FACULTATEA DE MUZICĂ
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL TIMORGELFEST 2014
Comunicat de presă II.
CURS DE ORGĂ
pentru tineri organiști, ediția doua

Duminică 7 septembrie se deschide a doua ediție a cursurilor de orgă pentru tineri
organiști. Cursul are loc în perioada 7-13 septembrie 2014 și este organizat sub egida
Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică, pe orga de factură Barocă din
Biserica Adventistă din Timișoara.
La curs s-au înscris 10 tineri organiști din întreaga țară (Sibiu, București, Tg. Mureș,
Ploiești, Arad, Timișoara) și din 4 organiști din Spania. Nivelul acestora este de la începători
la foarte avansați. Intre cei de nivel avansat avem un participant din Spania, domnul German
Gonzalez Sanchez care este profesor universitar la Universitatea din Málaga și care dorește
să se perfecționeze în muzica de orgă de factură Barocă din România. Este un fapt notabil dat
fiind că această muzică este aproape necunoscută în Europa, dar este o muzică extrem de
frumoasă și bogată, caracteristică perioadei reformei din Transilvania.
Cursurile se ține de către Prof. univ. dr. Felician Roșca și studenții acestuia (pentru
nivelul de începători), pe orgi clasice cu tuburi din Timișoara. Nu se percepe taxă pentru orele
de curs, ele sunt gratuite ca o ofertă de excepție pentru tinerii muzicieni dornici să pătrundă în
tainele muzicii de orgă. Invităm publicul care dorește să participe la aceste cursuri, ca
participanți asistenți, să vină în biserica din Str. Independenței nr. 19 din Timișoara, în zilele
de luni-vineri între orele 9-11, când se vor ține prezentări deschise cu privire la muzica de
orgă și exemplificări realizate de participanții activi înscriși la curs.
La finalul cursului în aceeași locație, sâmbătă 13 septembrie de la ora 18, se va ține un
concert festiv de închidere a cursului de orgă, pentru toți participanții activi la curs, iar fiecare
participant va primi diploma de absolvire a cursului eliberată de Universitatea de Vest din
Timișoara.
Prof. univ. dr. Felician Roșca

