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Stagiunea „Prologul festivalului” 2021–2022
RECITAL EXTRAORDINAR
Invitați speciali:
MADELEINE PASCU – soprană (Opera Națională București)
TUDOR SCRIPCARIU – pian
Festivalul de Arte / Festival 4 Arts împreună cu Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina
organizează al 7-lea recital al Stagiunii „Prologul festivalului” 2021-2022, sâmbătă, 28 mai
2022, ora 16:30, în sala mare a prestigioasei instituții câmpinene.
În Premieră absolută, pe generoasa scenă a Casei de Cultură „Geo Bogza”, celebra soprană
Madeleine Pascu, acompaniată de apreciatul pianist Tudor Scripcariu, va susține un recital de
arii celebre ale renumiților compozitori G. Puccini, G. Gershwin, P. Mascagni. Verismului
ariilor li se va alătura romantismul compozitorilor F. Chopin și F. Liszt în interpretarea
pianistului Tudor Scripcariu.
Recitalul este întregit de minunate prestații ale tinerilor muzicieni câmpineni îndrumați de
profesorii: Andrei Dănuț, Ileana Petrescu, Cornelia Iurevici și Angela Șindeli.
Evenimentul deschide înscrierile pentru seria de Masterclasses ale Festivalului de Arte /
Festival 4 Arts. Cei doi invitați speciali vor oferi Masterclass Canto Clasic, respectiv
Masterclass Pian în perioada 4-9 iulie 2022, la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina și
în locațiile partenerilor festivalului.
Aflat la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Arte / Festival 4 Arts oferă și anul acesta
Masterclasses în cele 4 Arte – muzică, arte plastice, creație literară și teatru. Profesorii sunt
renumiți, cu o redutabilă experiență artistică și expertiză pedagogică. Lucrările festivalului se
întind pe perioada a patru săptămâni, în serii de câte o săptămână, fiecare cu profesori diferiți.
Detalii despre cursurile de măiestrie și modalitatea de înscriere se găsesc la:
https://festivaluldearte.com/2019/02/10/festivalul-de-arte-masterclasses-campina/.
Vă așteptăm sâmbătă, 28 mai, la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, la un Recital
Extraordinar, cu muzică de o mare frumusețe, într-o interpretare de excepție. Intrarea este
liberă.
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/.

