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Agenţia EvArt vă invită la concertul Feeria Muzicii din cadrul unui proiect artistic în premieră –
turneul naţional de concerte al sopranei Irina Iordăchescu şi al basului rus Denis Sedov.
Turneul continuă cu concertele programate în datele de 13 noiembrie 2013, ora 18.30, la Opera
Naţională Română din Iaşi şi 15 noiembrie 2013, ora 18.30, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat
din Sibiu. În acest periplu liric, soliştii vor fi acompaniaţi de pianistul Ieronim Buga. Invitat în
cadrul concertului – tenorul Mario Vasiliu.

În perioada 5–15 noiembrie 2013, cei doi solişti de operă îşi încântă publicul cu cele mai
cunoscute şi mai îndrăgite arii de operă, operetă şi musical. După concertul de deschidere de la
Constanţa, vine rândul publicului din Iaşi şi Sibiu să se delecteze cu muzica interpretată de
aceştia.

O adevărată "Feerie a muzicii", turneul reprezintă o premieră în cariera sopranei Irina
Iordăchescu. Astfel, va fi mai aproape de publicul său şi va prezenta un program special ales
pentru acest turneu.

Biletele se achiziţionează exclusiv de la casele de bilete ale instituţiilor gazdă.

Una dintre cele mai apreciate soliste de operă ale generaţiei sale, Irina Iordăchescu deţine un
palmares de premii obţinute la importante Concursuri Naţionale şi Internaţionale, iar în anul
2009, a primit "Premiul pentru cel mai bun solist de operă din România" acordat de Revista VIP.

Printre cele mai importante apariţii ale sopranei se numără debutul internaţional pe scena
Teatrului Dante Alighieri în cadrul Festivalului de la Ravenna – Italia, debutul pe scena Teatro
alla Scala în 2001 într-un concert vocal-simfonic şi cu o revenire în 2007 în rolul lui Zeyno Kari
din opera ''Teneke'' de Fabio Vacchi în premieră mondială. Au urmat numeroase colaborări cu
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importante opere şi instituţii de artă din Europa şi America – Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"
din Catania – (Italia), Festivalul de Operă de la Glyndebourne – (Anglia), Festivalul de Operă de
la Sankt Margarethen (Austria), Sala de Concerte "Isaac Stern'' – Carnegie Hall din New York –
(SUA), Sala de Concerte "P.I. Ceaikovski" din Moscova, Sala Mare a Filarmonicii din Sankt
Petersburg (Rusia), Abay State Opera House din Almaty şi Opera de Stat din Astana
(Kazakhstan), etc. De asemenea, este o prezenţă constantă pe toate scenele de Operă şi
Filarmonici din România.

Dintre proiectele inedite ale sopranei Irina Iordăchescu amintim colaborarea cu formaţia rock
Direcţia 5, precum şi înfiinţarea la Bucureşti a studioului de muzică ''Voice of Music" unde tineri
şi adulţi se pot înscrie la cursuri de muzică uşoară, canto clasic şi pian.

Despre basul rus Denis Sedov, prestigioasa revistă de specialitate „Opera News" afirmă că
solistul seduce atât prin vocea sa cât şi prin prezenţa fizică. De altfel, „Opera News" a urmărit şi
a consemnat ascensiunea tânărului solist care colaborează cu opere din Europa şi America,
printre care şi celebrele Metropolitan Opera – New York, Royal Opera House – Covent Garden,
Londra, Teatro alla Scala Milano, Opera din Paris, Teatro Colon din Buenos Aires, etc.; de
asemenea sala de concerte Carnegie Hall din New York reprezintă un punct de referinţă în
agenda solistului de operă. Pentru calităţile sale scenice şi interpretative, la debutul carierei sale
internaţionale a contribuit şi Metropolitan Opera, incluzându-l în programul "Lindemann Young
Artist Development", apoi cooptându-l în repertoriul teatrului.
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