
 

Corina IBĂNESCU – Braşov, România 
 
Pianistă şi profesor universitar dr. la Universitatea „Transilvania” din 

Brașov, la catedra de pian a Facultății de Muzică, Corina Ibănescu este licenţiată 
a Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” (actuala Universitate 
Naţională de Muzică) din București, la clasa prof. Sandu Sandrin. În 2007 a 
obţinut titul de Doctor în muzică la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti. 

A urmat cursuri de perfecţionare pianistică la Academia „Mozarteum” 
din Salzburg, Austria, sub îndrumarea celebrului pianist și dirijor Carlo Zecchi. 

S-a născut în 1964 la Brașov, într-o familie de intelectuali, mari iubitori ai 
artelor. A studiat pianul la Şcoala generală de muzică din orașul natal cu  Horia 
Cristian, Cornelia Orban și Gabriela Popescu. Și-a continuat studiile la Liceul de 
muzică „George Enescu” din Bucureşti sub îndrumarea renumitei profesoare 
Ludmila Popişteanu.  

A fost distinsă în 1980 cu premiul I la Olimpiada naţională și este laureată 
a concursurilor internaționale „Cittá di Senigallia ”, Italia (1982) și „Cittá di 
Catanzarro”, Italia (1984).   

În ceea ce priveşte activitatea concertistică, Corina Ibănescu a fost invitată 
să cânte în compania orchestrelor simfonice din Braşov, Oradea, Craiova, Târgu-
Mureş, Ploiești, etc.  Desfășoară o bogată activitate concertistică în domeniul 
cameral, în țară și în străinătate și a  întreprins turnee de concerte în Germania,  
Austria, Anglia, Cipru, Germania, Cehia, Italia. 

Corina Ibănescu este şi profesor asociat la Liceul de Muzică “Tudor 
Ciortea” din Braşov. Ca profesor, desfăşurând o valoroasă activitate pedagogică, 
a obţinut în ultimii 25 de ani, cu studenţii și elevii săi peste 200 de premii 
naţionale şi internaţionale. Ea susține cursuri de măiestrie și workshopuri de 
pian în țară, fiind invitată anual în juriile concursurilor de la Braşov, Bacău, 
Bucureşti, Piatra Neamţ, Târgovişte, Iaşi, Suceava, Arad, Deva, Râmnicu Vâlcea, 
etc. 

Ca o recunoaștere a performanțelor pedagogice i-au fost acordate 
numeroase diplome de excelență din partea Radio România Muzical, Fundației 
„Remember Enescu”,  „Viv Arte”, Primăriei Municipiului Brașov, etc.  
  

 
 
 


