Prima ediție a Festivalului Sergiu Celibidache
Cu prilejul Aniversării UNESCO Sergiu Celibidache - 2012, România s-a alăturat altor țări care
celebrează 100 de ani de la nașterea marelui dirijor român. Festivalul „Sergiu Celibidache” este un
eveniment bienal și anul acesta are loc la București în perioada 3 mai -7 iulie 2012.
Festivalul „Sergiu Celibidache 100” cuprinde:

Repertoriu recital Ida Haendel:
Johann Sebastian Bach- Ciacona in re minor BMV 1004
Pyotr I. Tchaikovsky- “Dans rus” din baletul “Lacul
Lebedelor”

Masterclass-uri - „A preda este cea mai nobilă activitate umană” a fost crezul de suflet al lui Sergiu
Celibidache, pe care l-a insuflat unor artiști instrumentiști de excepție precum și tuturor elevilor ce
și-au dorit să asimileze tehnicile extraordinare de dirijat ale Maestrului. O parte din ei sunt invitații
Festivalului din acest an: Ida Haendel, Helmut Nicolai, Dorin Marc, Michael Martin Kofler, Wolfgang
Gaag, Rony Rogoff și Enrique Garcia Asensio.

Supranumită “Marea Doamnă a Viorii”, Ida Haendel
s-a născut pe 15 decembrie 1928 în Polonia și a
început să cânte la vioară la numai trei ani și jumătate
când, pur și simplu, a luat vioara tatălui ei și a
interpretat perfect, notă cu notă, un cântec pe care
mama ei îl fredona în camera alăturată.

Expoziția de fotografie „Fragmente din
viața Maestrului Sergiu Celibidache”
cuprinde o serie de fotografii ce portretizează
cronologic întreaga viață a Maestrului.

La numai 7 ani era deja finalistă în prestigioasa
competiție Wieniawski iar, în 1933, după un recital al
Concertului pentru Vioară al lui Beethoven, tânăra Ida
a câștigat medalia de aur a Conservatorului, precum
și primul Premiu Huberman.

Proiecţii de filme - au loc în cinematograful
Grand Cinema Digiplex din Băneasa Shopping
City.
Lansare de carte
„Despre fenomenologia muzicală”
de Sergiu Celibidache
“Celibidache: Întâlniri cu un om de excepție”
de Patrick Lang și Stéphane Müller
Concerte susținute la Ateneul Român cu artiști
recunoscuți internațional, foști elevi ai lui Sergiu
Celibidache și orchestre de primă clasă ale
României.
Premiera mondială a compoziției “Haz de
necaz” a lui Sergiu Celibidache - Dintre țările
care vor celebra, prin festivaluri, cei 100 de ani de
la nașterea Maestrului, România este singura care
beneficiază de acest unic eveniment, dezvăluirea
laturii de compozitor al celui mai mare dirijor
român al lumii.

În 1937, Ida Haendel și-a făcut debutul londonez la
Queen’s Hall, cu dirijorul Sir Henry Wood. A susținut
de asemenea numeroase concerte în acea perioadă
pentru trupele armatei britanice. După război, și-a continuat studiile cu violonistul, compozitorul și
pianistul George Enescu. “Am fost captivată de Enescu, cred ca a fost unul din marile genii ale lumii”,
spune ea. “L-am admirat pentru modul divin de interpretare la vioară, la pian și pentru că a fost un
compozitor de geniu”, continuă artista.
Ida spune că recitalurile lui Enescu erau unele din cele mai inspirate pe care le-a auzit vreodată. În cea
mai recentă înregistrare a sa, Haendel intepretează sonata lui Enescu împreună cu pianistul Vladimir
Ashkenasy – un omagiu adus astfel marelui său profesor.
După război, cariera Idei Haendel a înflorit și piesele ei de referință au devenit concertele lui Britten,
Walton, Elgar și Sibelius. Compozitorul Jean Sibelius a auzit-o la un moment dat, la radio interpretând
concertul său pentru vioară și i-a trimis un bilet de felicitări, lăudându-i munca. Această piesă a devenit
opera sa definitorie.
În 1982, Societatea Sibelius i-a decernat Idei Haendel Medalia Sibelius, ca recunoaștere pentru
interpretările ei distinse și memorabile ale Concertului pentru Vioară. Acesta este numai unul din multele
premii și recunoașteri pe care violonista le-a primit în timpul vieții.
Programul ei încărcat a condus-o pe Ida Haendel în ultimul sezon în Japonia, Polonia, Anglia, Turcia și
Israel. Ida Haendel trăiește în Miami, Florida, și este reprezentată de Patrons of Exceptional Artists.

Banca Naţională a României a pus în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 9 mai 2012, o
monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Sergiu Celibidache, într-un tiraj de
500 de bucăţi.

Aversul prezintă o compoziţie sugerând arta dirijorală; stema
României, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2012”
şi inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”.

Reversul prezintă portretul dirijorului Sergiu Celibidache, anii
între care a trăit „1912-1996” şi inscripţia în arc de cerc „SERGIU
CELIBIDACHE”.

