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DORU POPOVICI
Două dansuri româneşti din Transilvania (din suita Codex Caioni)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertismentul nr. 136 în Re major pentru orchestră de coarde
PIOTR ILICI CEAIKOVSKI
Elegie şi vals din Serenada pentru orchestră de coarde
JOHANN STRAUSS
Polka Pizzicato
WOLFGANG SCHRÖDER
Eine kleine Lachmusik

Orchestra Medicilor din Bucureşti a luat fiinţă în toamna anului 1954, iniţiatorul şi fondatorul acesteia fiind doctorul Ermil Nichifor. Iniţial, a fost vorba de o orchestră de cameră a medicilor, dirijată de
Dr. Bogdan Moroianu (medic, compozitor şi dirijor). Din toamna anului 1956, până în 1964, conducerea muzicală a fost asigurată de dirijorul Mircea Cristescu. Din 1965 şi până în 1992, bagheta
este preluată de eminentul doctor Ermil Nichifor, muzician împătimit, personalitate complexă dublată de o pregătire muzicală deosebită, care i-a permis ca, alături de Mircea Cristescu, să îşi însuşească şi să-şi perfecţioneze tainele artei dirijorale. Mentor competent şi plin de dăruire, însufleţit şi neobosit, a marcat vizibil viaţa artistică, sub bagheta sa având loc, pe scena Atheneului Român, peste 400
de concerte simfonice de o înaltă ţinută artistică în cei 25 de ani de activitate ca dirijor.
Orchestra Medicilor s-a aflat de la înfiinţare sub înaltul patronaj al Filarmonicii “George Enescu”,
bucurându-se de sprijinul şi colaborarea conducerii şi colectivului prestigioasei formaţii. Este perioada de glorie în care repertoriul se diversifică în mod strălucit, pasiunea, dăruirea dar şi ambiţia doctorului Ermil Nichifor conducând la abordarea unor lucrări simfonice de amploare din repertoriul universal, semnate Beethoven, Brahms, Ceaikovski, Strauss şi alţii. Din 1994 Orchestra îşi continuă activitatea sub bagheta dirijorului profesionist Cristian Brâncuşi. În 1997 ia fiinţă Fundaţia Medicina şi
Muzica, denumire inspirată din titlul cărţii cu acelaşi nume scrisă în 1965 de medicii dr. E. Nichifor şi
dr. C. Bocarnea, ce sugerează atât pasiunea unora dintre medici pentru muzică, cât şi colaborarea lor
constantă cu muzicieni profesionişti pentru realizarea unor concerte de înaltă ţinută artistică. Din aceeaşi perioadă datează şi debutul colaborării fructuoase cu dirijorul Iosif Ion Prunner, muzician complex şi experimentat, dirijor şi pianist.
Ultimii 14 ani de activitate ai orchestrei sunt ani de mari realizări artistice cu abordarea unui repertoriu diversificat, într-o stagiune constantă de 4-6 concerte pe an pe scena Atheneului. În 2002, Orchestra a participat la Festivalul Millenium în Muzică la Vatican, câştigând marele premiu “I musicisti senza frontiere”. De asemenea, Orchestra a efectuat turnee de concerte la Berlin, München, Wetzlar,
Wiessenbach şi în Italia – participând la Festivalul Internaţional de Muzică Clasică de la Montecattini
Terme in Toscana şi Festivalul Lago di Garda unde a câştigat Premiul I. Din 2004, o parte din colectivul Orchestrei au devenit membrii fondatori ai Orchestrei Europene a Medicilor (EDO) cu sediul la
Londra, susţinând concerte în Marea Britanie, Ungaria, Germania, Italia, Polonia şi România.

