Sibienii au dovedit încă o dată că iubesc muzica bună. Concertul Blue
Noise a marcat finalul de sezon al Stagiunii ICon Arts @ Biblioteca
ASTRA
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Luni, 26 martie 2018, la Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu a avut loc ultimul
concert al primei ediţii a Stagiunii ICon Arts @ Biblioteca ASTRA, susţinut de trupa Blue
Noise. Pentru a cincea oară în această stagiune, Sala Festivă a fost plină, iar sibienii au
dovedit încă o dată cât de mult iubesc muzica bună, publicul fiind cucerit de prestaţia
impecabilă a celor şase muzicieni.
Ana Maria Alexa (soprană), Elena Moroşanu (mezzo soprană), Ana Cristina Leonte (alto),
Mihail Grigore (tenor), Bogdan Tudor (bas) şi Denis Bolborea (beatbox, soundbox) s-au
remarcat şi de această dată prin calităţile interpretative excepţionale şi abordarea muzicală
inovativă. Under Pressure, Prime Time, Bumble Bee, Love Won’t Run sau Dor de viaţă sunt
câteva dintre melodiile care au încântat publicul prin originalirare, naturaleţe şi rafinamentul
interpretării. A fost un concert din care nu au lipsit buna dispoziţie şi bucuria întâlnirii cu
muzica a capella, capabilă să transmită emoţii profunde, deşi pe scenă nu a fost prezent nici
un instrument muzical.
„Avem plăcerea de a avea pe scena Sălii Festive artişti români deosebit de talentaţi. Ei
aduc de fiecare dată, în cadrul acestei Stagiuni inedite, frumuseţea muzicii interpretate
autentic. Adresăm mulţumiri publicului şi artiştilor care au concertat în această
stagiune. Alături de noi au fost producătorii din Rîu Sadului, Cramele Jidvei şi Villa
Vinea care au oferit pentru degustare vinuri şi produse gastronomice locale. Ne bucură
parteneriatul cu UCIMR şi ICon Arts, în urma căruia s-au pus bazele Stagiunii ICon
Arts @ Biblioteca ASTRA şi mulţumim, pe această cale, Consiliului Judeţean Sibiu
pentru susţinerea activităţilor pe care le desfăşurăm,” a spus Silviu Borş, manager al
Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu.
„Timp de trei luni, Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA s-a bucurat de sprijinul
neaşteptat al sibienilor şi suntem onoraţi că acest prim sezon s-a bucurat de un
asemenea succes. Toate acestea au fost posibile prin realizarea unui parteneriat
exemplar desfăşurat între o instituţie de stat şi o organizaţie independentă de utilitate
publică precum Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România.
Mulţumim partenerilor, jurnaliştilor şi tuturor celor care au fost prezenţi. Vă aşteptăm
cu drag în această vară la ediţia cu numărul XVI a Festivalului ICon Arts care vă
promite de pe-acum un program excepţional,” a decarat Sebastian Gheorghiu, manager
de proiecte la UCIMR.
Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA s-a bucurat de prezenţa a sute de persoane care au
participat la evenimente. Publicul a fost mereu extrem de receptiv, revenind de fiecare dată cu
mult entuziasm. Concertele au fost susţinute de Adrian Nour Trio, Cvartetul Solartis,
Viorica Pintilie & Friends, Duo Kitharsis şi Blue Noise, toţi muzicieni de valoare din
România, care au adus interpretări originale, dovedind talent şi pasiune pentru muzică.

Organizatorii promit reluarea Stagiunii ICon Arts @ Biblioteca ASTRA şi în toamna acestui
an, păstrând formatul şi invitând artişti de valoare, în cadrul programului derulat de UCIMR
„Oportunităţi la tine acasă” prin care sunt promovaţi tinerii artişti excepţionali din
România. De asemenea, Biblioteca Judeţeană ASTRA va organiza în cadrul concertelor
următoare expoziţii inedite din colecţiile sale, în consonanţă cu tematica fiecărui eveniment.
Artele noi întâlnesc tradiţiile vechi este motto-ul concertelor Stagiunii ICon Arts @
Biblioteca ASTRA, avanpremieră muzicală, dar şi culinară în perspectiva evenimentelor care
se vor derula în 2019, cu ocazia programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană.

London Schools Symphony Orchestra va concerta în această vară la ICon
Arts Transilvania, pentru prima dată în România
În continuare, sibienii sunt invitaţi să participe la Festivalul ICon Arts Transilvania 2018 care
a pregătit o serie de evenimente sub acelaşi motto. Spaţiile de desfăşurare vor fi localităţile
încărcate de istorie din Sudul Transilvaniei şi împrejurimi: Biertan, Richiş, Alma Vii, Viscri,
Mălâncrav, Cloaşterf, Sibiu dar şi Râşnov şi Castelul Peleş din Sinaia.
Evenimentele vor avea loc în perioada 24 iulie – 11 august, iar unul dintre cele mai aşteptate
este concertul din 30 iulie susţinut de London Schools Symphony Orchestra (LSSO), sub
bagheta dirijorului Peter Ash, eveniment ce va avea loc pe scena Filarmonicii de Stat din
Sibiu. Mai multe amănunte despre programul complet al Festivalului, organizatorii vor
anunţa curând. Noutăţi pe pagina de Facebook ICon Arts.

Informaţii suplimentare despre organizatori
Despre UCIMR

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) este o organizaţie
non-guvernamentală de utilitate publică, dedicată muzicienilor şi dansatorilor profesionişti,
reunind, în prezent, circa 10.000 de membri la nivel naţional. În cei 21 de ani de
activitate, UCIMR s-a impus în viaţa culturală prin coerenţa şi continuitatea proiectelor sale,
al căror impact a contribuit la îmbunătăţirea condiţiei artiştilor români şi la atragerea unui
public nou cu fiecare proiect.
Din anul 2009, UCIMR susţine şi promovează tinerii interpreţi români, printr-un program
dedicat, intitulat „Oportunităţi la Tine Acasă”. Programul acordă oportunităţi de afirmare
tinerilor muzicieni prin cele peste 100 de concerte susţinute în oraşe din toată ţara, anual.
Concertele fac parte din stagiuni independente, festivaluri, cursuri de perfecţionare cu maeştri
internaţionali şi concursuri în ţară şi în străinătate, sprijinite de instituţii publice şi companii
din mediul privat.

De-a lungul timpului, UCIMR a câştigat în competiţie deschisă zeci de finanţări şi
sponsorizări pentru continuitatea proiectelor, fiind mereu aproape de sectorul creativ şi, de
asemenea, a acordat la rândul său finanţări pentru numeroase alte proiecte independente.
Evenimentele programului atrag anual minimum 10.000 de spectatori în sălile de concerte şi
cumulează peste 600.000 de vizualizări în mediul online.

Despre Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu are un istoric vast în promovarea educaţiei, cunoaşterii şi
a culturii, având un caracter puternic enciclopedic, dar şi specializat. A fost înfiinţată în anul
1861, odată cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român şi este considerată a fi prima bibliotecă a românilor din Transilvania, un punct de
întâlnire între generaţii.
Colecţiile acesteia includ carte veche românească şi străină, manuscrise, documente de
corespondenţă, documente cartografice, ex-libris-uri, periodice vechi, cărţi, discuri de vinil,
casete audio şi video, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, filme, CD-uri şi DVD-uri.
Prin intermediul acestora şi al bibliotecarilor, Biblioteca ASTRA susţine cercetarea, educaţia
formală, non-formală şi informală, recreerea.
În spaţiul bibliotecii regăsim un climat favorabil dialogului, în spiritul solidarităţii şi al
toleranţei, al deschiderii către nou şi către valorile culturale autentice. Sunt promovate
întărirea relaţiilor în comunitate, practicile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creativitatea şi
cunoaşterea avansată.

