării corespunzătoare a
orchestrei simfonice.

o

În luna decembrie 2015 a avut loc modernizarea și dotarea cu rafturi noi a
bibliotecii muzicale a instituției.

B. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
o Prin sprijinul nemijlocit oferit de conducerea Consiliului Judeţean s-a reuşit şi în
anul 2015 cumpărarea unor instrumente la diferite compartimente ale orchestrei
simfonice, aspect care a contribuit esenţial la schimbarea calităţii de sunet a
acesteia.
o Elaborarea în avans a stagiunii 2015-2016.
o Pe scena de concert a Filarmonicii au evoluat şi în anul 2015 personalităţi artistice
(dirijori şi solişti) de prestigiu din ţară şi de peste hotare.
o Au fost invitaţi anumiţi dirijori care pe lângă pregătirea concertelor săptămânale
sunt şi adevăraţi pedagogi pentru orchestră, aceştia contribuind prin experienţa lor
la ridicarea nivelului profesional al orchestrei şi corului mixt.
o În anul 2015 au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor devenite
vacante: contabil şef, economist, artiști instrumentiști și coriști.
o Consiliul de administraţie şi cel artistic şi-au desfăşurat activitatea conform
atribuţiilor stabilite de ordonatorul principal de credite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al instituţiei.
o În luna ianuarie 2015 a avut loc evaluarea profesională a întregului personal al
instituţiei.
o În luna mai a fost făcută evaluarea managerului instituţiei de către o comisie
stabilită de Consiliul Judeţean Mureş.
o Pe parcursul anului au avut loc examene de promovare în grad superior pentru
angajații instituției, care au îndeplinit condițiile de promovare.
o Contabilul șef și economistul au participat la cursuri de pregătire profesională în
domeniul implementării Sistemului de Control Intern Managerial.
o Susţinerea de către colectivele instituţiei a unor concerte şi în alte locaţii decât
Palatul Culturii a însemnat în acelaşi timp o provocare artistică menită să
demonstreze evoluţia profesională a acestora.
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o Un rol extrem de important l-a avut şi în anul 2015 întregul personal care lucrează
în spatele scenei: Compartimentul de Organizare Concerte – Relaţii Publice;
Contabilitate – Resurse Umane – Administrativ; Tehnică de scenă. Printr-o
activitate competentă, zilnic s-a asigurat rezolvarea unor probleme specifice
menite să contribuie la îmbunătăţirea de ansamblu a întregii activităţi profesionale
a instituţiei.

C. Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei

C.1.

În anul 2015 s-au respectat Regularmentul de Organizare şi Funcţionare,
Regulamentul de Ordine Interioară şi alte reglementări. De asemenea, în vederea
monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării
Sistemului de Control Intern Managerial, managerul a stabilit prin decizie internă
componenţa structurii de monitorizare în acest sens. Comisia existentă în acest scop a
desfăşurat o activitate specifică de implementare a regulilor de management minimale
definite în cele 16 standarde prevăzute în Codul Controlului Intern / Managerial, potrivit
Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 2015.

C.2.

Atunci când situaţia a impus acest lucru, managerul a delegat responsabilităţi unor
colegi care au funcţii de răspundere în diferite compartimente ale instituţiei: orchestră,
corul mixt, secretariat şi impresariat artistic.

C.3.

De fiecare dată conducerea instituţiei a participat la toate şedinţele în plen ale
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi la comisiile de specialitate. De asemenea, aproape
săptămânal au avut loc consultări cu diferite compartimente ale Executivului Consiliului
Judeţean: Economic, Buget, Resurse Umane, Juridic, Tehnic, Investiţii, Vicepreşedinte,
Secretar, Cabinetul Demnitarului.

C.4. Conform regulamentului aprobat de ordonatorul principal de credite în anul 2015 s-a
efectuat ca de fiecare dată evaluarea performanţelor profesionale ale întregului personal
din instituţie.

C.5.

Conform specificului instituţiei, şi pe parcursul anului 2015 activitatea fiecărui
colectiv artistic s-a desfăşurat corespunzător programului de activitate lunar şi săptămânal
afişat cu mult timp înainte la avizierele instituţiei.
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C.6. Statul de functii al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş:
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D. Situaţia economico-financiară a instituţiei
D.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul 2015
Denumire
2015
indicator
PREVEDERI
REALIZAT
subvenţii/
5.481.000
alocaţii
venituri proprii
372.000
Sume utilizate din
12.000
excedentul anului
precednet pentru
efectuarea
de
cheltuieli
TOTAL VENITURI
5.865.000

5.403.280

%
98,58

353.149
0

95,04
-

5.756.429

98,15

D.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2015).
Denumire
indicator
cheltuieli de pers.
din care
chelt.bunuri si
servicii
chelt. de capital
chelt. cu rep.
capitale
Plati efectuate în
anul precedent și
recuperate în anul
curent
TOTAL CHELT.

2015
PREVEDERI
REALIZAT
4.921.000

%
4.874.083

99,05

537.000

506.667

94,35

407.000
0

405.639
0

99,67
0

0

-17.481

-

5.865.000

5.768.908

98,36
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D. 3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
Denumire indicator

2015
PREVEDERI
Total.cheltuieli instit. 5.865.000
venituri proprii
372.000
grad
acop.
venit. 6,34%
proproprii

D. 4.
Pond
erea
chel
tuiel
ilor

REALIZAT
5.768.908
353.149
5,17%

de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2015
Denumire indicator
Pondere chelt. pers.

2015
PREVEDERI
83,90%

REALIZAT
84,49%

D.5. Cheltuieli pe beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator
Cheltuieli pe
beneficiar din care
- subvenţii
- venituri proprii
Nr. spectatori

2015
PREVEDERI
292,65 lei

REALIZAT
293,25 lei

274,05 lei
18,6 lei
20.000

275,26 lei
17,99 lei
19.630

D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2015
Denumire indicator

2015
PREVEDERI
Ponderea chelt. de 6,94 %
capital din bugetul
total

REALIZAT
7,03 %
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E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, conform
sarcinilor formulate de autoritate

E.1. Viziunea asupra nevoii de artă muzicală la Tîrgu Mureș
o Muzica are un rol esențial în dezvoltarea echilibrată a personalității umane.
o

Arta muzicală contribuie la educarea respectului și aprecierii semenilor, la
consolidarea relațiilor interumane sănătoase.

E.2. Misiune specifică
Datoria esențială a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș este promovarea pe plan local,
național și internțional a artei muzicale autohtone și universale. În acest scop, managerul
își propune obiective generale și specifice constând în:
o

Organizare ireproșabilă a fiecărei stagiuni de concerte

o

Susținerea de concerte simfonice săptămânale de înaltă ținută

o

Difersificarea genurilor muzicale abordate cu concerte de operă, operetă, jazz
simfonic, muzică din filme

o

Susținerea cu frecvență bine stabilită anticipat de concerte lecție și educative
pentru elevii mureșeni

o

Susținerea de recitaluri sau concerte camerale cu invitarea unor soliști sau formații
camerale de prestigiu

o

Organizarea celor trei mari festivaluri muzicale anuale și invitarea alături de
colectivele noastre a unor dirijori și soliști de renume din țară și de peste hotare

o

Promovarea pe orice cale a valorilor artei muzicale atât pe plan local, cât și
național și internațional

o

Oferirea șanselor de afirmare pentru tinerii artiști din municipiu și județul nostru
prin cooptarea lor la diferite activități specifice instituției

E.3. Strategia culturală pentru perioada următoare:
o

Colaborare excelentă cu toate instituțiile de cultură din municipiul și județul
nostru

o

Colaborare foarte bună în continuare cu instituțiile de învățământ tîrgumureșene și
în primul rând cu cele din învățământul superior: Universitatea de Medicină și
Farmacie, Universitatea Petru Maior, Universitatea de Artă, Universitatea Sapientia
și Universitatea Dimitrie Cantemir
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o

Participarea la anumite evenimente care ne sunt specifice și sunt organizate de
Consiliul Județean, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș sau a unor localități din județ

o

Contribuție esențială la susținerea formațiilor locale, care doresc să fie promovate
pe scena de concert, în special a celor corale care pot impulsiona viata muzicală
de la noi, mai ales în cadrul Zilelor Muzicii Sacre din luna decembrie a fiecărui an

o

Continuarea relațiilor excelente pe care le avem cu Ambasada Japoniei în București
și atragerea în parteneriate a unor instituții interesate de activitatea noastră.

E.4. Plan de marketing
În anul 2015 strategia pe linie de marketing s-a dovedit a fi eficientă, iar rezultatul s-a
regăsit în numărul de spectatori și al abonamentelor.
În acest scop un rol important l-au avut afișele noastre de concert, foarte bine gândite și
atractive, iar cu anumite ocazii acestor afișe le-au fost adăugate reclame săptămânale
care să frapeze.
Un rol important l-au avut implementarea serviciilor de voluntariat, care ne-a ajutat mult
la promovarea activităților noastre specifice.
E.5. Programe propuse pentru perioada analizată
o

Reușita marcării aniversării de șaizeci și cinci de ani a instituției

o

Înalta ținută a ediției cu numărul 45 a Festivalului Internațional ”Zilele Muzicale
Tîrgumureșene”

o

Conferența artelor, proiect realizat împreună cu dirijorul IlarionIonescu Galați și
actorul Florin Piersic în deschiderea Festivalului Muzical Internațional ”In
Memoriam Constantin Silvestri”, ediția a douăzeci și cincia

E.6. Proiecte specifice din cadrul programelor
o

Pondere însemnată în anul 2015 a genului de operă în concert și realizarea de trei
asemenea spectacole

o

Diversificarea concertelor lunii ianuarie

o

Îmbogățirea repertorială a programului cu muzică de divertisment

o

Susținerea de concert în aer liber cu prilejul inaugurării Cetății Medievale renovate

E.7. Alte manifestări artistice specifice instituției:
o

Turnee ale orchestrei simfonice în străinătate

o

Deplasări ale Corului Mixt în localități din țară

o

Concerte camerale cu formații din instituție în alte localții
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o

Lansare de carte la aniversarea a șase decenii și jumătate de la înființarea
instituției.

F. Previziunea evoluției economico-financiare a instituției cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din
alte surse.
F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli al instituției pe anul 2016
Plan 2016
1.

Venituri totale, din care
-

Venituri proprii

-

Sponsorizări

-

Subvenții secțiunea de funcționare

-

Subvenții secțiunea de dezvoltare

2.

6.290.000
300.000
0
5.900.000
90.000

Cheltuieli totale, din care

6.290.000

-

Cheltuieli de personal

5.800.000

-

Cheltuieli de întreținere

-

Cheltuieli pentru reparații capitale

-

Cheltuieli de capital (dotări independente)

400.000
0
90.000

F.2. Numărul de beneficiari pentru anul 2016.
Dacă vom continua proiectele noastre artistice preconizăm că numărul de beneficiari ai
concertelor noastre va fi în jur de 20.000.
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PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE MINIMALE PRECONIZATE A FI REALIZATE ÎN ANUL 2016 DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE CULTURĂ SUBORDONATE
Nr. crt.

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program 2016
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Solicitat

Aprobat

Alte
surse

Perioada
(luna)

Prevederi
2017

DENUMIRE INSTITUŢIEI: FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES
1.

Luna muzicii de
divertisment la
Filarmonica
Tîrgumureşeană

Programarea unor creaţii
muzicale de mare
popularitate şi grad lejer
de accesibilitate la public

Continuarea promovării culturii
mureşene după excelenta
sărbătoare a centenarului
Palatului Culturii, simbol al
civilizaţiei mureşene, şi
atragerea în sala de concerte
a unui public cât mai numeros,
iubitor de muzică clasică, mai
ales a celei de divertisment

2.500

---

---

ianuarie

2.500

Atragerea în sala de
concert a unui public tânăr
care este sensibil la o
asemenea idee

Continuarea unei tradiţii
demarate în urmă cu 5 ani,
care să contribuie la o ofertă
cât mai variată de programe

2.000

---

---

februarie

2.000

Concertele extraordinare
de Anul Nou
Concertele extraordinare
ale Re-revelionului
Alte concerte cu muzică de
divertisment

2.

Concert extraordinar de
Ziua Indragostiţilor şi
programarea unei
capodopere lirice
atractive unui asemenea
moment
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3.

Seară extraordinară de
operă în concert

Opera este un gen muzical
complex şi pretenţios care
în formă scenică nu poate
fi susţinut pe scena
Palatului, dar operă în
concert este o şansă de a
valorifica vasta şi atractiva
literatură a muzicii de
operă

Satisfacerea nevoilor estetice
ale iubitorilor genului liric prin
interpretarea în fiecare
stagiune a unor capodopere
consacrate din literatura
genului

2.000

---

---

martie

2.000

4.

Concert extraordinar de
Ziua Femeii

Sensibilizarea bărbaţilor în
oferirea unui cadou
muzical celor ce le sunt
dragi

Continuarea obiceiului început
în urmă cu 10 ani privind
realizarea unui concert special
dedicat femeilor

1.500

---

---

martie

1.500

5.

Concert extraordinar în
preajma Paştelui Catolic

Valorificarea literaturii
muzicale vocal-simfonice
cu tematică pascală

Atragerea în sala de concert a
unui public care în
următoarele zile sărbătoreşte
Paştele

1.000

---

---

martie

1.000

6.

Concert extraordinar cu
Muzică din Filme

Atragerea unui alt gen de
public în sala Filarmonicii,
gen care îndrăgeşte
muzica din filme

Continuarea promovării pe
care am demarat-o împreună
cu Maestrul Ozaki în urmă cu
10 ani privind susţinerea unui
concert cu genul muzicii din
filme

1.500

---

---

aprilie

1.500

7.

Concert extraordinar în
preajma Paştelui
Ortodox

Promovarea în continuare
a repertoriului specific
acestei sărbători a
creştinătăţii şi a tradiţiei
existente în spaţiul nostru
spiritual şi cultural

Oferirea de cătra Filarmonica
de Stat publicului ei meloman
a unui repertoriu care să
sensibilizeze sufleteşte pe toţi
iubitorii muzicii sacre, şi în
special pe creştinii Ortodocşi
care peste 4 zile sărbătoresc
Sfintele Paşte

1.000

---

---

aprilie

1.000
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8.

Zilele Muzicale
Târgumureşene

9.

---

mai

10.000

---

.---

iunie

1.000

---

---

---

Iulie-august

---

Sensibilizarea tuturor celor
care iubesc genul muzicii
clasice în vederea achiziţionării
abonamentelor pentru
stagiunea 2016-2017

2.000

---

---

septembrie

2.000

Motivarea unor tineri muzicieni
mureşeni de a se pregăti
intens pentru obţinerea unei
oportunităţi oferite de

1.500

---

---

septembrie

1.500

10.000

Festival de răsunet
naţional cu o tradiţie de
aproape patru decenii

Programarea în sala de
concerte târgumureşeană a
unor interpreţi de mare
valoare şi promovarea
repertoriului naţional şi
internaţional

Concert extraordinar
dedicat tuturor
absolvenţilor mureşeni

Promovarea şi
implementarea unei idei a
managerului în urmă cu
un an privind realizarea
unui eveniment special
adresat celei mai tinere
generaţii, absolvenţii unor
şcoli de diferite grade

Valorificarea şi la sfârşitul
stagiunii a genului muzicii de
divertisment

1.000

10.

Seri de vară cu muzică
de orgă

Valorificarea literaturii
dedicate reginei
instrumentelor prin
susţinerea în diferite
locaţii de pe raza
municipiului dar în mod
special în Palatul Culturii a
acestui repertoriu

Fiind perioadă estivală, pe
lângă publicul meloman de la
noi este şi o mare afluenţă de
turişti care ne vizitează, iar
prin acest proiect promovăm
turismul artistic care
demonstrează potenţialul de
care dispune Judeţul Mureş

11.

Concert extraordinar de
deschidere a stagiunii
printr-un program
special vocal-simfonic
sau de operă în concert

Atragerea atenţiei
melomanilor mureşeni
privind demararea noii
serii de concerte susţinute
de Filarmonică

12.

Concert extraordinar în
colaborare cu Ambasada
Japoniei în România,
Asociaţia de Prietenie

Evidenţierea relaţiilor
artistice excelente dintre
Tîrgu Mureş şi artişti sau
formaţii din Japonia,
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„Kumamoto-România” şi
Liceul Vocaţional de Arte
Tîrgu Mureş

precum şi a sprijinului
oferit de Ambasada
Japoniei în schimburile
artistice din ultimele două
decenii

Asociaţia de Prietenie
„Kumamoto-România”

13.000

octombrie

13.000

Abordarea vastului gen
cameral şi miniatural şi
interpretări de înaltă ţinută
artistică

5.000

noiembrie

5,000

Susţinerea de concerte în
diferite locaţii dar şi în Palatul
Culturii a unor programe
muzicale aparţinând vastului
repertoriu sacru

5.000

decembrie

5,000

13.

Festivalul internaţional
“In memoriam
Constantin Silvestri”

Manifestare artistică de
rezonanţă internaţională

Promovarea valorilor
interpretative ale muzicii
româneşti şi universale

14.

Festivalul internaţional
de muzică de cameră
"Săptămâna Tiberius",
ed. a VII-a

Promovarea genului
muzicii de cameră,
atragerea şi formarea
publicului meloman pentru
valorile acestui gen
muzical

15.

Zilele muzicii religioase

Festival de importanţă
judeţeană menit să
trezească şi să întreţină
gustul tuturor celor care
iubesc literatura specifică
sărbătorii Naşterii
Domnului

TOTAL

49.000

61.000
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Partea a III-a
Anul 2015 a fost un moment special în istoria instituției: aniversarea a șaizeci și cinci de
ani de la înființare. Toate concertele din perioada 1 ianuarie - 30 iulie au fost gândite prin
prisma acestei sărbători care a culminat cu concertul extraordinar din data de 14 mai
2015, când Președintele Consiliului Județean Mures, domnul Ciprian Dobre a înmânat
diploma de excelență instituției, foștilor și actualilor directori și directori adjuncți precum
și diplomă de onoare tuturor angajaților Filarmonicii.
Iată câteva aspecte care confirmă funționarea strategiei propuse de instituție.

A.1.
o

Actualizarea permanentă a paginii web a instituţiei şi completarea la zi cu
fotografii ale tuturor dirijorilor, soliştilor sau a formaţiilor camerale care au urcat
pe scena noastră de concert.

o

Redactarea şi afişarea la începutul fiecărei luni a rubricii „Dragi prieteni ai
Filarmonicii” pe site-ul instituţiei şi păstrarea acolo pentru a permite tuturor celor
interesaţi să afle comunicatul artistic al managerului cu privire la tematica lunii
respective.

o

Stabilirea unei posibilităţi permanente ca săptămânal directorul instituţiei să fie în
direct la Radio Tîrgu Mureş, prezent şi la Radio Cluj, lucru ce permite promovarea
în intregul spaţiu deservit de aceste posturi locale a concertelor săptămânii în curs.

o

Continuarea și în 2015 cu radioul naţional „Trinitas” al unui interviu trimestrial cu
directorul instituţiei şi expunerea pe o durată de 15-20 de minute a întregii noastre
activităţi artistic.

o

Preocupare permanentă din partea secretarului relaţii publice pentru conceperea
săptămânală a afişului de concert printr-o grafică sau o imagine frapantă care să
amplifice vizual şi să capteze atenţia tuturor celor ce vin în contact cu aceste
afişe.

A.2.

În anul 2015 s-a confirmat din nou receptivitatea publicului nostru în privința
diversificării ofertei noastre artistice.
o

Începând cu anul 2012 toată luna ianuarie a fiecărui an va fi intitulată „Luna
muzicii de divertisment”, fapt ce permite interpretarea unor genuri mai accesibile,
mai populare ce pot fi gustate şi înţelese mai uşor de un auditoriu cât mai variat.

o

S-a continuat cu succes „evidenţierea prin muzică” a unor evenimente cotidiene cu
reverberaţii majore în sufletele altor categorii de melomani: Ziua îndrăgostiţilor,
Mărţişorul, Ziua femeii, concertul dedicat absolvenţilor, concert de Crăciun,
concert de Paşte, Bijuterii muzicale.

o

Rămâne în continuare interes major pentru Concertul Extraordinar cu muzică din
filme dirijat de maestrul Shinya Ozaki, interes manifestat şi în anul 2015.
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o

Începând cu 2014 în strategia managerială am conceput susţinerea în fiecare an a
cel puţin două concerte de operă.

o

Începând cu anul 2015 am implementat permanența marcărilor unor aniversări ale
personalităților muzicale din întreaga lume, aliniindu-ne la acest obicei practicat
de toate filarmonicile și operele din țara noastră și de pe întregul mapamond.

o

Am evitat și în anul 2015 imixtiunea în genuri care nu sunt specifice activității
noastre.

A.3 Instituţia

şi-a realizat toate programele conform bugetului aprobat de ordonatorul
principal de credite, Consiliul Judeţean.
o

Printr-o permanentă colaborare cu Contabilitatea şi Resursele Umane s-a elaborat
anticipat cu o lună devizul estimativ de cheltuieli aferente lunii următoare.

o

Managementul a ţinut cont de posibilităţile financiare aferente fiecărui capitol,
astfel unele genuri mai puţin aducătoare de venituri, mai ales cel cameral sau
recitalurile au fost programate corespunzător posibilităţilor pe care le-am avut şi al
unui calendar adecvat.

o

S-a continuat în toată perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 promovarea
concertelor mai spectaculoase, uneori chiar cu un program muzical uşor comercial
văzând preferinţele unei categorii de public pentru genurile mai mari: vocalsimfonic, divertisment sau de operă în concert.

A.4.

Continuarea parteneriatelor tradiționale cu diferite instituții a fost realizată și în
anul 2015.
o

Universitatea de Medicină și Farmacie.

o

Ministerul Culturii.

o

A fost continuată colaborarea cu Jazz Club Tg. Mureş pentru a ne permite să
expunem săptămânal afişele noastre de concert la sediul lor care este frecventat
de o mare categorie de tineri.

o

Cu prilejul unor activităţi de protocol s-a facilitat şi în anul 2015 şansa unor
formaţii ale instituţiei să susţină concerte în alte locaţii.

A.5. În vederea atragerii spre sala noastră de concert a diferitelor categorii de persoane sa respectat şi în 2015 Legea nr. 448/2006 şi H.G. nr. 385/2004 oferind gratuitate:
o

pentru persoane cu handicap

o

pentru persoanele ce posedă legitimaţii speciale oferite de Ministerul Culturii

o

studenţilor şi pensionarilor li s-a oferit posibilitatea cumpărării de bilete cu preţ
redus, respectiv 50% din preţul biletelor cu preţ normal, aspect ce este
reglementat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 135/5.09.2013.
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o

în condiţiile respectării parteneriatelor existente şi a drepturilor de autor mass
media a avut acces gratuit la concertele noastre.

o

la repetiţiile orchestrei sau ale corului mixt am permis participarea elevilor şi
studenţilor, în special a celor din domeniul artistic: Universitatea de Arte din Tg.
Mureş şi Liceul Vocaţional de Arte, precum şi altor şcoli cu prilejul derulării
programului „Şcoala altfel”.

o

s-a facilitat şi în 2015 intrarea la concertele lecţie şi educative a unor copii
defavorizaţi, mai ales a celor din mediul rural care îşi permit doar ocazional să vină
la concertele lecţie.

INDICATORII CULTURALI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Denumire indicatori
Lucrări în primă audiţie
Reluări concerte sau diferite lucrări
Concerte combinate cu alte genuri artistice
Număr de concerte în regim de protocol
Număr de concerte
din care:
 simfonice
 vocal-simfonice
 lecţie
 educative
 corale
 camerale
 recitaluri instrumentale
Număr de spectatori:
Număr de participări la festivaluri, gale
Număr de proiecte promovate ca iniţiator (Re-revelion,
operă)
Număr de apariţii în presă
Perfecţionarea personalului – număr de angajaţi care au
urmat diverse forme de perfecţionare

Planificat
2015
7
16
7
7
101

Realizat
2015
10
18
9
11
94

32
10
14
14
10
10
11
20.000
6
5

34
10
14
14
8
9
5
19.630
6
6

70
5

68
3
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Partea a IV-a
Repere artistice importante ale anului 2015
o

Aniversarea cu succes a celor șase decenii și jumătate de la înființarea instituției.

o

Instituției i-a fost conferită de Primăria Municipiului și a Consiliului local Tîrgu
Mureș a distincției ”Pro Cultura” la aniversarea a șaizeci și cinci de ani de la
înființare, mai 2015.

o

Statuarea ca ”Luna muzicii de divertisment” a tuturor concertelor lunii ianuarie,
iar începând cu 2015 acest aspect va perpetua și în anii următori.

o

Concert extraordinar de muzică Nord și Sud-Americană (februarie 2015).

o

Spectacol extraordinar ”Melodii de ieri și de azi din... Lumea Nouă”, februarie
2015.

o

Concert extraordinar cu opera Don Pasquale de G. Donizetti, luna martie.

o

Concert extraordinar cu opera Rigoletto de G. Verdi, luna aprilie.

o

Marcarea a 245 de ani de la nașterea lui Ludwid van Beethoven, luna aprilie.

o

A patruzeci și cincea ediție aniversară a ”Zilelor Muzicale Tîrgumureșene”, luna
mai.

o

Opera Madame Butterfly de G. Puccini, luna mai 2015.

o

”UMF 70” – concert extraordinar în onoarea Caselor Regale din România și Iordania,
mai 2015.

o

Lansare de carte ”Vibrații muzicale tîrgumureșene”, autor Prof. Univ. Dr. Carmen
Mihăescu, luna mai 2015.

o

Concert extraordinar de jazz simfonic (prima ediție), septembrie 2015.

o

Florin Piersic... la Filarmonică, moment extraordinar de deschidere a ediției XXV. a
Festivalului Muzical Internațional ”In Memoriam Constantin Silvestri”, dirijor Ilarion
Ionescu Galați, octombrie 2015.

o

”Bijuterii muzicale”, un nou concert de divertisment dirijat de Franz Lamprecht,
noiembrie 2015

o

330 de ani de la nașterea lui G.F. Händel, concert extraordinar vocal-simfonic în
scenă cu orchestra simfonică și corul mixt, decembrie 2015

o

Turnee de mare succes în Germania la Düsseldorf în lunile februarie, iunie și
decembrie și promovarea imaginii Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș și a
Județului Mureș.
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Partea a V-a
Analiza SWOT a perioadei următoare
Pornind de la câteva premise obiective, pentru următoarea perioadă a managementului
SWOT există posibilitatea elaborării unei strategii reale care se bazează pe câteva
elemente concrete:
o

În activitatea instituţiei se regăseşte o istorie de şase decenii şi jumătate, perioadă
care însemnează o adevărată experienţă de viaţă.

o

Garanţia existenţei unui public permanent, fidel şi exigent, căruia i se adaugă noile
generaţii de melomani în formare dar şi în demonstrarea de pe acum a interesului
pentru tot ceeace însemnează valorile promovate de Filarmonică.

o

Pregătirea excepţională a colegilor mei artişti din toate compartimentele
orchestrei simfonice, a corului mixt şi al cvartetului de coarde „Tiberius”.

o

Buna colaborare a tuturor artiştilor noştri cu dirijorii şi soliştii invitaţi.

o

Preocuparea tuturor artiştilor instituţiei pentru diversificarea repertorială, a
studierii şi interpretării unor opusuri muzicale foarte dificile din toate epocile şi în
special creaţia contemporană.

o

Locaţia unde funcţionăm dintotdeauna, Palatul Culturii a fost, este şi va rămâne un
reper de valoare artistică dar şi de atracţie pentru toţi cei care vin în spaţiul
mureşean ceeace pentru Filarmonică reprezintă un suport moral de excepţie.

o

Deschiderea pe care o manifestăm pentru tot ceeace însemnează valoare artistică
autentică atât ca repertoriu cât şi ca interpretare.

o

Faptul că ne aflăm într-un oraş care este un important centru universitar este un
avantaj uriaş privind masa de spectatori ce percepe mesajul nostru artistic.

o

Modernizarea bibliotecii muzicale a Filarmonicii.

o

Dotarea orchestrei simfonice și a corului mixt cu instrumente de performanță, care
contribuie esențial la nivelul ridicat de interpretare.

Diagnosticul intern
Puncte forte
o

Aprecierea de care se bucură instituţia în spaţiul cultural mureşean, naţional şi
european.
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o

Diversificarea repertorială şi percepţia pozitivă a acestui aspect de către publicul
Filarmonicii.

o

Excelenta colaborare existentă între diferite generaţii de artişti din colectivele
principale ale instituţiei: orchestra simfonică şi corul mixt.

o

Locaţia superbă în care funcţionăm – Palatul Culturii – este un adevărat templu al
artelor, un punct de atracţie pentru toţi iubitorii de frumos.

o

Vastul repertoriu al colectivelor artistice cu genurile muzicale pe care le abordăm
prin specific: simfonic, vocal-simfonic, operă în concert, divertisment, muzică din
filme.

o

Plăcerea manifestată de foarte mulţi artişti de renume: dirijori şi solişti din ţară şi
străinătate care sunt extrem de doritori să colaboreze cu noi în plan artistic
datorită profesionalismului, a atmosferei plăcute din instituţie dublată de
ambianţa în care ne desfăşurăm activitatea.

o

Menținerea oportunității de a fi ambasadori ai artei interpretative tîrgumureșene,
mai ales în Germania și în perspectivă în Ungaria și Franța, Spania, Italia și alte țări
europene.

o

Deschiderea manifestată de publicul tîrgumureșean de a susține concerte de mare
ținută în aer liber.

Puncte slabe
o

Lipsa unor cabine pentru anumite compartimente necesare studiului dar mai ales
lipsa cabinei pentru dirijor şi măcar o cabină pentru solişti.

o

Salariile mici, mai ales pentru generaţiile mai tinere, care în pofida pregătirii
excepţionale nu pot să îşi înceapă drumul în viaţă cu aşa venituri scăzute.

o

Posibilităţile financiare limitate nu ne permit încă să cumpărăm materialele
muzicale pentru o şi mai mare diversificare repertorială, în special în privinţa
creaţiei contemporane.

o

Chiar dacă s-a făcut un efort uriaş din partea Consiliului Judeţean în dotarea cu
instrumente a orchestrei, mai există compartimente unde se impune schimbarea
instrumentelor ce au un grad avansat de uzură.

o

Dat fiind faptul că pianul are un rol solistic extraordinar în repertoriul universal şi
autohton iar literatura concertantă dedicată acestui instrument este uriaşă, din
cauza uzurii pianului de concert de pe scena sălii mari a Palatului unii dintre marii
pianişti pe care îi avem în ţară dar mai ales cei de peste hotare refuză politicos
colaborări cu noi atâta vreme cât nu avem un pian de concert performant, de
marcă, pentru ca interpretarea solistică să fie impecabilă.

o

Imposibilitatea de a invita artiști și ”mai de top” datorită onorariilor mari pe care
le cer.
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o

Imposibilitatea completării în statul de funcții și organigramei cu posturi noi atât la
colectivele artistice cât și la administrație pentru desfășurarea și mai eficientă a
activității.

o

O foarte restrânsă bază de selecție a personalului artistic de specialitate
neexistând la Tîrgu Mureș institut superior muzical cu specialități de interpretare
instrumentală.

Diagnosticul extern
Ameninţări
o

Situaţia economică de la noi aflată în continuare într-o instabilitate destul de
evidentă este un impediment care face să nu găsim sponsori care să fie sensibili la
nevoia unui mecenat substanţial pentru actul de cultură.

o

Toţi potenţialii sponsori pe care i-am identificat susţin o modificare urgentă a
legilor sponsorizării care să le faciliteze deschidere mai amplă pentru susţinerea
artei şi a culturii.

o

Majoritatea melomanilor noştri sunt bugetari şi mulţi nu pot să îşi permită o
permanentă frecventare a concertelor Filarmonicii.

o

Tot mai serios se pune problema onorării unor contracte solicitate de către dirijori
şi solişti de prestigiu, mai ales cei din afara ţării, care sunt obişnuiţi cu onorarii din
Vest cu mult mai mari decât cele de la noi.

o

Acelaşi aspect devine tot mai evident în cazul soliştilor genului vocal-simfonic şi de
operă, gen pe care îl abordăm cu mare succes în ultimele stagiuni, aceştia având
contracte foarte avantajoase în Occident.

o

Diminuarea șanselor de a efectua turnee peste hotare datorită situației economice
din multe țări europene.
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CONCLUZIE
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș a împlinit în anul 2015 șaizeci și cinci de ani de la
înființare. O frumoasă istorie de viață artistică bogată și variată aici în spațiul cultural și
spiritual mureșean. În toată această perioadă a fost demonstrat cu brio rolul ei
fundamental de a contribui la educarea și satisfacerea gustului și a nevoilor estetice ale
locuitorilor de aici.
În acest moment vreau să mulțumesc din toată inimia și în modul cel mai călduros
Consiliului Județean Mureș pentru efortul uriaș făcut în anul 2015 de a ne sprijini în buna
funcționare a instituției. Mă gândesc aici la asigurarea salariilor pentru toți angajații și
colaboratorii noștri dar în mod special în efortul de a ne sprijini substanțial la
achiziționarea unui însemnat număr de instrumente muzicale necesare valoroasei noastre
orchestre simfonice, a altor accesorii importante atât pentru orchestră cât și pentru corul
mixt.
Sunt recunoscător melomanilor noștri care apreciază săptămânal concertele pe care le
susținem și care dau culoare bucuriilor estetice de care avem nevoie cu toții.
Mă simt foarte plăcut obligat să îi felicit pe toți distinșii mei colegi, artiștii instituției și
întregul personal din administrație și din compartimentul tehnic. Simt că suntem o echipă
unită care își înțelege menirea și care slujește cu abnegație mesajul special al artei
sunetelor.
A fost o reală plăcere să colaborăm și în 2015 cu artiști invitați de mare valoare din țară și
de peste hotare.
Am avut o excelentă colaborare cu mass media care ne-a ajutat enorm în publicitatea de
care am avut nevoie și le mulțumim tuturor celor care au colaborat permanent sau
ocazional cu noi.
Sunt convins că Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș se află pe o traiectorie ascendentă și
plecând de la premisele favorabile pe care le-am menționat imaginea ei în viața artistică
de la noi din țară și peste hotare va fi și în continuare una extrem de pozitivă.

MANAGER,
Vasile Cazan
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Anexa I.
Însemnări în Cartea de Aur
a Filarmonicii
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