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Cuprins
Asociația Consonantis

“Consonantis” – un proiect așteptat de mulți
iubitori ai muzicii creștine vocal-simfonice, a debutat
în toamna anului 2015, în urma unei conversații
telefonice cu Răzvan Nemeș (pe atunci student la
Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, din ClujNapoca). El dirija un cor de cameră al studenților
muzicieni creștini, format în același an, cu care slujea
ocazional în bisericile evanghelice . Discutând de
perspectivele grupului coral, i-am propus să punem
bazele unui proiect mai amplu, format din muzicieni
creștini, chemând instrumentiști cu studii de
Conservator pentru alcătuirea unei orchestre
profesioniste. Eram dornici să promovăm muzica
românească, încurajând tinerii compozitori/aranjori
să scrie partituri noi. “Visul” a fost prezentat și persoanelor care au format mai târziu
echipa de organizare : Lidia Moldovan, Silviu Bratu, Gabi Gyarmati, Răzvan Nemeș și
subsemnatul. Numele “CONSONANTIS” a fost ideea Lidiei și a fost preluat de la Corul
de Cameră.
În primăvara anului 2016, încurajați fiind de responsabilul spiritual al Bisericii
unde eu și Răzvan eram membri (pastorul Gicu Stan) am început să dezvoltăm acest
proiect contactând aranjorii muzicali pe care-i cunoșteam. Am stabilit tema primului
concert (“Cântările Harului”), repertoriul, (format exclusiv din melodii care aparțin
compozitorului Nicolae Moldoveanu) și programul de repetiții. Deoarece nu eram
constituiți ca persoană juridică, am cerut sprijinul Fundației Creștine “Pro Deo” pentru
a închiria sala “Auditorium Maximum”, am contactat echipa de la CredoTv pentru
promovarea evenimentului în cadrul emisiunii “Între Scriptură și ziare” coordonată de
Prof. Dr. Marius Cruceru și am început să adunăm fondurile necesare. Designer-ul
Valentin Trifa, ne-a realizat logo-ul și afișele, Adi Mihuț, expert în domeniul IT, a
realizat un site iar pentru web-design am solicitat sprijinul Marcelei Bercean.
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Ziua de 5 Noiembrie 2016 va rămâne în amintirea noastră ca o sărbătoare de
naștere, este ziua în care emoțiile primului nostru concert vocal-simfonic ne-au făcut să
uităm de tot efortul și să ne bucurăm de un succes neașteptat. Pentru asigurarea unei
bune primiri, Marius Truță a coordonat o echipă de tineri voluntari care au condus
invitații spre locurile lor în sala de concert. În cadrul concertului, D-na Prof. Dr. Doina
Speranța Cătană de la Timișoara ne-a prezentat un scurt rezumat al activității
compozitorului și poetului Nicolae Moldoveanu. Aranjamentele muzicale noi, prestația
dirijorilor, orchestranților și coriștilor au marcat acest eveniment, spectatorii au fost
încântați iar mulți dintre ei ne-au încurajat să continuăm acest proiect. Astfel, în
ianuarie 2017 am început demersurile organizării Asociației Consonantis, pentru a
gestiona mai ușor fondurile de care aveam nevoie la următoarele proiecte.
Deoarece ne-am propus să extindem activitățile muzicale, în iulie 2017, în
colaborare cu Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, am demarat un
nou proiect pe care l-am denumit “Cello Masterclass”, chemând în echipa de organizare
pe Loredana Vălean ca responsabil. Cursurile de măiestrie au fost susținute de către
violoncelistul profesor Octavian Lup, participanții fiind elevi de liceu din Cluj-Napoca,
București, Suceava și Graz (Austria). Efortul maestrului și al cursanților a fost răsplătit
cu o ședință foto “funny”, organizată la marginea pădurii Făget (fotografi: Cristi Bota
& Damaris Demian), urmat de o primire călduroasă și cu o pizza la fam. Vălean.
Dorința de a continua promovarea muzicii românești m-a determinat să propun
echipei pregătirea unui nou concert vocal-simfonic, de această dată la Casa de Cultură
a Studenților din Cluj-Napoca, cu melodii în primă audiție. Titlul concertului a fost
inspirat din compoziția muzicală a lui Răzvan Nemeș (“Cântec pentru Creator”), dirijor
invitat fiind Andrei Gocan. Gazda evenimentului, Prof. Dr. Marius Cruceru (un mare
susținător al proiectului Consonantis) ne-a vorbit de necesitatea exploatării resurselor
muzicale creștine, încurajându-ne să dezvoltăm ceea ce am început.
Privind cu încredere spre anul 2018, sunt onorat să fiu contemporan cu o generație
așa talentată de muzicieni și voi depune efort în continuare pentru a lăsa în urmă
melodii noi, compuse, aranjate, interpretate și dirijate de către tinerii români.

Titi Demian – inițiator proiect

Pag. 2

Asociația Consonantis

Concertul ,,Cântec pentru Creator" susținut de
Corul și Orchestra Consonantis în data de 5
noiembrie 2017 a reprezentat, pentru mine, un punct
focal al activității mele organizatorice și
muzicologice din acel an. Deși echipa Consonantis a
organizat și alte evenimente în 2017, de exemplu
colaborarea orchestrei în susținerea tezei de doctorat
a lui Emanuel Bălăceanu, cu piesa Oratoriul bizantin
de Paști de Paul Constantinescu, evenimentul central
a fost concertul menționat mai sus. Fiind vorba
despre al doilea concert Consonantis, am avut deja
experiența anterioară care ne-a ajutat în stabilirea și
mai clară a obiectivelor și a realizării evenimentului.
Deși formația a fost aceeași ca și în 2016, am avut provocări noi în ce privește
adaptarea la acustica diferită a sălilor de repetiții și a celei de concert (Casa de
Cultură a Studenților din Cluj-Napoca). Ne-am bucurat de avantajul de a lucra cu
muzicieni profesioniști, ceea ce a contribuit la crearea unui curs lin al evenimentelor.
Sala a fost plină, locurile s-au epuizat repede și bucuria de a da din frumusețea
Creatorului nostru prin intermediul repertoriului a fost pe măsura așteptărilor. Fiecare
lucrare și-a găsit făgașul ei în economia întregului și dincolo de măiestria și
îngemănarea vocal-simfonică, s-a creat o strânsă conexiune între public și interpreți.
Asta se datorează mesajului autentic și profund al fiecărei lucrări în parte și,
bineînțeles, muncii asidue și talentului interpreților. Suntem conștienți că ceea ce avem
am primit de la Dumnezeu și am dorit ca prin repertoriu și maniera de interpretare să
surprindem esența a ceea ce credem: Dumnezeu ne-a creat și suntem profund
recunoscători Creatorului pentru darul de care ne-a făcut parte.
Înregistrarea live (audio-video) a fost - din fericire - o reușită! Tot datorită echipelor de
profesioniști (sunet: Flavius Ibănișteanu, video: Credo TV). Ne bucurăm de roadele
muncii lor multă vreme de acum încolo și CD-ul și DVD-ul vor rămâne o piatră de
aducere aminte.
Am participat activ împreună cu familia la eveniment. Eu am avut rolul gazdei și de
a spune bun-venit oaspeților, iar soțul meu (George Moldovan) a captat fotografic
întreg evenimentul. Copilașul nostru ne însoțește peste tot, ca atare nici acest
eveniment nu a făcut excepție.
Deja am avut primele discuții pentru organizarea evenimentului anual Consonantis,
de data asta un concert cu tematica Nașterii Domnului Isus. Din nou, în ciuda
provocărilor, suntem încurajați să credem că va fi un eveniment frumos și folositor pt
noi și pentru toți cei care ne ascultă.
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Pentru mine, proiectul Consonantis este un vis
împlinit. Mi-am dorit foarte mult să văd un cor și o
orchestră de muzicieni profesioniști în mediul
evanghelic, care să aibe ca scop principal lauda către
Dumnezeu. Conștient fiind de faptul că această
lucrare merită tot efortul, am tot frământat în gândul
meu aceasta idee, dar fiind prea tânăr și lipsit de
anumite resurse pentru a putea demara un asemenea
proiect, am așteptat până când Domnul i-a pus pe
inimă lui Titi Demian gândul de a organiza un
concert. Țin minte și acum acel telefon pe care l-am
primit de la Titi, în care mi-a propus să facem un
concert inspirat din cântările compozitorului Nicolae
Moldoveanu.
De acolo lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine, formând împreună
cu Titi, Silviu, Lidia si Gabi echipa Consonantis. Ca tânăr muzician, ieșind de pe
băncile școlii de dirijat și lipsit de experiență, pentru mine primul concert a fost un
lucru extraordinar atât profesional cât și spiritual. Echipa, oamenii, melodiile, sala și
tot ceea ce a constituit primul concert au fost la mare înălțime. Să dirijez primul
concert având în față o mulțime de muzicieni de mare clasă, a fost o binecuvântare.
Un lucru care m-a impresionat a fost că toți cei care au cântat au facut-o cu inimă
pentru Dumnezeu. Cred că scopul bun și unitatea dintre toți participanții au constituit
acel succes.
A urmat al doilea concert intitulat ~Cantec pentru Creator~, în anul 2017, unde am
putut continua buna lucrare începută cu o viziune pe termen mai lung. Temele
concertelor noastre sunt bazate pe Sfânta Scriptură iar textele melodiilor sunt în
concordanță cu aceasta. Vrem ca și pe viitor să ne punem munca și talentul în slujba lui
Dumnezeu, pentru a realiza o muzică placută Lui. Știm că El merită o muzică bună și
pentru asta este toată strădania noastră.
Vă așteptăm în continuare la concertele noastre!
Răzvan Nemeș - dirijor
- membru fondator Asociația Consonantis -

Pag. 4

Asociația Consonantis

“Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri
îşi are ceasul lui”
După cum tăcerea și-a avut vremea ei, prin Consonantis,
credem că a venit ceasul cuvântării îmbrăcate într-un limbaj
muzical românesc. Resursele proprii pe care le avem în zona de
creație și interpretare artistică creștină: poeți, compozitori,
aranjori, instrumentiști, interpreți vocali, soliști, muzicologi,
dirijori, au facilitat punerea în pagini muzicale de înaltă calitate a
versurilor ce au căpătat linii melodice noi și a cântecelor de
sorginte românească.
Darul muzical așezat de Creator în mine și aprofundarea lui în domeniul dirijatului,
a deschis drumul către proiectul Consonantis. Ca membru fondator, dirijor și aranjor în
cadrul acestui proiect, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru chemarea pe care mi-a
făcut‐o, aceea de a pregăti aceste concerte.
Silviu Bratu - dirijor
- membru fondator Asociația Consonantis -

Consonantis este un proiect muzical deosebit de toate celelalte la
care particip în fiecare săptămână. Dumnezeu a făcut posibil, prin
oameni dedicați care au jertfit din timpul și finanțele lor, realizarea
acestei investiții muzicale.
În orchestra Consonantis am ocazia să-L laud pe Dumnezeu
într-un mod profesionist, alături de colegi filarmoniști din toată
țara, care împărtășim aceleași valori muzicale, morale și
spirituale. Pe noi (instrumentiștii și coriștii), ne-a unit dragostea de
Dumnezeu și dragul de muzică creștină, realizată la nivel spiritual
și profesional, cât mai aproape de perfecțiune.
Promovarea dirijorilor, aranjorilor, instrumentiștilor și cântăreților români este un
obiectiv foarte important al Asociației Consonantis. România are valori în domeniul
muzical și nu numai, care trebuie promovate și trebuie "folosite" la capacitate maximă,
pentru a crește nivelul în țară și în special în bisericile evanghelice.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria aceasta…care se numește CONSONANTIS !
Gabi Gyarmati
- solist instrumentist orchestra Consonantis-
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Consonantis, mi s-a părut de la început un proiect foarte
interesant, prin faptul că îşi doreşte să promoveze muzica
românească şi muzicienii tineri creştini. Îmi place muzica şi îmi
place să iau parte la orice fel de evenimente care au legatură cu
muzica, cea clasică, în mod special. Astfel, am intrat în contact cu
Consonantis prin participarea ca spectator, la evenimentele lor.
Apoi, Titi mi-a oferit oportunitatea de a intra în echipă, mai
concret în organizarea cursului de măiestrie de violoncel. CELLO
Masterclass este un proiect unic la nivelul judeţului nostru şi este
special datorită eforturilor pe care violoncelistul Octavian Lup le
depune de fiecare dată să abordeze cu căldură şi profesionalism
fiecare cursant.
Deja au avut loc câteva ediţii ale masterclass-ului de violoncel, curs care a adus un
plus în organizare şi program, cu fiecare ediţie, şi cu ajutorul lui Dumnezeu cred că vom
continua să dezvoltăm acest departament şi pentru alte instrumente.
Loredana Vălean
- coordonator proiect Masterclass-
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Parteneri
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Sponsori
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Raport financiar
Categorie venit

Suma (lei)

Sponsorizări & donații

86.031,66

Vânzare CD

851.00

TOTAL VENITURI

86.882,66

Categorie cheltuieli

Suma (lei)

Consumabile

10.030,95

Obiecte de inventar

3.453,83

Materiale nestocate

1.023,26

Chirii

3.094,00

Protocol & publicitate

3.603.15

Transport (bunuri & personal)

440,45

Servicii bancare

89,30

Servicii executate de terți

24.735,91

Impozite & taxe

0,24

Donații acordate

39.570,00

TOTAL CHELTUIELI

86.041,09
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Obiective pentru 2018 !
Concert vocalsimfonic

Cello Master Class
Recitalul
absolvenților de
masterclass

Concert caritabil

Album audio
instrumental
Masterclass
Compoziție
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• Susținut de corul și orchestra Consonantis
• Combinație de melodii cunoscute și melodii în
primă audiție
• Susținut de Prof. Octavian Lup
• În parteneriat cu Colegiul de Muzică
“Sigismund Toduță”

• Susținut de elevii participanți
• Acompaniați de orchestra A.T.A.C.

• Susținut de violoncelistul Octavian Lup și pianistul
Ovidiu Lup
• Donație pentru o cauză socială

• Soliști instrumentiști ai orchestrei Consonantis
• Temă neprecizată momentan

• cu participarea compozitorilor/aranjorilor parteneri
• Invitat profesor de la Academia de Muzică
“Gheorghe Dima”

Asociația Consonantis

Mulțumim !
Tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor
evenimente, persoanelor care au dorit să rămână în
anonimat, precum și celor care se vor implica în
viitor pentru realizarea obiectivelor pe care
Asociația Consonantis le-a prezentat!

Detalii actualizate
despre proiectele noastre sau despre modalitățile
prin care vă puteți implica, găsiți pe site-ul :

consonantis.ro
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La mulți ani, 2018!

