
 

 

 

Radu Vâlcu Quartet – Daydream – Turneu Național de Debut 

Radu Vâlcu (chitară), Mihai Balabaş (vioară, live electronics), Andrei Petrache (pian) şi Răzvan Florescu 

(vibrafon, percuţii tradiţionale) – cărora li se adaugă în prezent Alexandru Badea (tobe) – şi-au dorit să genereze un 

organism artistic prin intermediul căruia să-şi poată exprima deopotrivă creativitatea componistică şi talentul de 

interpreţi. 

Compoziţiile originale devin inima grupului, locul care generează identitatea sa sonoră. Cu inspiraţie din 

jazz, fusion, muzică clasică, world music sau din creaţia unui artist ca brazilianul Egberto Gismonti, „Daydream” 

propune, de fapt, o manieră proprie de a înţelege muzica, iar grupul se regăseşte în sensibilitatea îndreptată asupra 

spaţiului timbral şi aprofundarea universului armonic. 

„Daydream” vă așteaptă la Ploiești, la Filarmonica “Paul Constantinescu” marți, 22 septembrie 2020, de la 

ora 20.00. 

Biletele, în valoare de 25 lei (întreg), 15 lei (pensionari) și 5 lei (elevi/studenți) sunt disponibile la casa de 

bilete a Filarmonicii sau online, aici: https://filarmonicaploiesti.ro/.../rvq-daydream-22.../ 

Relații suplimentare și rezervări: 0734 335 067. 

Pentru RVQ, septembrie 2020 înseamnă o dublă premieră: lansarea albumului şi primul turneu naţional – un 

pas esenţial pentru o trupă cu atâta energie în concerte. În RVQ, pasiunea pentru muzică se îmbină cu seriozitatea, 

farmecul cu virtuozitatea şi ambiţia cu bunul simţ şi onestitatea. Este unul dintre puţinele grupuri din România cu 

activitate atât de constantă şi o direcţie clară. Perseverenţa în dorinţa de a face muzică urmându-şi propriul gust dă 

deja rezultate, iar RVQ devine un grup de referinţă pe scena autohtonă. Abia după ce descoperi muzica lor îţi dai 

seama că o aşteptai demult. 

Turneul „RVQ – Daydream” se concretizează printr-o serie de concerte ce se va desfășura în 10 locații și 9 

orașe, cu două evenimente la București și câte unul în Sibiu, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, 

Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și Ploiești, în perioada 7 – 23 septembrie 2020. 

Concertul „Daydream” va conține opt piese – Rain, Daydream, In five, Midnight, Travelling I, Sunrise, 

Travelling II, Far Ahead, compuse de cei 5 artiști și prezentate în premieră, ca program integral, în cadrul acestui 

proiect, program care se va regăsi și pe albumul de debut. 

„Radu Vâlcu Quartet – Daydream – Turneu Național de Debut” este un proiect cultural co-finanțat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), având alături partenerii Casa Filipescu-Cesianu, Filarmonica de 

Stat Sibiu, Harmonia Cordis Association, Visssual, Asociația Memoria Culturii, Filarmonica Paul Constantinescu – 

Ploiești și Green Hours jazz&theatre-café.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffilarmonicaploiesti.ro%2Fconcert%2Frvq-daydream-22-septembrie-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ayMx4SFcA4xwfgLHR2dGqY0cQr0s_Y6a8HzZBICzaCecPDzPWpG8LYkQ&h=AT2NfZ9-v3r9Y9QfKwpqNk_vR5EgzP6rQmB1Ikt18y-OXNuLu320SN1-2ikD0Y6VT-32M8_HLtQbLsy1bery9B-kzzX9-psxB-LQzuyqHojgXqs1y2zLLo4Fisv0Kin04g_Z&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1WdJ_yrs40TEuUyJpXYl7Ni4l0Vzi73PltVAHJCr-strDHnVJ0z6wwfZJII6FqmWQEpijFmIFdiiU5f8r11txhIZ7EAmmoMiqSU3xgMXYxitwTL6V6DGYEQKzCGJXy2D63N7W3TDkc9zqFNwuvodUJax23X7U6_U7q8ReaMfU9jD_rUdP5YN9IP_DuIuc8M9RCV8NL45K8-o_uuf7i4pE9VGANN39aW7FVvfH8CI0OVikh9wJKHJKq

