
 

 

Considerat unul dintre cei mai mari artişti 
români afirmaŃi în viaŃa muzicală internaŃională, 
dirijorul Christian Badea s-a aflat la pupitrul celor mai 
prestigioase orchestre simfonice sau de operă din 
Europa, America de Nord, Asia: Royal Philarmonic şi 
BBC din Londra, Filarmonica din Amsterdam, Orchestra 
Santa Cecilia din Roma, Orchestra Filarmonicii din 
Hong-Kong, Metropolitan Opera din New York, 
orchestrele simfonice din Pittsburg, Washington D.C, 
Montreal, Baltimore etc. Deseori este invitat pentru 
cursuri de măiestrie în SUA sau Europa.  

    FOARTE FOARTE FOARTE FOARTE     

    TINERI DIRIJORIT INERI DIRIJORIT INERI DIRIJORIT INERI DIRIJORI    

        WANTED!WANTED!WANTED!WANTED!     
 
Cine?  
Universitatea NaŃională de Muzică din Bucureşti anunŃă o audiŃie pentru 
depistarea talentelor exceptionale şi foarte tinere de dirijor de orchestră, cu 
vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani.  
AudiŃia se va desfăşura sub directa supraveghere a maestrului Christian Badea 
(SUA) şi a rectorului UNMB, prof. univ. dr. Dan Dediu.   
 

Unde? 
 
La Universitatea NaŃională de Muzică din Bucureşti, 5 şi 6 iunie, începând cu 
ora 10.00, în Studioul de Operă.  
 

Ce se cere? 
 
Etapa I:  poate participa orice elev, cu condiŃia să posede cunoştinŃe elementare 
muzicale şi să cânte la un instrument. CandidaŃii vor dirija cu sau fără 
partitură un pasaj, la alegere din una dintre următoarele lucrări muzicale: 
 
Wolfgang Amadeus Mozart - Simfonia nr.40 - partea I 
Piotr Ilici Ceaikovski - Simfonia IV-a - partea I 
Franz Liszt – poemul simfonic Preludiile 
Maurice Ravel - Bolero 
  
Etapa a II-a 
  
CandidaŃii selecŃionaŃi vor trebui sa cânte o piesă (nu mai mult de 5 minute), la 
alegere, la instrumentul la care studiază şi vor dirija - obligatoriu: 
  
Ludwig van Beethoven - Simfonia a V-a - numai începutul părŃii I   
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem - Lacrimosa (aprox. 3  minute) - după CD 
 
Rezultate 
 
CandidaŃii declaraŃi câştigători vor intra într-un program de pregătire intensă, 
sub îndrumarea unor mari muzicieni. Finalizarea proiectului se va desfăşura 
într-un concert orchestral public. Dar acesta e doar începutul… 
 

   Înscrierile se fac la Secretariatul Artistic, tel. 021.314.26.37; e-mail: artistic@unmb.ro 
VĂ AŞTEPTĂM! 


