
 
 

 
Havasi Symphonic Concert Show  
Sala Palatului, Bucuresti, 3 noiembrie 2012 
Organizatori AMPHITRION 

Balázs Havasi (nascut in Ungaria, la 18 septembrie1975) este un pianist si compozitor foarte 
talentat, cu personalitate puternica si remarcabile aptitudini de comunicare, care l-au ajutat sa 
devina foarte cunoscut intr-o scurta perioada de timp. 

Havasi va reveni la Bucuresti, pe 3 noiembrie 2012, dupa un prim spectacol sustinut in 
Romania, in iarna anului trecut, cu casa inchisa. Castigator al titlului de "Cel mai rapid pianist 
din lume", artistul maghiar va monta un spectacol muzical impresionant, intitulat Symphonic 
Concert Show. 

Vor fi prezenti pe scena peste 100 de artisti, iar programul va avea patru parti denumite astfel: 
Pensula si pian (dedicat artelor plastice), Batalia instrumentelor muzicale (genuri muzicale 
diferite), Drum and piano show (muzica rock si clasica) , Copaci neincovoiati (muzica pop si 
muzica de camera). Symphonic Concert Show cuprinde compozitii care au la baza stiluri 
muzicale diferite, interpretate desavarsit de artisti alesi din multe tari, care reusesc sa isi puna 
amprenta personala asupra fiecarei partituri. 

Calatoria muzicala de aproape doua ore si jumatate va constitui o experienta deosebita, pe 
parcursul careia Havasi isi va conduce publicul prin sase scene muzicale diferite, bazate pe 
urmatoarele tematici: Monumentalitate, Mostenire, Spirit, Pasiune, Respect si Imaginatie. 
Finalul va fi grandios, cand toti artistii participanti vor fi prezenti pe scena. 

Symphonic Concert Show promite o incursiune in fascinanta lume muzicala a lui Havasi, in 
care tehnica unui pianist desavarsit intalneste pasiunea pentru arta intr-un amestec fascinant 
de sunete, imagini si emotii. Ele surprind "o calatorie a simturilor dincolo de limitele impuse 
de spatiu sau timp", asa cum multi descriu spectacolul tanarului artist. 

Bilete Havasi Symphonic Concert Show 
Biletele pentru concertul pe care Havasi îl va susţine la Sala Palatului sunt disponibile în 
reţeaua magazinelor Diverta, magazinul Muzica, librăria Mihai Eminescu, Sala Palatului, si 
online pe www.myticket.ro . 
Preturile sunt cuprinse între 99 şi 335 de lei, după cum urmează: 
Categoria I: 335 lei 
Categoria II: 265 lei 
Categoria III: 235 lei 
Categoria IV: 175 lei 
Categoria V: 135 lei 
Categoria VI: 99 lei 
 
Organizatori AMPHITRION 
www.amphitrion.ro 

 


