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R E C I T A L   E X T R A O R D I N A R 

î n  p a ș i  d e  v a l s 

Deschiderea Stagiunii 

 

Invitați speciali: 

Ansamblul „Duo Dans” 

Prof. Dr. Camelia Pavlenco  

Prof. Adelina Oltean-Martiniuc 

și 

Daniel Andrei Găină – tenor  

Ioana Valentina Cojuharov - pian 

 
 

Festivalul de Arte (Festival 4 Arts) împreună cu Casa de Cultură „Geo Bogza” din 

Câmpina deschide stagiunea „Prologul festivalului” 2021-2022, sâmbătă, 16 octombrie 2021, 

ora 16:30, în sala mare a prestigioasei instituții câmpinene, cu un Recital Extraordinar ... în 

pași de vals.  

Suntem deosebit de onorați și recunoscători minunatei doamne Prof. Dr. Camelia Pavlenco 

pentru că a acceptat să deschidă stagiunea Festivalului de Arte, oferind astfel un început plin 

de energie, dragoste, optimism și profesionalism, trăsăturile caracteristice domniei sale. 

Ansamblul „Duo Dans” format din cele două pianiste – Camelia Pavlenco și Adelina Oltean-

Martiniuc - va interpreta în primă audiție Valsuri și Polci compuse de celebrul Iosif Ivanovici  

în aranjamentul pentru 4 mâini realizat de doamna Prof. Dr. Camelia Pavlenco.  

Celor două pianiste li se alătură un tânăr cuplu, de asemenea, deja celebru - Daniel Andrei 

Găină - tenor, solist al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian“ - acompaniat la pian de 

cunoscuta pianistă Ioana Valentina Cojuharov. 

Recitalul va cuprinde, ca de obicei, interpretări ale muzicienilor aspiranți din Câmpina și 

București - elevi ai profesorilor Cornelia Iurevici și Andrei Dănuț, precum și studenți ai 

Universității Naționale de Muzică București (UNMB). 

Programul va fi variat și captivant, cu piese pentru pian, chitară clasică, clarinet și voce, 

inclusiv duete susținute de studenții doamnei Conf. Univ. Dr. Claudia Codreanu, acompaniați 

la pian de pianista Camelia Pavlenco. 

Așadar, vă așteptăm la primul recital al stagiunii Festivalului de Arte de la Câmpina 2021-

2022, într-un cadru deosebit de primitor, dar în care vom respecta toate regulile impuse de 

situația momentului.  

Intrarea este liberă, pe baza certificatului verde, în limita locurilor disponibile în starea de 

alertă. Detalii și rezervări de locuri: 

• la adresa de email: festivaluldearte@gmail.com,  

• pe site-ul festivalului: https://festivaluldearte.com/,  

• pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/festivaluldearte sau  

• pe Instagram: https://www.instagram.com/festivaluldearte/.  
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