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Jeunesses Musicales Conducting Masterclass 

 

cu Christian Ehwald şi Sigmund Thorp 

 

19 – 24 august 2018 în Bucureşti, România 

alături de Orchestra Camerata Regală 

 

REGULAMENT 

 

 

1. OBSERVAŢII GENERALE 

 

1.1. Masterclassul de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti este deschis dirijorilor de toate 

naţionalităţile şi toate vârstele.  

1.2. Toţi participanţii sunt aşteptaţi să studieze temeinic programul înainte de începerea 

cursului.  

1.3. Masterclassul va avea loc în perioada 19 – 24 august 2018 la Bucureşti, 

Universitatea Naţionala de Muzică, Strada Ştirbei Vodă 33. 

1.4. Cursurile vor fi susţinute de profesorii Sigmund Thorp şi Christian Ehwald. 

1.5. Orchestra oficială a Masterclassului este Camerata Regală. 

1.6. Pianiştii oficiali ai concursului sunt Verona Maier şi Raluca Ouatu. 

 

2. PARTICIPANŢI 

 

2.1. Participanţii activi sunt acei participanţi care repetă cu 2 piane şi cu orchestra. 

2.2. Participanţii semi-activi sunt acei participanţi care repetă numai cu 2 piane. 

2.3. Participanţii pasivi nu participă la repetiţii, ci au rolul de spectator. 

2.4. Participanţii vor fi aleşi de către profesorii Christian Ehwald şi Sigmund Thorp pe 

baza documentelor transmise. 
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2.5. Vor fi acceptaţi maxim 15 participanţi activi. 

2.6. Vor fi acceptaţi maxim 15 participanţi semi-activi. 

2.7. Numărul participanţilor pasivi este nelimitat. 

2.8. Limba de predare este engleza. 

2.9. Fiecare participant va primi un certificat semnat de Christian Ehwald şi Sigmund 

Thorp. 

2.10. Premiu: cel mai bun participant activ va fi ales prin votul profesorilor pentru a susţine 

un concert la pupitrul Cameratei Regale în stagiunile viitoare ale orchestrei. 

 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

3.1. Vor fi acceptate doar aplicaţiile trimise pe adresa 

masterclass@bucharestcompetition.ro 

3.2. Aplicaţia trebuie să conţină următoarele documente: 

 Formularul de înscriere, completat în limba engleză. Formularul poate fi 

descărcat de pe site. 

 O biografie în limba engleză între 250 şi 600 de cuvinte 

 Copie dupa cartea de identitate sau paşaport 

 Material video de 10-15 minute - opţional. Se acceptă atât link-uri către videouri 

online cât şi fişiere transmise prin mail sau prin transfer.  Candidatul trebuie să fie 

vizibil  din faţă şi sunetul trebuie să fie de calitate bună. 

3.3. Aplicaţiile trebuie trimise până pe data de 2 iulie 2018, 23:59 CET 

3.4. În cazul în care în termen de 3 zile lucrătoare candidatul nu primeşte un e-mail din 

partea organizaţiei în care se confirmă primirea aplicaţiei, acesta trebuie să contacteze 

organizaţia la masterclass@bucharestcompetition.ro  sau +40748 100 279. 

3.5. Participanţii aleşi vor fi contactaţi pe mail pe data de 16 iulie 2018. 

3.6. Participanţii trebuie să achite taxa în întregime până pe data de 26 iulie 2018. 

3.7. Taxele de participare sunt:  

 Participanţi activi: 1.700 € 

 Participanţi semi-activi: 850 € 

 Auditori: 250 €  
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3.8. Pentru participanţii activi care se înscriu până pe data de 18 mai 2018, taxa de 

participare va fi de 1550 € 

3.9. Taxa trebuie plătită în contul: 

 

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO       

IBAN Euro: RO92BACX0000000586870001  

Cod swift : BACXROBUXXX       

Numele băncii: UNICREDIT TIRIAC SUCURSALA UNIRII 

Adresa băncii: Piaţa Unirii nr. 1, magazin Unirea - Corp central, tronson A+B, parter, 

sector 3 

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO       

 

4. PROGRAM: 

 

4.1. Pe data de 19 august va avea loc o sesiune de coaching cu cei 2 profesori înainte de 

începerea cursurilor 

4.2. Întâlnirea va avea loc la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite 3-5, Bl B2, Parter, 

Sector 4, Bucureşti 

4.3. Cursurile vor avea loc pe data de 20, 21, 22 şi 23 august 

4.4. Repetiţia finală şi Concertul de Gală vor avea loc pe data de 24 septembrie în sala 

“George Enescu” a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 

4.5. Repetiţii cu 2 piane.  

10:00 – 13:00 şi 15:00 – 18:00 

Fiecare dintre cei 15 participanţi activi şi 15 participanţi semi-activi vor repeta timp de 15 

minute în fiecare zi, cu acompaniament de 2 piane. Fiecare participant va prezenta 2 lucrări la 

alegere din lista de repertoriu.  

Restul participanţilor pot asista la repetiţii. 

4.6. Repetiţii cu Camerata Regală 

10:00 – 13:00 şi 15:00 – 18:00 

Fiecare dintre cei 15 participanţi activi va repeta timp de 20 de minute în fiecare zi, la pupitrul 

orchestrei Camerata Regală. Fiecare participant va prezenta 2 lucrări la alegere din lista de 

repertoriu. 
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Restul participanţilor pot asista la repetiţii. 

4.7. Discuţii libere, 18.00 - 20.00. Pe parcursul cursurilor participanţii vor fi filmaţi iar la 

finalul zilei vor avea loc discuţii cu profesorii 

 

5. PARTICIPAREA ÎN CONCERTUL DE GALĂ 

 

5.1. În fiecare zi de curs, cursanţii vor primi note de la profesori 

5.2. Maxim 8 participanţi vor fi acceptaţi pentru a dirija în Concertul de Gală, care va 

marca finalul Masterclassului 

5.3. Participanţii vor fi aleşi pe baza mediei aritmetice a notelor primite zilnic. 

 

6. REPERTORIU 

 

6.1. Cu acompaniament de 2 piane 

W.A. Mozart – Simfonia nr. 40 în sol minor, K550 – partea I  
L. van Beethoven – Simfonia nr. 6 în Fa major, op.68 ”Pastorala” – partea I 
F. Schubert - Simfonia nr. 8 în si minor, D759 ”Neterminata" – partea I  

 

6.2. Cu orchestra Camerata Regală 

J. Sibelius – Vals trist 
L. van Beethoven – Simfonia nr. 6 în Fa major, op.68 ”Pastorala” – partea I 
L. van Beethoven – Simfonia nr. 7 în La major, op. 92 – partea I  
F.Mendelssohn – Bartholdy – Simfonia nr 3 în la minor, op.56 „Scoţiana” – partea I  

 

 

7. BURSE PENTRU DIRIJORI ROMÂNI 

 

7.1. Jeunesses Musicales România oferă participanţilor români 4 burse de studiu. Bursele sunt 

rezervate participanţilor activi. 

7.2. Câştigătorii vor fi desemnaţi de către cei 2 profesori pe baza documentelor transmise. 

7.3. Aplicaţia trebuie să conţină următoarele documente: 
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 Formularul de înscriere, completat în limba engleză. Formularul poate fi 

descărcat de pe site. 

 O biografie în limba engleză între 250 şi 600 de cuvinte 

 Copie dupa cartea de identitate sau paşaport 

 Material video de 10-15 minute - obligatoriu. Se acceptă atât link-uri către 

videouri online cât şi fişiere transmise prin mail sau prin transfer.  Candidatul trebuie 

să fie vizibil  din faţă şi sunetul trebuie să fie de calitate bună. 

 Scrisoare de intenţie de minim 450 de cuvinte. Scrisoarea trebuie să conţină 

informaţii referitoare la motivul pentru care candidatul aplică pentru bursă şi relevanţa 

masterclassului în dezvoltarea sa profesională. 

7.4. Aplicaţiile trebuie trimise până pe data de 2 iulie 2018, 23:59 CET 

7.5. Participanţii aleşi vor fi contactaţi pe mail pe data de 16 iulie 2018. 

7.6.Taxa de participare pentru participanţii activi bursieri este de 250 €. 

7.7. Participanţii trebuie să achite taxa în întregime până pe data de 26 iulie 2018. 

7.8. Taxa trebuie plătită în contul: 

 

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO       

IBAN Euro: RO92BACX0000000586870001  

Cod swift : BACXROBUXXX       

Numele băncii: UNICREDIT TIRIAC SUCURSALA UNIRII 

Adresa băncii: Piaţa Unirii nr. 1, magazin Unirea - Corp central, tronson A+B, parter, 

sector 3 

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO       

 

 

Pentru orice informaţii legate de Jeunesses Musicales Conducting Masterclass, vă rugăm să 

contactaţi biroul de organizare la adresa de e-mail: masterclass@bucharestcompetition.ro sau 

la numărul de telefon: +40 748 100 279 

 

 

 

 


