
6 

OBIECTIVE GENERALE 
 

Crearea unei capacități reale de integrare a absolvenților în piața culturală 
rom nească și europeană, prin ridicarea nivelului de cunoaștere, de profesionalism, 
al cunoștințelor și al deprinderilor practice de necesitate imediată, care să 
completeze cunoștințele teoretice, maximizându-le eficacitatea pentru activitatea 
scenică propriu-zisă  

Apropierea de nivelul internațional de performanță în domeniile artei cântului și 
artelor spectacolului: operă, operetă, musical, vocal-simfonic, muzică de cameră, 
lied. 

Crearea cadrului de performanță necesar atingerii nivelului internațional, care să 
permită obținerea de premii la competiții recunoscute de către ederația Mondială 
a Concursurilor nternaționale de Muzică și alte organisme similare. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 
 

Vor fi organizate workshop-uri și masterclasses pentru c ntăreți și pentru maeștri 
acompaniatori, cu scopul de diseminare a metodelor performante și pentru 
conectarea la noutățile din domeniu.  

Va fi implementat un sistem complex de pre ătire de top, pentru înalta 
performanță, rezervat numai studenților și absolvenților cu rezultate foarte bune. 
Acest sistem este văzut ca o platformă de dezvoltare profesională și are în vedere 
pre ătirea de specialitate dar și pre ătirea psi olo ică și familiarizarea cu aspectele 
tehnico-logistice. 

El se va constitui și într-un mecanism flexibil de îndrumare în carieră, cu perspective 
reale și imediate, care să-i pună în le ătură pe studenți cu programele pentru 
tineret ale marilor instituții de operă ale lumii.  

articipanții vor fi antrenați în cel mai profesionist și minuțios mod în vederea 
participării cu succes la competiții, audiții și casting-uri. 

Organizarea acestui cantonament, cu formatori de top din centre internaționale de 
cel mai mare prestigiu, va corecta deficiențele structurale ale sistemului național 
de educație și le va oferi tinerilor șansa accesului pe piața muncii în cele mai 
onorante colective, urmare acestei pre ătiri practice multidisciplinare, în condiții 
de ma imă concurență, unde șansa fiecăruia este să arate că este mai bine pre ătit 
decât alți candidați  
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Nu vom omite în ședințele de instruire linia adiacentă le ată de meseriile artelor 
spectacolului, cu trimitere și la sonorizare, lumini, costume și machiaj. 

Va fi organizat un concurs, cu juriu internațional dar și cu ec ipă de suport pentru 
concurenți, pentru a demonstra sistemul de pre ătire și modul de participare, cei 
mai buni urmând a fi invitați să susțină un concert demonstrativ. 

De asemenea, un rol important în diseminarea rezultatelor îl vor avea social media 
și nre istrările audio&video. 

Sunt bineveniți maeștri acompaniatori, studenții din ciclurile de licență, masterat și 
doctorat, inclusiv a profesori, studenți și absolvenți de la alte facultăți  

În urma participării la program se pot obține Diplome de absolvență, de către 
cursanții care au luat parte activ la toate momentele.  

 

Calendarul primei faze a proiectului (august 2019) 
 
Termen limită pentru înscrieri: 1 iulie 2019 

Perioada de derulare: 5-8 august 2019 

Etapa I a concursului: 7 august 2019 

Finala concursului: 8 august 2019  

Organizatorii și rezervă dreptul de a prezenta și un concert festiv, la care cei mai 
merituoși participanți vor fi invitați să participe, în funcție de compatibilitățile 
timbrale și repertoriale.  

 

Maeștri formatori: 
Larisa Gherghieva (Mariinsky Theatre, Sankt Petersburg) 

Eleonora Pacetti (Teatro dell pera di Roma) 

John Allison (Opera magazine, The International Opera Awards) 

Boiko vetanov (Sofia, Bulgaria) 

Elena Fedorenko (Mariinsky Theatre Academy, Sankt Petersburg) 

ersonalități europene sau din România – profesori, c ntăreți, actori, dansatori, 
oameni de teatru și de televiziune, producători 
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o i ii e arti i are 
Programul se adresează tinerilor soliști vocali români i străini și tinerilor maeștri 
acompaniatori. 

e e ia a i a i or 
Etapa preliminară constă în evaluarea concurenților pe baza unei arii alese de 
candidat și trimisă sub formă de înregistrare video sau audio și pe baza CV-ului. 
Înregistrarea va fi transmisă pe cale electronică,  mpreună cu datele de înscriere. 
Nu este necesară o înregistrare profesionistă  se acceptă și filmări de bună calitate 
realizate cu smartp one tabletă  Înregistrarea trebuie să fie recentă  upă această 
selecție se vor constitui 2 grupuri: participanți activi și auditori. 

Pentru Concurs concurenții care doresc să participe vor pre ăti 4 lieduri din 
repertoriul de limbă italiană, franceză, ermană, rusă, rom nă (înscrierea la concurs 
nu este obligatorie, existând și varianta participării ca auditori). În fișa trimisă se va 
opta pentru 2 lieduri pentru etapa I și alte 2 pentru inală   

oncurenții vor trimite partiturile canto-pian în cazul în care secretariatului 
concursului le va cere acest lucru. 
 

Calendarul primei faze a proiectului 
 

• Ziua I (5 august) 
” ovești de succes” – întâlnire cu un mare artist român, prezent pe scene 
internaționale 
” um să-ți construiești cariera” 
”Strate ii de alcătuire a CV-ului și de alegere a fotografiilor de portofoliu” 
” re ătirea pentru intrarea în scenă” 
Masterclasses și workshop-uri 
 

• Ziua II (6 august) 
”Ce urmărește și ce observă un critic de operă” 
”Strate ii pentru participarea la marile concursuri internaționale” 
”Strate ii pentru participarea la audiții, casting-uri, concursuri de an a are” 
Masterclasses și workshop-uri 

• Ziua III (7 august) 
Etapa I a Concursului. 

Masterclasses și workshop-uri de pre ătire a finaliștilor pentru etapa de a doua zi. 

• Ziua IV (8 august) 
Finala Concursului. Gala de decernare a Diplomelor. 


