
M. Glinka
Trio Pathetique  pentru pian, clarinet şi fagot

M. Kreyn
Trio pentru pian, clarinet şi fagot 

F. Mendelssohn- Bartholdy
Konzertstück Nr 1, op 113 pentru clarinet, fagot şi pian

Pianista şi profesoara Aurelia Simion s-a născut în republica 

Moldova, unde şi-a făcut studiile muzicale la Şcoala Naţională de 

Muzică ”Eugen   Coca”   şi    la Conservatorul de Stat ”Gavriil 

Musicescu”. De la absolvirea studiilor şi până în prezent se poate 

lăuda cu o carieră muzicală foarte bogată ca acompaniator al unui 

număr mare de interpreţi români şi străini, atât la instrumente cu 

coarde, de suflat cât şi la instrumente populare. A cântat cu muzicieni 

din Elveţia, Italia, Japonia, Rusia, Republica Moldova, Ucraina şi 

Franţa. Pe parcursul carierei sale muzicale, în diferite perioade de 

timp, a fost membră a unor formaţii de muzică de cameră printre care 

Gamma (Republica Moldova), Caffé-Concerto Strauss (Italia),  Nova 

Musica Viva, Pro Musica (din Italia) şi Alternances (România) , cu care 

a participat la festivaluri naţionale şi internaţionale. În prezent este 

conferenţiar la Facultatea de interpretare, compoziţie şi studii 

muzicale teoretice din cadrul Universităţii de Arte ”George Enescu” din 

Iaşi.

Universitatea de Arte „George Enescu“ Iaşi
Stagiunea 2012-2013
Joi, 16 mai 2013, ora 19
Sala  „Eduard Caudella” - Casa Balş

Program:

RECITAL INSTRUMENTAL

Ansamblul A-TON

Prof.univ.dr. Doru Albu - clarinet

Conf.univ.dr.Dumitru Iosub - fagot

Conf.univ.dr. Aurelia Simion - pian

M. Glinka
Trio Pathetique  pentru pian, clarinet şi fagot

M. Kreyn
Trio pentru pian, clarinet şi fagot 

F. Mendelssohn- Bartholdy
Konzertstück Nr 1, op 113 pentru clarinet, fagot şi pian

Conf.univ.dr. Aurelia Simion - pian

A fost invitat să susţină cursuri de măiestrie interpretativă în 

România, Germania, Italia şi Grecia; a făcut parte din juriile diferitelor 

competiţii naţionale şi internaţionale organizate în România şi 

Republica Moldova. De-a lungul carierei sale didactice foştii şi actualii 

săi studenţi şi elevi au fost distinşi cu peste 50 de premii naţionale şi 

internaţionale. În prezent este profesor la Facultatea de interpretare, 

compoziţie şi studii muzicale teoretice din cadrul Universităţii de Arte 

”George Enescu” din Iaşi.

Profesorul şi clarinetistul Doru 

Albu are o activitate artistică 

remarcabilă; în cei peste 30 de ani de 

carieră muzicală a cântat ca solist cu 

orchestre filarmonice, a fost membru 

în diferite formaţii de muzică de 

cameră şi a predat clarinetul în 

învăţământul preuniversitar şi 

universitar. A susţinut recitaluri în 

România şi în străinătate – Germania, 

Italia, Ucraina, Republica Moldova, 

atât singur, cât şi însoţit de studenţii 

săi. 

A fost membru al cunoscutului cvintet Solaris format din muzicieni 

de la Filarmonica ”Moldova” cu care a susţinut recitaluri în România, 

Bulgaria şi Ungaria. Folosind structura de bază a ansamblului A-TON, 

Dumitru Iosub a fondat formaţia de cameră La Camerata şi a îmbogăţit 

repertoriul abordat cu cvintetul şi septetul de L. van Beethoven. În 

prezent este conferenţiar la Facultatea de interpretare, compoziţie şi 

studii muzicale teoretice din cadrul Universităţii de Arte ”George 

Enescu” din Iaşi.

Fagotistul şi profesorul Dumitru 

Iosub a cântat peste 20 de ani la 

Orchestra Filarmonică ”Moldova” din 

Iaşi ca prim fagotist şi solist. În timpul 

acestei perioade a avut ocazia să cânte 

p e  m a r i  s c e n e  a l e  E u r o p e i :  

S c h a u s p i e l h a u s  ( B e r l i n ) ,  

Concertgebow (Amsterdam), UNESCO 

Hall (Paris), Gewandhaus (Leipzig), 

Megaro Hall (Atena), Tonhalle (Zürich). 

Conf.univ.dr.Dumitru Iosub - fagot

Prof.univ.dr. Doru Albu - clarinet

În pauză sau la finalul programului sunteţi invitaţi să vizionaţi: 
Expoziţia profesorilor de la Facultatea de Arte Vizuale şi Design 
etajul I
Expoziţia studenţilor de la Facultatea de Arte Vizuale şi Design  
etajul II



Formaţia camerală A-TON s-a înfiinţat în anul 2006 la iniţiativa 

pianistei Aurelia Simion. Această formaţie a fost creată ca un  

ansamblu flexibil, cu un număr diferiţi de membri, în funcţie de 

repertoriul abordat (trio, cvartet, cvintet şi atele). În afară de pianista 

Aurelia Simion, ca membri fondatori ai formaţiei pot fi nominalizaţi 

clarinetistul Doru Albu şi fagotistul Dumitru Iosub.

Fondatorii ansamblului A-TON au avut ca scop principal crearea 

unei formaţii capabile să interpreteze repertoriul abordat la un nivel 

calitativ de excepţie şi care să promoveze muzica şi valorile 

interpretative româneşti. 

Creaţiile reprezentative din repertoriul ansamblului sunt: M. Glinka 

-Trio Pathetic, C. Reinecke -Trio op. 188 şi op.274, Cvintetele pentru 

pian şi instrumente de suflat de W. A. Mozart şi L. van Beethoven, 

Simfonia Concertantă de W. A. Mozart, Septetul de L. van Beethoven, 

Grand Duo pentru clarinet şi pian de S. Păutza şi altele.

Ansamblul A-TON

VĂ MULŢUMIM 
că aţi ales oferta artistică a Universităţii de Arte „George Enescu“ din 

Iaşi. Dacă doriţi să fiţi primii informaţi despre următoarele 
evenimente din stagiunea universităţii 

vă rugăm să vă abonaţi la newsletter-ul nostru, 
trimiţând un mesaj cu textul „ABONARE“ la adresa 

evenimente.artistice.uage@gmail.com
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