Vineri, 1 august 2014, ora 20:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert Trupa byron
byron este o formaţie de rock alternativ/progresiv înfiinţată la Bucureşti în 2006, din care fac parte Dan
Byron (voce, chitară acustică, flaut), 6fingers (clape, chitară acustică, voce), Laszlo Demeter (bass)
şi Dan Georgescu (tobe). Sunt prima trupă din România care a înregistrat un DVD unplugged
(Acoustic Drama – 2008) şi care a avut un concert difuzat pe postul de televiziune HBO (Live
Underground în Salina Turda – 2012). De-a lungul carierei au colaborat cu artişti precum Alexandru
Andrieş, Nicu Alifantis, regizorul Nae Caranfil, Paula Seling, Ada Milea sau, cel mai recent, Luiza Zan si
Alexandru Bălănescu. byron au căutat mereu să inoveze experienţa oferită ascultătorilor, venind cu noi
concepte de concert live – de exemplu serile Wireless, în care formaţia cântă la rece, complet
neamplificat, sau seria de concerte Impromptu, în care membrii trupei improvizează direct pe scenă.
De asemenea, trupa organizează anual competiţia „byron – Rock Your High School” menită să
descopere şi să promoveze tinerele formaţii din liceele româneşti.În 2013, trupa a lansat cel de-al
patrulea album de studio, primul disponibil în două variante: „30 Seconds of Fame”, în limba engleză,
şi „30 de secunde de faimă”, cu aceleaşi 13 piese, dar interpretate în limba română.În primăvara lui
2014, byron a lansat albumul „Melancolic” coloana sonoră a serialului „Rămâi cu mine” produs de
HBO în România. Trupa a compus pentru acest material peste zece piese originale, menite să
însoţească şi să susţină povedstile prezentate de-a lungul celor 13 episoade.
www.byronmusic.ro

Sâmbătă, 2 august 2014, ora 18:00
Biserica Evanghelică Râşnov
Concert Muzică pentru cvintet de suflători
Ansamblul Penta Pneuma (Dresda)
Recitator: Klaus Philippi (Sibiu)
În parteneriat cu Festivalul Musica Barcensis
Cvintetul de suflători Penta Pneuma s-a fondat în anul 1999, formaţia existând deja cu ani înainte, fără
să aibă un nume propriu. Toţi membrii ansamblului provin din zona Chemnitz. Numele cvintetului Penta
Pneuma derivă din greaca veche şi înseamnă „cinci sufluri”. În greaca modernă, „pneuma” (πνευμα)
înseamnă „plămân” sau „aer”, însă în greaca veche acelaşi cuvânt reuneşte şi alte noţiuni filozofice
interesante: cuget, sens, minte sau suflu. La începuturile sale, formaţia s-a concentrat pe operele unor
compozitori clasici, precum Anton Reicha şi Franz Danzi. În anii următori, au apărut în repertoriu
prelucrări ale unor compoziţii de George Bizet şi Gabriel Fauré, dar şi transcripţii ale unor lucrări de
compozitori romantici, care nu vizau neapărat interpretarea de către un ansamblu cu instrumente de
suflat din lemn. Pentru ansamblu, muzica contemporană are şi ea un rol important, de exemplu, opera
maghiarului Ferenc Farkas. Formaţia susţine concerte la diverse ocazii, începând cu inaugurări şi
deschideri de spectacole până la evenimente care marchează un jubileu. Un aspect important pentru
formaţie este organizarea propriilor concerte. Programele variate ale cvintetului pot fi ascultate mai ales
în bisericile din regiunea Chemnitz, dar nu numai.
www.penta-pneuma.de

Sâmbătă, 2 august 2014, ora 20:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert Fanfara Armatei Libaneze
Este pentru prima dată când fanfara vine în acest format în România. Timp de 10 zile va participa la
cea de 12-a edi ie a Festivalului Icon Arts la Sibiu, iar concertul de la Râsnov este rezultatul
parteneriatului dintre cele două Festivaluri. Fanfara Armatei Libaneze a fost înfiin ată în anul 1926.
După câstigarea independen ei în 1942, comanda a fost preluată de sergentul Khalil Najem până în
1956, iar apoi, succesiv, de al i ofi eri muzicieni. Pe 31 decembrie 2011 conducerea muzicală a fost
preluată de generalul de brigadă Joseph Badawi. Fanfara participă la activită i militare la nivelul
armatei, primirea delega iilor oficiale si militare străine, realizează o scoală de muzică sub îndrumarea
lui Appollo Succar (muzician născut în 1969) s.a.

Duminică, 3 august, ora 20:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert Cabaret La Belle Époque
Muzica începutului de veac XX
Ozana Barabancea – voce
Puiu Pascu – pian
(Bucureşti)
Distinsa solistă de jazz Ozana Barabancea şi experimentatul pianist Puiu Pascu vor fi prezenţi în
cetate, la Festivalul de Film Istoric Râşnov, cu un concert extraordinar, prilejuit de una din temele
centrale ale festivalului - împlinirea unui secol de la urcarea pe tronul României a Regelui Ferdinand şi
a Reginei Maria. Admiratoare declarată a personalităţii Reginei Maria a României, Ozana a pregătit
pentru această ocazie festivă un program inspirat de muzica acelor vremuri, aflate la confluenţa dintre
La Belle Époque şi perioada interbelică.
www.facebook.com/pages/Ozana-Barabancea/141169933717

Joi, 7 august 2014, ora 21:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Proiecţie de film mut cu sound-design live
Tabu (SUA, 1931), regia: Friedrich Wilhelm Murnau
Foley’Ala (Bucureşti):
Alin Zăbrăuţeanu – sound artist: compoziţie, multimedia
Marian „Rufi” Cîtu – sound artist: multimedia, live processing
Alexandra Andrieş – visual artist, percuţii, voce
Radu Rădescu – efecte, zgomote, percuţii de culoare, inserturi texte
Tabu sau A Story of the South Seas este ultima peliculă realizată de regizorul german Friedrich
Wilhelm Murnau, proiect care a început ca o colaborare cu Robert J. Flaherty la un documentar de
ficţiune şi s-a încheiat după 18 luni ca un film de (unic) autor, la a cărui premieră Murnau nu a mai
putut, din păcate, să fie prezent, aceasta având loc la o săptămână după moartea regizorului, într-un
accident auto. Turnat în insulele Bora-Bora, cu o distribuţie integrală de neprofesionişti (la fel ca
majoritatea echipei tehnice, de altfel), în majoritate băştinaşi, pregătiţi cu răbdare de către însuşi
Murnau, Tabu spune o poveste eternă şi de o profundă umanitate despre dragoste, loialitate şi
sacrificiu. Filmul este construit pe principiul contrastant al dualităţii şi opoziţiei, care se regăseşte atât în
ideea conflictului (confruntarea între cultura modernă şi cea tradiţională, între sacru şi profan, între
individ şi societate sau între libertate şi constrângere), cât şi în structura sa pe două părţi, sugestiv
intitulate Paradisul şi Paradisul pierdut.
Coloana sonoră construită pentru acest film de trupa Foley’Ala constă dintr-o mixtură de ritmuri
polineziene, sintetizatoare, instrumente acustice, voce şi modulaţii electronice. Pe lângă muzica
improvizată pe sonorităţile de inspiraţie oceanică, atmosfera filmului este completată de efectele sonore
în timp real (live foley) şi de intervenţiile în recitativ ale textelor inserate.
www.facebook.com/FoleyAla

Vineri, 8 august, ora 20:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert (În)Cântare pentru clasa muncitoare
Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers
Ioan Gyuri Pascu - voce, chitară acustică
Vlady Cnejevici - claviaturi, voce
Teo Boar – chitară electrică, voce
Formaţia a fost înfiinţată în anul 1992 de către Gyuri Pascu având o activitate neîntreruptă de 22 de
ani, timp în care au fost înregistrate 12 albume. Cele câteva zeci de piese compuse şi scrise de Ioan
Gyuri Pascu cuprind mai multe genuri muzicale de la reggae, blues, country până la rock. În repertoriul
formaţiei se găsesc şi cover-uri, chiar şi arii din opere interpretate cu originalitate de Gyuri, Teo şi
Vlady.
www.facebook.com/IoanGyuriPascuTheBlueWorkers

Sâmbătă, 9 august, ora 18:00
Biserica Evanghelică Râşnov
Concert Din manuscrise transilvane
Cvartetul Sectio Aurea (România-Olanda)
Mária Szabó – flaut drept (Cluj-Napoca)
Maria Petrescu – oboi baroc (Amsterdam)
István Csata – viola da gamba (Miercurea Ciuc)
Paul Cristian – spinetă (Braşov)
Invitat: Zoltán Majó – flaut drept (Cluj-Napoca)
Istoria omenirii a parcurs un drum lung în identificarea proporţiei perfecte, traduse în relaţii matematice
(şirul lui Fibonacci), dar odată descoperită şi identificată numeric şi geometric, a apărut şi revelaţia
faptului că ea este prezentă în sinele nostru fizic şi spiritual dintotdeauna, rezonanţa cu Divinul
ajutându-ne să o manifestăm înainte de a o cunoaşte raţional (Platon). Universul Divinei Proporţii este
fascinant prin tot ceea ce manifestă el, de la floarea soarelui şi aripile fluturilor la peşti şi corpul
omenesc, sau de la piramidele egiptene şi catedralele gotice până la Mona Lisa lui Da Vinci sau Cina
cea de taină a lui Dali. Fascinaţia acestei proporţii a traversat secole, a alchimizat frumosul într-un
număr, a explicat creaţia şi întreaga ei manifestare. Indiferent de fila aleasă din istoria omenirii, Sectio
Aurea (Secţiunea de Aur) îl întâmpină pe cel care îi descifrează misterul cu puterea ei de a pătrunde
în esenţa frumosului.
Ansamblul Sectio Aurea este alcătuit în logica Secţiunii de Aur: a2 = (a + b) x b, care aici se
transformă într-o originală „formulă de aur”. Înlocuind notaţiile literale cu iniţialele prenumelor membrilor
formaţiei, ar rezulta M2 = (P + I) x Z. Numărul componenţilor se regăseşte şi în termenii şirului lui
Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... (fiecare termen este suma celor doi termeni precedenţi). Lăsând
gluma la o parte, se poate afirma că programul ansamblului Sectio Aurea, care debutează la Râşnov
cu ocazia acestui concert, cuprinde piese muzicale din epoca Barocului târziu. Cei 4+1 interpreţii
„barochişti” ai Secţiunii de Aur provin din diferite şcoli ale ţării (doi dintre ei studiază acum în
străinătate), repertoriul abordat fiind acela care îi reuneşte în realizarea unei conexiuni sufleteşti întru
spiritul de epocă pentru acest concert în premieră. Instrumentarul folosit (flaute drepte, viola da gamba
şi clavecin) este, desigur, tot de epocă (replici fidele ale instrumentelor originale), inclusiv acordajul
baroc (la’ = 415 Hz). Ceea ce face inedit acest program este că trei dintre cele şapte piese prezentate
provin din manuscrise autohtone (transilvane) din zona Braşovului, care înscriu acest concert în cadrul
temei permanente a festivalului, Transilvania.

Sâmbătă, 9 august, ora 19:30
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert Celelalte Cuvinte
De 32 de ani împreună, Celelalte Cuvinte este una dintre cele mai longevive trupe rock din România.
Păstrându-şi, de-a lungul timpului, atât componenţa, cât şi stilul, Celelalte Cuvinte a devenit o trupălegendă a rockului românesc, cu o identitate aparte. Sonorităţile muzicale Celelalte Cuvinte sunt
identificate imediat de orice fan. Niciodată comercialul nu a fost un criteriu de creaţie sau interpretare în
cazul de faţă.
Istoria trupei porneşte încă din 1976, de la Oradea, unde, la Liceul "Emanuil Gojdu", Marcel Breazu,
Leontin Iovan şi Călin Pop formau grupul şcolii, sub numele de "Sonic".
www.celelalte-cuvinte.ro

Duminică, 10 august, ora 18:00
Cinematograful „Amza Pellea” din Râşnov
Eveniment multimedia
Geamăna Tripping
Proiecţie de fotografii şi improvizaţie live
Dan Tăuţan – fotografii
Formaţia Junetrip
Cristina Moraru – voce
Cristian Ciceu – chitară
Comentariu: Roxana Pencea & Tudor Brădăţan
(Cluj-Napoca)
Evenimentul constă dintr-un spectacol de proiecţii de fotografii şi improvizaţie live a trupei Junetrip
(Cluj). Fotografiile expun imagini cu ceea ce a mai rămas din Geamăna, satul distrus de exploatarea de
cupru de la Roşia Poieni. Timp de mai mulţi ani, fotograful Dan Tăuţan a vizitat Geamăna şi a făcut
fotografii, surprinzând într-o manieră realistă şi apăsătoare un sat care îşi trăieşte ultimele clipe. Agonia
redată vizual este întregită de concertul formaţiei Junetrip, traducând în sonorităţi de blues &
psychedelic jazz imaginile care înfăţişează apocalipsa unei comunităţi din Apuseni.
www.facebook.com/JunetripRO

Duminică, 10 august, ora 20:00
Grădina Cetăţii Râşnov
Concert Shoot The Moon
The Flamenco Thief
(Marea Britanie)
Provenind din Wiltshire, The Flamenco Thief (pe numele său adevărat Craig Sutton) este o stea în
ascensiune a scenei acustice din Marea Britanie. Artist unic şi neînregimentat stilistic, a obţinut rapid
recunoaşterea publicului şi a presei pentru maniera sa experimentală de interpretare. Spre deosebire
de Bob Dylan, a cântat la chitară electrică timp de zece ani înainte de a trece la chitara acustică. Când
a ascultat flamenco pentru prima dată, a fost imediat atras de acest gen muzical exuberant şi liber. Trei
ani mai târziu, a făcut vâlvă cu sunetul său original şi plin de viaţă. The Flamenco Thief investeşte
mult caracter în muzica sa, care este puţin probabil să fie auzită oriunde în altă parte. Complexele sale
acorduri de virtuozitate sunt adesea însoţite de sunete de percuţie pe corpul chitarei şi de folosirea
pedalei Boss loop, făcând astfel ca liniile sale melodice să apară savant stratificate şi de un efect
fascinant. Concertul oferit în festival face parte din turneul său european „Shoot The Moon” 2014.
www.theflamencothief.com

