
Cornelia BRONZETTI – Bucureşti, România 
 

Violonistă, solist concertist, cu diploma obţinută la Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti, Cornelia Bronzetti a studiat vioara la clasa celebrului profesor 
Garabet Avachian. În paralel a studiat şi pianul. După încheierea studiilor în 
România, a continuat cu specializări la Paris şi Bruxelles. 

Cornelia Bronzetti a fost  prof. univ. la Universitatea Naţională de Muzică 
Bucureşti unde a predat vioara. 

Activitatea sa concertistică susţinută în Europa, Asia, Africa de Nord cuprinde 
peste 2.500 concerte camerale sau, ca solist, cu orchestre simfonice şi de cameră. 
Astfel a avut ocazia să colaboreze cu mari dirijori şi pianişti români şi străini. Ca 
solist, a prezentat în ţară şi străinătate numeroase lucrări în primă audiţie absolută, 
unele scrise special pentru ea. În prezent desfăşoară o activitate concertistică 
permanentă în Elveţia, Germania, Franţa şi România. 

Interpretările sale se regăsesc în numeroasele înregistrări pe discuri, CD-uri, în 
arhiva posturilor de radio sau televiziune, marca: Electrecord Bucureşti, Radio 
România, Paris, Moscova, Varşovia, Hanovra, Stuttgart, Nürenberg, Berna, Zürich, 
Budapesta, etc. 

Doamna Bronzetti a fost invitată să facă parte din juriile unor concursuri 
internaţionale de la Paris, Amsterdam, Helsinki, Gorizia, Tirana, Chişinău. A susţinut 
comunicări la diferite congrese şi simpozioane de specialitate din Europa. 

O altă activitate permanentă o reprezintă cursurile de măiestrie la specialităţile 
vioară, violă şi muzică de cameră pe care le-a susţinut în Elveţia, Germania, 
Macedonia, Republica Moldova, România şi Finlanda. 

Studenţii săi au fost laureaţi ai concursurilor internaţionale din Danemarca, 
Spania, Elveţia, Germania, Italia, Albania, SUA, astăzi ei fiind concert-maestrii, 
profesori, solişti sau membri ai unor orchestre din SUA, Canada, Germania, Brazilia, 
Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Italia, Australia, România, Albania, Macedonia, 
Republica Moldova. 

Din 1990 participă activ la organizarea şi desfăşurarea vieţii concertistice-
muzicale din Câmpina, unde din 1998 a înfiinţat „Concursul Internaţional de 
Interpretare Violonistică”adresat tinerilor până la 21 de ani, concurs ce are loc bienal. 

Este „cetăţean de onoare” al oraşelor Benevento şi Bari din Italia, Balingen- 
Germania, Câmpina-România. 

A fost decorată cu medaliile J. Sibelius, Bückeburg Festspiele, ş.a. 
Figurează în Who’s Who din SUA, Marea Britanie, Elveţia şi România. 

 

 

 

 

 

 


