
2022





Ediția a IX-a
24 NOIEMBRIE 2022

9th Edition 
24 NOVEMBER 2022

EN



Bine ați venit

Mulțumim că ne onorați cu prezența la cea de-a 
IX-a ediție a Balului Vienez de la Timișoara.
 
După o pauză de doi ani, ne bucurăm să fim din 
nou împreună pentru a onora tradiția și a investi 
în viitor. 

Balul Vienez nu este doar un eveniment de o 
seara, ci un program de trei luni în care aducem 

împreună cultura, tinerii și generozitatea. În cei 10 
ani de existență acest proiect a crescut reușind în 
fiecare an să mărească amploarea impactului la nivel 
de comunitate.

O tradiție readusă la viață în Mica Vienă, Balul Vienez 
este un eveniment caritabil care promovează 
și susține cauze și inițiative legate de proiecte 
educaționale pentru copii și tineri. Prin 
implicarea în proiectele partenerului caritabil al 
evenimentului, United Way România, încercăm 
să oferim o șansă la educație și copiilor care nu 
au această șansă.

Acest eveniment vă e dedicat vouă. Știm că 
fiecare dintre dvs susține, fie individual, fie prin 

intermediul organizației sau companiei unde 
lucrați, mult mai multe cauze din comunitatea 

noastră. Astfel, împreună contribuim toți la o 
Românie unde ne pasă unii de alții. De aceea, în 
această seară dorim să sărbătorim generozitatea 
fiecărei organizații, companii și persoana, prezente la 
Balul Vienez de la Timișoara. Împreună putem face 
mai mult! 

Welcome

Thank you for honouring us with your presence at the 
9th edition of the Viennese Ball of Timișoara.
 
After a two-year break, we are happy to be together 
again to honour our common tradition and invest in 
the future.

The Viennese Ball is not just a one-night event, but 
a three-month initiative where we bring together 
culture, youth, and generosity. During the 10 years 
of its existence, this project has grown, succeeding 
every year in increasing the scope of the impact at 
the community level.

A tradition brought back to life in Little Vienna, the 
Viennese Ball is a charity event that promotes and 
supports causes and initiatives related to educational 
projects for children and young people. By getting 
involved in the projects of the charity partner of the 
event, United Way Romania, we try to offer a chance 
for education to children who do not have this chance.

This event is dedicated to you. We know that each 
of you supports, either individually or through the 
organization or company where you work, many 
more causes in our community. Thus, together we 
all contribute to  Romania where we care about 
each other. That’s why tonight we want to celebrate 
the generosity of every organization, company and 
person present at the Viennese Ball in Timișoara. 
Together we can do more!

COMITETUL DE ONOARE 

Gerhard REIWEGER - Președintele Comitetului de onoare și fost Ambasador al Austriei în România
Prof. Dr. Ing. Christian von ALBRICHSFELD - Director General - Continental Automotive Romania 
Dl. Andreas Graf von Bardeau - CEO Bardeau Holding 
Av. Ioana HATEGAN – Președinte, Fundația Hațegan

HONORARY COMMITTEE 

Gerhard REIWEGER - President, Honorary Committee and  former 
Austrian Ambassador to Romania
Prof. Dr. Ing. Christian von ALBRICHSFELD - General Director - 
Continental Automotive Romania
Dl. Andreas Graf von Bardeau - CEO Bardeau Holding 
Av. Ioana HATEGAN – Founding President, Hațegan Foundation



Viena este capitala mondială a muzicii. Doar în 
timpul epocii clasicismului vienez, aici au trăit 
și au lucrat compozitori care apar o dată într-un 
mileniu precum Mozart, Haydn și Beethoven.

Capitala Austriei este la fel de renumită și sub 
titulatura de capitala dansului și a tradiției balului 
vienez. Valsul „Pe valurile Dunării” și melodiile 
de dans compuse de dinastia Strauss au devenit 
extrem de populare pe tot globul, milioane de 
oameni de pretutindeni începând Anul Nou 
cu concertul anual de Anul Nou al Orchestrei 
Filarmonicii din Viena. Dar „Alles Walzer!”, 
bine-cunoscutul îndemn la tradiționalul bal al 
Operei vieneze de a merge pe ringul de dans și 
adresat oaspeților, se aude și în afara Austriei. 
Astfel, prin intermediul legendarele baluri 
vieneze organizate în străinătate, orașul Viena 
împărtășește spiritul de prieteniei și voie bună 
specifice acestei tradiții cu întreaga lume.

Anul trecut, după cum știți, multe dintre 
evenimente au trebuit să fie anulate din cauza 
pandemiei. Prin urmare, este și mai îmbucurător 
că unul dintre cele mai strălucitoare baluri – 
Balul vienez de la Timișoara – va avea loc și anul 
acesta. Fie ca acesta să fie un simbol pentru un 
nou început și o poftă de viață reînnoită.

În acest sens, adresez felicitările mele 
organizatorilor pentru un eveniment de succes 
și urările mele tuturor vizitatorilor pentru a se 
bucura de o seară cu adevărat de neuitat de vals 
vienez. 

Vienna is the world capital of music. During the 
age of Viennese Classicism alone, once-in-a-
millennium composers like Mozart, Haydn and 
Beethoven lived and worked here.

The Austrian capital city is equally famous as the 
capital of dance and Viennese ball tradition. The 
Blue Danube Waltz and signature dance tunes 
composed by the Strauss dynasty have become 
enormously popular all around the globe, with 
millions of people everywhere starting the New 
Year with the Vienna Philharmonic Orchestra’s 
annual New Year’s Concert. But “Alles Walzer!“, 
the well-known prompt for guests to take to 
the dance floor at the traditional Viennese 
Opera Ball, is also heard outside Austria. With 
the legendary Vienna Balls abroad, the City 
of Vienna shares the life-affirming spirit of 
friendship and ease inherent in this tradition 
with the entire world.

Last year, of course, many of the events had 
to be cancelled due to the worldwide Corona 
pandemic. It is therefore even more gratifying 
that one of the most glamorous balls – the 
Viennese Ball in Timișoara – is going ahead 
again this year. May it be a symbol, as it were, 
for a new beginning and a renewed zest for life. 

On this note, my best wishes go out to the 
organisers for a most successful event, and to 
all visitors for a truly unforgettable evening of 
Viennese Waltz.

Michael Ludwig
Primar și Guvernator al Vienei
Mayor and Governor of Vienna
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CHARITY PARTNERPARTENER CARITABIL

În fiecare seară, în România, sute de copii, tineri sau bătrâni se duc la 
culcare flămânzi sau singuri. Pentru ei, speranța este ca o scânteie care 
poate să se stingă în orice clipă. Speranța lor suntem, însă, și noi, și voi. 
Cei ce ne dorim să trăim într-o lume în care fiecare pornește la drum cu 
o șansă egală la o viață demnă. 

United Way România este în fiecare zi acolo unde e nevoie, pentru a 
ajuta copiii care nu au haine și rechizite ca să meargă la școală, pentru 
tinerii care au dificultăți în integrarea pe piața muncii sau pentru 
bătrânii singuri și bolnavi.

Suntem aici și vrem să fim în continuare, pentru a-i sprijini. Dar 
avem nevoie de voi pentru ca împreună să îi ajutăm, să creștem și să 
consolidăm comunitățile din jurul nostru. Credem în puterea celor 
mulți și avem nevoie de voi pentru a reuși să rupem cercul sărăciei, 
deznădejdii și invizibilității. 

Împreună, luptăm pentru cei care nu au voce, șansă reală sau un viitor. 
Luptăm pentru familiile greu încercate, aflate în deznădejde, care 
zi de zi se luptă cu alegerea de a plăti chiria sau a pune mâncare pe 
masă pentru copii. Împreună luptăm pentru bătrânii care nu mai văd 
speranță în ziua de azi și nici în cea de mâine, împreună luptăm ca să 
nu mai fim nevoiți să spunem că unul din trei copii renunță la școală în 
fiecare an, că bunicii noștri trăiesc în uitare, sărăcie, boală și își așteaptă 
finalul cu resemnare.
 
Mulțumim tuturor partenerilor pentru implicare. Fiecare donație și 
acțiune de voluntariat este importantă pentru viața celor care trăiesc în 
lipsuri și pentru viitorul întregii noastre comunități!

EDUCAȚIE 840 copii din familii dezavantajate pe programe de sprijin în 
vederea prevenirii abandonului școlar.

INTEGRARE 50 persoane cu dizabilități reintegrate socio-profesional  și 
120 de tineri liceeni din comunități urbane mici  beneficiari de consiliere 
în carieră și educație antreprenorială

Every evening, in Romania, hundreds of children, young people and old 
people go to bed hungry or alone. For them, hope is like a spark which 
can go off any moment. But their hope is us, and so are you. The ones 
we want to live in a world where everyone has an equal chance at a 
worthy life.

Every day, United Way Romania is present where the need is: helping 
children who do not have clothes and supplies to go to school, helping 
young people who have difficulty integrating into the labour market or 
being with the elderly when they feel alone.

We want to continue supporting them. But we need you to help us, so 
together we can grow and strengthen the communities around us. We 
believe in the power of many and we need you to succeed in breaking 
the circle of poverty, hopelessness and invisibility.

Together, we fight for those who have no voice, real chance or a future. 
We are fighting for families in desperate situations who are struggling 
every day with the choice of paying rent or putting food on the table for 
children. Together we fight for the old people who no longer see hope 
for today, let alone tomorrow. Together we fight so we don’t have to say 
that  that one in three children drop out of school every year, that our 
grandparents live in forgetfulness, poverty, disease while waiting for the 
end with resignation.

We thank all our partners for their involvement. Every donation and 
volunteer involvement are important for the lives of those living in 
poverty and for the future of our entire community!                                       

EDUCATION  - 840 children from disadvantaged families on support 
programs to prevent school dropout.

INTEGRATION - 50 people with disabilities reintegrated socio-
professionally and 120 young high school students from small urban 
communities beneficiaries of career counselling and entrepreneurial 
education



ROXANA MORUN
Roxana Morun e jurnalist și face parte 
din echipa TVR Timișoara de peste 
25 de ani. De-a lungul carierei, a 
realizat și prezentat emisiuni pentru 
copii, pentru tineret, pentru femei, 
dar și emisiuni culturale și de 
divertisment. Iubește teatrul, 
muzica și dansul, dar și literatura 
și artele plastice. S-a implicat în 
numeroase proiecte cu cauze 
caritabile și a fost alături de Balul 
Vienez de la Timișoara încă de la 
prima ediție. La fel ca și Ben Carson 
crede că „Fericirea nu rezultă din ceea 
ce primim, ci din ceea ce dăm.”

Absolvent al Facultății de Jurnalism, 
Radu Andrei Tudor şi-a început 
cariera în televiziune în anul 2002. 
A prezentat mai multe emisiuni 
pe canale naționale de televiziune 
cum ar fi Național TV și N24. Din 
2011, Radu a fost cooptat și în 
echipa redacțională a postului 
național TVR unde a fost gazda mai 
multor emisiuni: Jurnalului matinal 
de la TVR 1 și TVR INFO, magazinului 
de știri Tur de orizont, difuzat la 
TVR INFO, Pulsul zilei la TVR 1, Te vrea 
România! pe TVR2. Din aprilie 2019, 
Radu Andrei Tudor este prezentatorul 
Telejurnalului de seară la TVR 1.

RADU ANDREI TUDOR

PROGRAM ARTISTIC

19:00 Primirea invitaților. Conform tradiției balurilor 
vieneze, invitații sunt întâmpinați cu un pahar de 
șampanie, după care sunt așteptați să facă o fotografie 
oficială în spațiului special amenajat. Muzică oferită de 
Romanian Flute Ensemble: Iulia Lupaș, Tabea Bebeșelea, 
Romina Oprișor, Bogdan Preda.
 
19:50 Intrarea invitaților în sala de bal
 
20:00 Ceremonia de deschidere
 
20:05 Discursul invitaților de onoare
 
20:20 Intrarea debutanților: Primul moment de dans al 
debutanților acompaniați de  Spirit of Vienna Orchestra. 
Prezentarea instituțiilor de învățământ unde învață 
debutanții.

Listă instituţii debutanţi: 
 
British International School Timişoara, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 
Colegiul Naţional C. D. Loga, Liceul Teoretic Nikolas Lenau, Colegiul 
Naţional Bănăţean, Liceul Tehnologic “Sf. Nicolae” Deta, Universitatea de 
Vest Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, UMFT Victor Babeş,  
Liceul Calderon, Liceul Ion Vidu, Liceul Vlad Tepes, Colegiul economic, 
Liceul Montessori.
 
20:30 Moment artistic al minidansatorilor (copii 6-12 ani) 

PREZENTATORI



20:40 Moment artistic cu soprana Cellia Costea, solistă 
a Operei Naționale din Atena, Grecia

Giacomo Puccini - “Quando me’n vo”, din opera La 
Boheme 
George Grigoriu - Muzica

21:00 Prezentare programelor United Way – Ada Gabor, 
Manager Timișoara

21:05 Damenspenden - din parte partenerului oficial 
Primăria Viena. O altă tradiție a balurilor vieneze este 
oferirea unor mici atenții tuturor doamnelor care sunt 
prezente la bal. La Balul Vienez de la Timișoara acestea 
sunt oferite în fiecare an de Primăria din Viena.

21:20 Moment artistic „Rising Stars”, secțiune dedicată 
tinerelor talente din Timișoara.
Sebastian Manning - vioara I (clasa a VII-a) - Liceul de Arte 
„Ion Vidu”
Lois Muntean - vioara a II-a (clasa a VIII-a)- Liceul de Arte 
„Ion Vidu”

Profesor Cristina Dan
Acompaniator Prof. Victor Părău

Pablo de Sarasate - Navarra pentru două viori și pian, op. 33 
   
21.25 Al doilea moment de dans al debutanților 
împreună cu Spirit of Vienna Orchestra.

21:30 „Alles Walzer!” Program de dans cu Spirit of 
Vienna Orchestra. Cu aceste cuvinte tradiționale unui bal 
vienez, se deschide balul și toată lumea e invitată la dans.

21:45 Program de dans cu Martin Breinschmid şi Radio 
Kings Band.
 
23:00 Program de dans cu Spirit of Vienna Orchestra.

23:30 Program de dans cu Martin Breinschmid şi Radio 
Kings Band.
 
 
 
00:00 Cadrilul de la miezul nopții sub îndrumarea 
coregrafului Raul Avram (toți participanții sunt invitați să 
participe la cadril).
 
Cadrilul de la miezul nopții este una dintre atracțiile și 
tradițiile balului vienez când toată lumea e invitată pe 
ringul de dans. Toți invitații vor avea ocazia să învețe 
spontan pașii de cadril și îi vor dansa împreună.
 
00:45 Program de dans cu Martin Breinschmid şi Radio 
Kings Band.
 
01:30 Program de dans cu Spirit of 
Vienna Orchestra.



CELLIA COSTEA 

Cellia Costea și-a făcut debutul 
profesional în 1999 pe scena Operei 
Naționale București, România, în 
rolul Desdemona din Otello de 
G. Verdi, iar cariera internațională 
având ca punct de plecare rolul 
Contesei din Le Nozze di Figaro 
de W. A.     Mozart, în 2001 pe scena 
Klagenfurt Stadttheater, Austria. 
Este câștigătoarea a 11 concursuri 
internaționale de canto.

Acest lucru a dus la multe invitații 
în întreaga lume, inclusiv London 

Covent Garden, Wiener Staatsoper, Liceu de Barcelona,     
Deutsche Oper Berlin, Teatro Municipale Santiago de Chile, 
Opera Națională din Beijing, Deutsche Oper am Rhein, Royal 
Opera Amsterdam, Seoul Art Center și multe altele .

Unele dintre cele mai importante roluri protagoniste sunt:   
Contessa în Le nozze di Figaro, Arminda în La finta giardiniera, 
Donna Elvira în Don Giovanni, Michaela în Carmen, Marguerite 
în Faust, Liu în Turandot, Desdemona în Otello și multe altele.

Sezonul 2022 a inclus Maddalena în Andrea Chenier și 
Desdemona în Otello la Opera Națională Greacă și urmează 
noi proiecte: Elisabetta în Don Carlo la Opera București, Aida la 
Opera Timișoara, Amelia în Un ballo in maschera la Opera Iași, 
Margherita în Mefistofele la Opera București.

Cellia Costea s-a născut în 1975 într-o familie de muzicieni. A 
studiat vioara la Școala de muzică din Piatra Neamț și ulterior 
canto cu Elena Botez la Liceul de artă din același oraș. Și-a 
continuat studiile la Universitatea de Muzică din București. Din 

2012 este solistă a Operei Naționale din Atena, Grecia, an în care 
a primit Marele Premiu pentru cel mai bun artist al anului de la 
Uniunea Criticilor Greci de Teatru și Muzică.

LOIS MUNTEAN

Născută în 29 septembrie 2007 , Lois 
Muntean este elevă în clasa a VIII-a la 
Liceul de Artă “Ion Vidu” din Timișoara cu 
profesoara Cristina Dan.

Printre cele mai importante premii și 
distincții obținute se numără Premiul I la 
Concursul Internațional Kloster-Schöntal,  
Germania 2022, Premiul I la Olimpiada 
Națională de Interpretare, Deva 2022, 
Premiul I la Concursul Internațional  
„Remember Enescu” Sinaia/ România 2021, 
Premiul I la Muse 2021 International Music 
Competition.

Anul acesta, Lois a câștigat una dintre bursele 
UNIMIR, oferite tinerilor muzicieni. Ea are la activ numeroase 
recitaluri și concerte ca solistă, dintre care cele mai notabile sunt 
Concertul ca solistă cu Orchestra Maggiore – Timișoara, Recital 
în „Stagiunea de marți seara” în noiembrie 2021 și a mai susținut 
recitaluri la Filarmonicile din Râmnicu Valcea, Lugoj, Arad și 
Timișoara

De-a lungul anilor de pregătire, a participat la diferite 
masterclassuri susținute de muzicieni prestigioși precum 
Alexandru Tomescu, Verona Maier, Laszlo Csendes, Nurit Stark 
si Vlad Popescu, Florin Negreanu, Yulia Berinskaya, Florin Paul și 
Volkhard Steude.
 



SEBASTIAN MANNING

Sebastian Manning s-a născut la 19 
decembrie 2008 și studiază vioara în 
clasa profesoarei Cristina Dan la Liceul 
de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, unde 
este actualmente în clasa a VII-a. 

În ultimii ani a participat la recitaluri 
organizate atât la Liceul de Artă „Ion 
Vidu”, cât și la Filarmonica Banatul 
Timișoara sau Facultatea de Muzică 
și Teatru Timișoara, precum și la 
numeroase cursuri de măiestrie. 

Sebastian a participat, de asemenea, la 
numeroase concursuri unde a obținut 
premii, cele mai recente fiind premiul 
II la Concursul Național de Interpretare 

„Ștefania și Dan Cumpătă”, în decembrie 
2021, iar în martie 2022, premiul I la Olimpiada de Interpretare 
Instrumentală, etapa zonală, Arad, și în aprilie 2022, premiul III 
la etapa națională a Olimpiadei, desfășurată la Deva. În august 
2022, Sebastian a luat parte la runda a doua a Concursului de 
Vioară Kloster Schöntal, iar în octombrie 2022 a câștigat premiul 
I la Concursul MusicalFest București, ediția I, organizat de 
Biblioteca Națională a României.

Spirit of Vienna Orchestra 
Condusă de Maestrul Wang-Yu Ko 

Prezentă cu spectacole pe trei 
continente, Spirit of Vienna 
Orchestra, formată din cei mai 
buni muzicieni din metropola 
austriacă, reprezintă un 
grup artistic original, muzica 
interpretată fiind trăită 
autentic, ca parte a culturii 
din care provine.

Așa după cum sugerează 
denumirea, spiritul balurilor 
vieneze este adus la viață într-
un spectacol total, în care sonoritățile strălucitoare ale valsurilor 
lui Johann Strauss și liricul soliștilor, întâlnesc virtuozitatea și 
umorul Concert Maestrului.

Romanian Flute Ensemble
Iulia Lupaș, Tabea Bebeșelea, Romina Oprișor, Bogdan Preda

Romanian Flute Ensemble, creat la inițiativa profesorului și 
solistului Matei Ioachimescu, este format din 4 până la 8 tineri 
flautiști români și propune un eveniment cultural spectaculos. 
El combină genuri muzicale diferite, de la muzica barocului, 
la muzică de film și muzică românească, într-o formulă 
instrumentală inedită: o mini orchestră formată din toată familia 
de flaute moderne, de la flautul bas la piculină. Mobilitatea 
ansamblului îi permite să apară în cele mai diverse spații de 
concerte, astfel încât Romanian Flute Ensemble este deja invitat 
la festivaluri de prestigiu de muzică, teatru și literatură.



ARTISTIC PROGRAMME

19.00 Guests are welcome. According to the tradition 
of Viennese balls, guests are greeted with a glass of 
champagne, then they are invited to sit for an official 
photograph of the event in front of the photo wall. Music 
offered by the Romanian Flute Ensemble: Iulia Lupaș, 
Tabea Bebeșelea, Romina Oprișor, Bogdan Preda.

19.50 Guests are invited to take their seats 

20.00 Opening ceremony

20.05 Guests of honour are opening the Viennese Ball 
of Timisoara

20.20 The entrance of the debutants: the first dance 
of the debutants accompanied by the Spirit of Vienna 
Orchestra. Presenting the education institutions where 
the debutants are enrolled. 

Debutant institutions list: 

British International School Timişoara, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 
Colegiul Naţional C. D. Loga, Liceul Teoretic Nikolas Lenau, Colegiul 
Naţional Bănăţean, Liceul Tehnologic “Sf. Nicolae” Deta, Universitatea de 
Vest Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, UMFT Victor Babeş,  
Liceul Calderon, Liceul Ion Vidu, Liceul Vlad Tepes, Colegiul economic, 
Liceul Montessori.

20.30 Artistic moment of the mini-dancers (6-12 years 
old)

PRESENTERS
RADU ANDREI TUDOR
A graduate of the Faculty of Journalism, 
Radu Andrei Tudor started his career 
in television in 2002. He presented 
several shows on national television 
channels such as Naţional TV and 
N24. Since 2011, Radu has been 
part of the editorial team of the 
National Broadcasting Company, 
TVR, where he hosted several 
shows: Jurnalul matinal on TVR 1 
and TVR INFO, the news magazine, 
Tur de orizont, broadcast on TVR 
INFO, Pulsul zilei, on TVR 1, Romania 
wants you! on TVR2. Since April 2019, 
Radu Andrei Tudor is the anchor of the 
evening news on TVR .

ROXANA MORUN
Roxana Morun is a journalist and has been 
part of the TVR Timișoara team for over 
25 years. Throughout her career, she 
produced and presented children’s, 
youth, women’s, cultural and 
entertainment shows. She loves 
theatre, music, and dance, but also 
literature and fine arts. Roxana 
has been involved in numerous 
charitable projects and joined the 
Viennese Ball from Timișoara since 
its first edition. Just like Ben Carson, 
she believes that “Happiness comes 
not from what we get, but from what 
we give.”



20.40 Artistic moment with soprano Cellia Costea, 
soloist of the National Opera in Athens, Greece

Giacomo Puccini - “Quando me’n vo”, an aria from the 
opera La Boheme 
George Grigoriu - Muzica

21.00 Presentation of United Way Romania Foundation 
- Ada Gabor, Manager Timisoara 

21:05 Damenspenden - offered by the official partner 
of the event, The City of Vienna. Another tradition 
of Viennese balls is to offer small gifts to all the ladies 
who attend the ball. Every year, at the Viennese Ball of 
Timisoara, the Damenspenden are offered by the City of 
Vienna.
 
21:20 Artistic moment ‘Rising Stars’ dedicated to the 
emerging local artistic talent
Sebastian Manning - vioara I (clasa a VII-a) - „Ion Vidu” Art 
High School
Lois Muntean - vioara a II-a (clasa a VIII-a) - „Ion Vidu” Art 
High School

Profesor Cristina Dan
Acompaniator Prof. Victor Părău

Pablo de Sarasate - Navarra pentru două viori și pian, op. 33 
21:25 The second dance of the debutants accompanied 
by Spirit of Vienna Orchestra.

21:30 “Alles Walzer!” Dance programme with Spirit of 

Vienna Orchestra. The ball opens with these traditional 
words specific to a Viennese ball and everyone is invited 
to dance.

21:45 Dance programme with Martin Breinschmid 
and Radio Kings Band.

23:00 Dance programme with Spirit of Vienna Orchestra.

23:30 Dance programme with Martin Breinschmid 
and Radio Kings Band.

00:00 Midnight Quadrille with Spirit of Vienna 
Orchestra under the guidance of the ball choreographer, 
Raul Avram. 

The midnight quadrille is one of the attractions of the 
Viennese balls when everyone is invited to the dance 
floor. All the guests will have the opportunity to learn ad-
hoc the quadrille steps and will dance together. 

0:45 Dance programme with Martin 
Breinschmid and Radio Kings Band.

1:30 Dance programme with 
Spirit of Vienna Orchestra.



CELLIA COSTEA 

Cellia Costea made her professional 
debut in 1999 on the stage of 
the Bucharest National Opera, 
Romania, in the role of Desdemona 
in Otello by G. Verdi, and the 
international career having as 
starting point the role of the 
Countess of Le Nozze di Figaro by 
W. A. Mozart, in 2001 on stage of 
Klagenfurt Stadttheater, Austria.  
She is the winner of 11 international 
singing competitions. 

This led to many engagements 
worldwide including London Covent 

Garden, Wiener Staatsoper, Liceu de Barcelona, Deutsche Oper 
Berlin, Teatro Municipale Santiago de Chile, Beijing National 
Opera, Deutsche Oper am Rhein, Royal Opera Amsterdam, 
Seoul Art Center, and many more.
 
Some of the most important protagonist roles are: Contessa in 
Le nozze di Figaro, Arminda in La finta giardiniera, Donna Elvira 
in Don Giovanni, Michaela in Carmen, Marguerite in Faust, Liu in 
Turandot, Desdemona in Otello, and many more. 

The 2022 season included Maddalena in Andrea Chenier and 
Desdemona in Otello at Greek National Opera House and new 
projects are coming: Elisabetta in Don Carlo at Bucharest Opera 
House, Aida at Timisoara Opera House, Amelia in Un ballo in 
maschera at Iasi Opera House, Margherita in Mefistofele at 
Bucharest Opera House.

Cellia Costea was born in 1975 into a family of musicians. She 
studied violin at the Music School in Piatra Neamț and later 
singing, with Elena Botez at the Art High School in the same 
city. She continued her studies at the University of Music in 

Bucharest. Since 2012 she is the soloist of the National Opera in 
Athens, Greece, the year in which she received from the Union 
of Greek Theater and Music Critics, the Grand Prize for the best 
artist of the year.

LOIS MUNTEANU 

Born on September 29, 2007, Lois Muntean 
is a student in Year 8 at the “Ion Vidu” Art 
High School in Timișoara with teacher 
Cristina Dan.

Among the most important awards and 
distinctions awarded to Lois are the 1st Prize 
at the International Competition Kloster-
Schöntal, Germany 2022, the 1st Prize at 
the National Olympiad of Interpretation, 
Deva 2022, the 1st Prize at the International 
Competition “Remember Enescu” Sinaia/ 
Romania 2021, the 1st Prize at Muse 2021 
International Music Competition.

This year, Lois won one of the UNIMIR 
scholarships, offered to young musicians. 

She has numerous recitals and concerts as a 
soloist, the most notable of which are the Concert as a soloist 
with Orchestra Maggiore - Timișoara, Recital in the “Tuesday 
Evening Season” in November 2021 and also gave recitals at the 
Philharmonics of Râmnicu Valcea, Lugoj, Arad and Timisoara

Throughout the years of training, he participated in various 
masterclasses held by prestigious musicians such as Alexandru 
Tomescu, Verona Maier, Laszlo Csendes, Nurit Stark and Vlad 
Popescu, Florin Negreanu, Yulia Berinskaya, Florin Paul and 
Volkhard Steude.



SEBASTIAN MANNING

Sebastian Manning was born on 
December 19, 2008 and studies the 
violin with teacher Cristina Dan at the 
“Ion Vidu” Art High School in Timișoara, 
where he is currently in the 7th grade.

In recent years, he has participated 
in recitals organized both at the “Ion 
Vidu” Art High School, as well as at the 
Banatul Timișoara Philharmonic or the 
Faculty of Music and Theater Timișoara, 
as well as numerous master classes. 

Sebastian also participated in numerous 
competitions where he won prizes, the 
most recent being the 2nd prize at the 
“Ștefania și Dan Cumpătă” National 

Interpretation Competition, in December 2021, and in March 
2022, the 1st prize at the Instrumental Interpretation Olympiad, 
the regional stage, Arad, and in April 2022, the III prize at the 
national stage of the Olympiad, held in Deva. In August 2022, 
Sebastian took part in the second round of the Kloster Schöntal 
Violin Competition, and in October 2022 he won the 1st prize at 
the MusicalFest Bucharest Competition, 1st edition, organized 
by the National Library of Romania.

Spirit of Vienna Orchestra 
Led by Maestro Wang-Yu Ko 

Having performed on three 
continents, Spirit of Vienna 
Orchestra includes the best 
musicians from the Austrian 
capital. They are a novel 
artistic ensemble, performing 
music in an authentic way, as 
part of the culture it belongs.

As their name suggests, 
the true spirit of Vienna 
is brought to life in this 
complete performance where 
the melodic notes of the Strauss` waltzes and the artists’ 
interpretations meet the concert maestro`s virtuosity and 
humour.

Romanian Flute Ensemble
Iulia Lupaș, Tabea Bebeșelea, Romina Oprișor, Bogdan Preda

Romanian Flute Ensemble, created at the initiative of professor 
and soloist Matei Ioachimescu, consists of 4 to 8 young 
Romanian flutists, and proposes a spectacular cultural event. He 
combines different musical genres, from baroque music to film 
music and Romanian music, in an original instrumental formula: 
a mini orchestra made up of the entire family of modern flutes, 
from the bass flute to the piccolo. The mobility of the ensemble 
allows it to appear in the most diverse concert spaces, so that 
the Romanian Flute Ensemble is already invited to prestigious 
festivals of music, theatre and literature.
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