
 
 

 

 

                                       Ploiești Jazz Festival 2020 

 

               Ploiesti Jazz Festival, una dintre cele mai importante manifestări culturale ale toamnei, vă aşteaptă în 

perioada 25-29 noiembrie 2020 cu o serie de concerte excepționale și cu o multitudine de invitați surpriză. 

            Ploiești Jazz Festival 2020 se va desfășura fără public și va putea fi urmărit integral online pe platforma 

Virtual Concert Hall, aici: https://virtualconcerthall.ro/ 

            Bilete online: https://virtualconcerthall.ro/ 

            Evenimentul va fi deschis miercuri, pe 25 noiembrie, la ora 19.00, de Orchestra Simfonică a 

Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești , aflată sub bagheta dirijorală a maestrului Sabin Păutza. Solistă va 

fi violonista Simina Croitoru. „Piano Day”, este programat să aibă loc pe 26 noiembrie, îi va avea în prim plan 

de la ora 18.00 (prima parte) și de la ora 19.30 (partea a doua) pe Puiu Pascu, Adi Stoenescu, Mircea Tiberian, 

Marius Vernescu și Sorin Zlat Jazz Artist & Ploiești JAZZ Trio. Vineri, 27 noiembrie 2020, de la ora 18.00, veți 

putea asculta Cristian Soleanu Quartet, iar de la ora 19.30 Sonotera Ensemble (@Catalin Milea) – “Saxophone 

Mantras”. Cu Sebastian Burneci Sextet vă veți putea întâlni sâmbătă, de la ora 18.00, pentru proiectul “Behind 

Social Bars”, iar de la ora 19.30 vor urca pe scenă componenții Groove Garden by Sorin Zlat. 

            Cea de-a XV-a ediție a Ploiești Jazz Festival se va încheia duminică, 29 noiembrie 2020, când Ploiesti 

Big Band Jazz Society și dirijorul Răzvan Cojanu vă așteaptă alături de Nadia Trohin și Ana Cristina Leonte. 

Concertul se va desfășura pe parcursul întregii seri, de la ora 18.00 (prima parte) și de la ora 19.30 (cea de-a 

doua parte). Invitați speciali sunt dansatorii de la Vertigo Dance School. 

            Prezintă Andi Enache, jurnalist și co-founder la ploieștii.ro, Entertainer @Ploiesti Jazz Festival, 

A&R+Music Producer A2 Records 

            Ploieşti Jazz Festival este un festival international organizat de Filarmonica “Paul Constantinescu” 

Ploiesti, desfășurat sub egida Ministerului Culturii, sub auspiciile Familiei Regale a României, în parteneriat cu 

Primăria și Consiliul Local Ploiești. 

             Informaţii suplimentare: +40 734 335 067. 
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