
RAMONA PĂUN 

Soprana Ramona Păun, este absolventă a Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti, secția 

canto clasic, clasa profesor Eleonora Enăchescu. Palmaresul său muzical cuprinde distincţii şi 

premii la competiţii precum: Concursul Internaţional de Artă Vocală "George Enescu" de la 

Paris, Concursul Internaţional de Belcanto "Vincenzo Bellini" din Franţa, Concursul 

Internaţional "Hariclea Darclee" de la Brăila, Concursul Internaţional "Sabin Drăgoi" derulat la 

Timişoara, Concursul Naţional "Mihail Jora" din Bucureşti, Concursul Naţional de lied "Ionel 

Perlea" desfăşurat la Slobozia.  

În anii de perfecționare vocală, Ramona Păun a participat de cursuri de măiestrie artistică 

susţinute de Luciana Serra, Viorica Cortez, Leontina Văduva, Marina Krilovici şi Elisabeth 

Cornelius-Lund. 

În prezent, soprana Ramona Păun colaborează cu Opera Națională București, în calitate de artist 

liric în opere precum “ Bal mascat “ de Giuseppe Verdi, interpretând rolul lui Oscar, opera “ 

Nunta lui Figaro “ de W.A.Mozart, rolul Suzannei, “ Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti, 

rolul Adinei, opera “ Bărbierul din Sevilia”, de Gioachino Rossini , rolul Rosina. 

 

MARIUS NINE 

Baritonul Marius este licențiat al a Universității Naționale de Muzica București, secția canto 

clasic, clasa profesor Nicolae Constantinescu.  

Încă din perioada studiilor, este angajat, în calitate de artist liric, al Corul de camera “ Preludiu ”, 

al Centrului Național de Artă „ Tinerimea Română ”, dirijat de maestrul Voicu Enachescu, 

activitate artisytică desfășurată și în prezent.  

În paralel, baritonul Marius Nine, colaboreză cu Corul Academic Radio și corul Filarmonicii „ 

George Enescu”.  

Activitatea liber profesionistă se împlinește cu un repertoriu de muzica contemporană, repertoriu 

ce l-a adus sub bagheta dirijorului Ludovic Bacs, în rolul lui “Dubelt” din opera “Ultimele ore 

ultimele zile” a lui Anatol Vieru, prezentată  în prima audiție în cadrul festivalului George 

Enescu, pe scena teatrului de operetă Ion Dacian  

Baritonul Marius Nine abordează cu lejeritate și repertoriul baroc, pe care îl prezintă în 

concertele susținute la Biserica Luterană. Împreună cu asociația SmartArt prezintă productiile 

“S-au furat poveștile” ( spectacol cu muzica din desene animate ), “Muzica popoarelor”, “La 

Paris monser” în rolul lui Cristian Vasile, jucate în premieră pe scena Operei Comice pentru 

copii.  

Afinitatea pentru un repertoriu vast și nuanțat îl aduce pe baritonul Marius Nine alături de 

violonistul Valentin Albeșteanu, în concerte având ca tematica muzica Bucureștiului de 

odinioară . 


