AUGUST
20-22 AUGUST - Are loc, la Târgu
Mureș, cea de-a IV-a ediție a
Festivalul Regal de Opera "Virginia
Zeani" - o ediție atipică, organizată
pentru a asigura continuitatea în
perioada restricțiilor.
Parteneri Principali: Opera din Brașov,
Prefectura Mureș, Consiliul Județean
Mureș și Primăria Târgu Mureș
Program: 3 spectacole, cu
participarea unor muzicieni de elită
din Brașov, Cluj-Napoca și Arad.

CAMPANIE
2021

Eveniment: Aniversarea Zilei
Naționale a Republicii Ungare (20
august - deschiderea festivalului)

OCTOMBRIE
21 octombrie. Campanie de
comunicare la nivel național și
regional, pentru aniversarea
sopranei Virginia Zeani, care
împlinește vârsta de 96 de ani.
Parteneri Principali: Opera
Nationala din București, Opera
Maghiară din Cluj, Opera din
Brașov - alături de alte teatre lirice
din România care vor fi invitate să
se alăture campaniei.
Acoperire națională: Fiecare dintre
instituțiile culturale implicate în
această campanie va promova
unul dintre spectacolele sale sub
egida aniversării sopraniei Virginia
Zeani.

PARTENERI

VIZIBILITATE
PENTRU PARTENERI
Oportunitați de preluare pentru titulatura sau sigla partenerilor:
6 mash-uri de dimensiuni mari, care vor fi amplasate in puncte de trafic din orașul
în orașul Târgu Mureș
3 elemente speciale de identitate vizuală amplasate la locul desfășurării
evenimentelor
< 100 de afișe tipărite, amplasate în zone de trafic și la sediul instituțiilor culturale
partenere
< 10 elemente de identitate viziuala realizate pentru retelele de socializare
< 10 comunicate de presă care vor fi transmise până la finalul campaniei
Preluarea pe site-ul evenimentului, https://virginiazeanifestival.com

CAIETUL PROGRAM
1000 DE EXEMPLARE
TIPAR PREMIUM

Personalități ale lumii culturale interne și
internaționale semnează într-o nouă ediție
a caietului program. Publicația, editată în
condiții grafice deosebite, este distribuită
controlat, către un public avizat, autorități
puvblice sau lideri ai comunităților
academice, artistice și de afaceri.

PARTENERII INSTITUȚIONALI
CAMPANII ÎN REȚELELE
PROPRII DE PARTNENERI

Instituțiile implicate în această campanie
își vor informa publicul și colaboratorii
preluând toți partenerii care susțin buna
desfășurare a acestui eveniment.

Despre noi
Consacrat ca unul dintre primele trei repere ale scenei lirice
naționale, festivalul este o reverență adusă sopranei
Virginia Zeani, diva “Assoluta” care s-a bucurat de adorația
publicului alături de cele mai strălucitoare dintre stelele
operei: „La Divina” Maria Callas sau Renata Tebaldi,
prețioasa „L‘Angelo” a muzicii culte italiene.
Pentru 30 de ani ”prima donna assoluta” a marilor scene
internaționale și pentru tot atâta timp profesor emerit de
muzică al Universității Indiana din Statele Unite, Virginia
Zeani este un important reper al lumii culturale la nivel
mondial și unul dintre cele mai puternice simboluri
naționale ale României.
Oglindind acest model de excelență, festivalul și-a asumat
rolul de promotor al standardelor culturale excepționale și
s-a impus ca o platformă de dialog pentru cele mai
importante personalități ale scenei lirice mondiale – artiști,
agenți de casting, directori ai marilor teatre europene sau
jurnaliști de la marile publicații ale lumii.

Virginia Zeani

“Dezvoltăm cel mai important
proiect dedicat muzicii culte al
Județului Mureș respectând
profilul său special, care-i asigură
deschiderea multiculturală și
anvergura internațională”

“Născut din dorința de a omagia
personalitatea copleșitoare a
sopranei Virginia Zeani, festivalul
își aumă cu responsabilitate
misiunea de ambasador al
excelenței și al aspirației către
înalta performanță”

“Economia creativă înseamnă
educație și capital uman, premise
care asigură apoi deschiderea,
toleranța și încrederea atât de
necesare dezvoltării orașelor
contemporane”

"Unul dintre evenimentele care
asigură vitalitatea orașului Târgu
Mureș, Festivalul este un laborator
creativ efervescent, care ar putea
deveni curând unul dintre
motoarele regionale de dezvoltare
economică și comunitară"

Marian Jurgiu
Director General

Péter Kolcsár
Director Artistic

Zoltan Nagy
Director de Casting

Evantia Barca
Director de Comunicare

AMBASADORI AI
FESTIVALULUI

Nelly Miricioiu

NELLY MIRICIOIU
COVENT GARDEN

Soprana Nelly Miricioiu, strălucitoare la
Covent Garden, Metropolitan Opera din
New York sau Scala din Milano, se numără
printre marii prieteni ai festivalului.

ZOLTAN NAGY
VIENNA STATE OPERA

Am fost consiliați, la fiecare ediție, de
baritonul Zoltan Nagy, un artist
excepțional, primit cu ovații în teatre ca
Shaanxi Grand Opera House din China,
State Theatre of Nuremberg sau mari
scene din Dublin, Palermo sau Cremona.

VLADIMIR LUNGU
CONSERVATORUL DE STAT
"DOKUZ EYLÜL", IZMIR

Profesor la Conservatorul de Stat "Dokuz
Eylül" din Izmir si colaborator permanent
al Operei de Stat din Izmir, muzicianul de
origine basarabeană Vladimir Lungu a
lucrat, de-a lungul carierei, cu diverse
personalităţ i de prim rang ale lumii
artistice internaționale.

De la Opera din
Paris
la Covent Garden
Invitati cu prestigiu international
Avem colaboratori importanți, directori ai unor mari instituții
culturale europene, cei mai talentați tineri artiști din
întreaga lume sau jurnaliști de la marile publicații
internaționale. Printre aceștia, Peter Mario Katona – de mai
bine de 20 de ani director de casting la The Royal Opera
House Covent Garden -, sau Larisa Gergieva - director
artistic al mai multor instituții culturale din Finlanda, Rusia,
Ucraina și Republica Osetia de Nord-Alania.
Ne-a fost alături consilierul artistic al Operei Naționale
Norvegiene, Pal Christian Moe, un profesionist cu o vastă
experiență de administrator artistic, director de casting
pentru numeroase teatre de operă ale lumii, de la Opera
Națională din Paris și Chicago sau cea din Munchen. Printre
atât de mulți alții!

Peter Mario Katona, la Opera Maghiara
din Cluj Napoca

“L'Assoluta Virginia
Zeani Royal Voice
Competition”
Sub patronajul
Casei Regale a României
DESCHIDERE
INTERNAȚIONALĂ

Reunind în fiecare an un juriu excepțional,
format din reputați profesioniști ai
teatrelor lirice, de la Covent Garden la
Opera Națională din Paris, vreme de trei
ediții, concursul de canto s-a impus, la
nivel internațional, ca o rară oportunitate
de afirmare pentru cei mai talentați și mai
pregătiți dintre tinerii artiști lirici ai lumii.
Cântăreți de operă din Israel, Malta,
Republica Dominicană, Statele Unite,
Canda sau Coreea de Sud au concurat, în
cadrul celor trei ediții ale prestigiosului
“L'Assoluta Virginia Zeani Royal Voice
Competition”, pentru Marele Trofeu care,
prin bunăvoința Casei Regale a României,
poartă sigiliul Regelui Mihai I.

Paula Iancic, castigatoarea editiei din anul 2019

2021. EDITIE
SPECIALA
20-22 AUGUST
TÂRGU MUREȘ

O ediție
multiculturală
Într-o ediție specială, menită să asigure continuitatea într-o perioadă de restricții, celebrăm
anul acesta valorile europene și diversitatea orașului Târgu Mureș, prin evenimente dedicate
spațiului maghiar și celui basarabean. Lansăm, totodată, o serie de noi parteneriate cu
instituții culturale din cele două țări, colaborări care vor îmbogăți constant oferta artistică a
edițiilor viitoare.
Având în vedere specificul unei competiții lirice, un parcurs extrem de riguros de pregătire și,
totodată, un proces deosebit de sensibil la impredictibilitate, concursul "L'Assoluta Virginia
Zeani Royal Voice Competition" va rămâne anul acesta cu porțile închise. Folosim cu
înțelepciune acest răgaz, pentru a proiecta cu mai multă creativitate ediția de anul viitor.

PROGRAM | 20 AUGUST 2021
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNGARE

CONCERT DE ORGĂ
MISA ÎNCORONĂRII
Festivalul Regal de Operă “Virginia Zeani
sărbătorește, pe 20 august, Ziua Națională a
Republicii Ungare în spațiul solemn al Bisericii
Reformate din Cetate. Un concert excepțional de
orgă va fi urmat de prețioasa Misă a lui Mozart,
partitură a cărei grație sporește sub puternica
baghetă a dirijorului Traian Ichim. Desemnat cel mai
bun dirijor român la Gala Operelor din 2015, Traian
Ichim este doctor în studiul artelor și culturologie,
titlu obținut la Institutul Patrimoniului Cultural din
cadrul Academiei de Știinţ e din Republica Moldova.
De asemena, este lector universitar doctor al
Facultății de Muzică din cadrul Universității
„Transilvania” Brașov. Pianistul Zsolt Garai, alături
de muzicieni de prim rang ai Operei din Brașov sau
Cluj-Napoca, sunt invitați, alături de un public iubitor
de frumos, într-un univers acustic înălțător și plin de
grație, menit să unească sunete, culturi și lumi, întrun nou spațiu, al esențelor.

PROGRAM | 22 AUGUST 2021 - ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI

ELIXIRUL DRAGOSTEI
“Elixirul dragostei”, partitura fermecătoare a lui
Gaetano Donizetti, o lucrare deopotrivă comică și
sentimentală, vorbește, pe un ton mereu contemporan
despre puritatea sentimentelor și despre parcursul lor
sinuos printre nenumărate umbre, de la gelozie și
naivitate, la magie, iluzii, bani şi orgolii. Programat în
eleganta sală a Palatului Culturii din Târgu Mureș,
spectacolul se bucură de participarea extraordinară a
unui tenor cu “voință de fier și abilități muzicale
excepționale”, Ștefan von Korch, unul dintre cei mai
apreciați muzicieni din România, aplaudat pe scene din
Zürich, Berna, Frankfurt, Bratislava sau Viena. La rândul
ei ovaționată la Budapesta, Londra, Berlin sau Toronto,
soprana Katalin Kolcsár aduce în fața publicului o
poveste de iubire frumoasă, spumoasă și suficient de
puternică încât să dăinuie până anul viitor.

Festivalul se
implică în
campania de
strângere de
fonduri pentru
reconstrucția
Filarmonicii de la
Chișinău
Continuând o tradiție a relațiilor de
excelență, Festivalul “Virginia Zeani”
devine, începând de anul acesta, principal
partener în România al Filarmonicii de la
Chișinău, colaborare care, pe lângă
obiectivele culturale, vizează campania de
strângere de fonduri pentru reconstrucția
centrului basarabean, distrus în totalitate
de un incediu la mijlocul anului 2020.

L'ASSOLUTA

VIRGINIA ZEANI
“Mă bucur să știu că festivalul reunește, de fiecare
dată, un public frumos și generos, necontenit avid
de reverie și valoare. Vă mulțumesc și sunt
onorată că îmi sunteți alături, chiar și în acest mod
mediat, în fiecare an. Vă sunt și eu cu gândul
aproape, în muzică, prietenie și iubire“
(2019)

Festivalul Regal de Operă “Virginia Zeani”
Organizat de Asociația “Together on Top”, în parteneriat cu Asociația Culturală “Hai în sat”,
Instituția Prefectului - Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș și Primăria din Târgu Mureș

EVANTIA BARCA
Coordonator Comunicare
evantia.barca@gmail.com
0722-378.478
PÉTER KOLCSÁR
Director Artistic
office@virginiazeanifestival.com

