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Cel mai important eveniment de leadership din România, acum şi la Cluj



Organizatori

Eveniment organizat in beneficiul Fundaţiei School for Europe 

fondatoarea



Leadership concert – Cluj-Napoca 2016 este un evenimement dedicat mediului de business care are la bază un 
concept complex ce îmbină principiile de leadership cu armonia şi performanţa specifice unei opere lirice. Paradigma 
asupra careia se concentrează „Leadership concert” ilustrează conexiunea dintre un spectacol de operă - regalul 
suprem al artei - şi conducerea unei organizaţii, dezvăluind, astfel, principii de coordonare, colaborare, spirit de 
echipă şi leadership.

Leadership Concert – Cluj-Napoca 2016 reuneşte pe scenă personalităţi ale societăţii româneşti şi internaţionale care 
vorbesc audienţei despre importanţa formării noii generaţii de lideri în România, prin prisma experienţei de viaţă 
şi profesionale a fiecăruia, dovedite de-a lungul timpului, la conducerea unor companii sau instituţii şi organizaţii 
prestigioase.

Gazda evenimentului este dirijoarea Elizabeth Askren (USA).

Intervenţiile acestora se vor îmbina armonios cu arii celebre din muzica clasică oferite de grupul Anatholis Classis, din 
care fac parte tenorul Florin Pop, baritonul Bogdan Nistor, basul Alexandru Stelian Simonfi, și tenorul Gelu Moldovan, 
acompaniaţi la pian de Krisztian Kosa. Grupul Anatholis Classis colaborează îndeaproape cu mezzo-soprana 
Cristina Damian.

Şi pentru că formarea liderilor de mâine începe de la cele mai fragede vârste, ne propunem ca la prima ediţie din 
Transilvania să promovam o nouă cale în educaţie, sub egida „Leadership concert – Royal Education in Transylvania”.

Leadership concert – Cluj-Napoca 2016 este organizat în beneficiul Fundaţiei School for Europe, fondatoarea Royal 
School in Transylvania, un model educaţional unic în S-E Europei.

Fiecare participant la Leadership concert – Cluj-Napoca 2016 este invitat să doneze o carte pentru copii, în 
limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italină, maghiară sau română, bibliotecii Royal School care va fi 
deschisă întregii comunităţi.



De ce să participi la  
Leadership Concert – Royal Education in Transylvania?

 � Vei asista la punerea în scenă a unei experienţe inspiraţionale de leadership, cu exemplificarea paradigmei care stă 
la baza succesului în business, bazat pe o educaţie de calitate;

 � Vei afla ingredientele ce stau la baza succesului formării liderilor de mâine: pasiune, creativitate, inovaţie, 
comunicare, spirit de echipă, dedicaţie, empatie, feedback şi coordonare perfectă;

 � Vei avea o ocazie unică de networking la cel mai înalt nivel, alături de lideri din România şi din străinătate;

 � Vei avea posibilitatea de a interacţiona cu invitaţii, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, dar şi la cocktailul 
de la finalul concertului;

 � Vei contribui la o cauză socială cu impact pe termen lung pentru copiii din Cluj şi din Transilvania. Contribuţia 
ta va fi folosită pentru dotarea bibliotecii Royal School in Transylvania, şcoala „fântână”, un proiect deschis spre 
comunitate. 

Rezervă-ţi acum locul la eveniment pe www.biletmaster.ro sau contactează-ne pe office@csinvest.ro (0722 261333) 
dacă vrei sa fii partener al evenimentului.



Agenda 

17.30-18.00 Întâmpinarea oaspeţilor 

18.00-18.10 Mesaj de bun venit adresat de gaza evenimentului, Elizabeth Askren

18.10-18.15 Mesajul Alteţei Sale Regale Principele Radu 

18.15-18.30 Theodor Paleologu, istoric, diplomat, politician

18.30-18.40 Intermezzo muzical

18.40-18.55 Carl Siebentritt, fost şef al Biroului SUA la Cluj-Napoca

18.55-19.05 Intermezzo muzical

19.05-19.25 English tea break 

19.25-19.40 Julian Hingley, director al Royal School in Transylvania 

19.40-19.50 Intermezzo muzical 

19.50-20.10 Excelenţa Sa Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti 

20.10-20.20 Intermezzo muzical 

20.20-20.30 Întrebări şi răspunsuri 

20.30-20.45 Intermezzo muzical 

20.45-22.00 Cocktail



Speaker

Theodor Paleologu,  
Istoric, diplomat, politician
Theodor Paleologu, fost elev al Ecole Normale Supérieure, a studiat filozofia 
la Universitatea Paris I Sorbonne şi este doctor în filozofie politică al Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales şi al Universităţii din München. A 
fost fellow la Harvard, Notre Dame şi Wissenschaftskolleg zu Berlin, a predat 
la Boston College, Deep Springs College, European College of Liberal Arts 
de la Berlin şi Universitatea din Copenhaga. 

A fost ambasador al României în Danemarca şi Islanda şi Ministru al Culturii. 
În prezent este deputat și președintele Fundaţiei Paleologu.



Speaker

Carl Siebentritt, 
Diplomat de carieră,  
fost şef al Biroului Ambasadei SUA la Cluj-Napoca
Carl Siebentritt este diplomat de carieră cu o experienţă de 32 de ani în serviciul 
Guvernului Statelor Unite ale Americii, în cea mai mare parte acumulată în 
Europa. El este în prezent consilier de politică externă pentru Comandamentul 
European al SUA din Stuttgart. A condus, de asemenea, EUCOM Joint 
Interagency Counter-Trafficking Center. A fost şeful departamentului politico-
economic al Biroului SUA din Pristina, după conflictul din Kosovo, a fost 
responsabil pe probleme de contra-terorism şi securitate internă pentru 
Ambasada SUA din Berlin, după evenimentele din 11 septembrie 2001 şi a fost 
consilier pe probleme politico-militare la Ambasada din Ankara. A fost director 
de operaţiuni la Interagency Civilian Response Corps (CRC), responsabil cu 
recrutarea, pregătirea şi trimiterea în misiune a personalului CRC în operaţiuni 
de stabilizare post-conflict. Din 2011 în 2013, a gestionat fonduri în valoare de aproape 200 de milioane de dolari, folosite 
în dezvoltarea de programe ale Departamentului de Stat pentru Poliţie şi Anti narcotice, în Port-au-Prince, Haiti. 

Carl a lucrat în Albania, Grecia şi, de asemenea, în România. Înainte să se alăture Ministerului de Externe, a fost, timp 
de patru ani, ofiţer al V Corps in Frankfurt şi a fost trei ani consultant pe probleme de apărare, la Washington. 
Vorbeşte germană, albaneză, un pic de turcă, română şi franceză.

* Carl Siebentritt va vorbi la Leadership Concert Cluj-Napoca în calitate de persoană privată şi nu în calitate de reprezentant 
oficial al Guvernului SUA. Discursul său reflectă opiniile şi experienţele personale, iar acestea nu sunt, neapărat, politicile 
guvernului american.



Speaker

Julian Hingley,  
Director Royal School in Transylvania
Julian Hingley este profesor cu o experienţă de 36 de ani în domeniul edu-
caţiei, din care 20 de ani în Marea Britanie, în special în Londra, în mai multe 
şcoli în care a ocupat diferite funcţii. A devenit director de şcoală pentru 
prima dată la vârsta de 27 de ani. A lucrat cu elevi pornind de la clasa a II-a 
(clasa I in curricula românească) şi până la nivel de licenţă. Înainte de a veni 
la Royal School, Julian a  fost directorul Transylvania College, a predat timp 
de nouă ani în Bucureşti, în calitate de director al Şcolii Internaţionale Brita-
nice şi a fost director adjunct al Şcolii Internaţionale, unde a fost responsabil 
cu realizarea primelor examinări internaţionale Cambridge în România, ţară 
în care a adus COBIS şi steagurile BSO. 

Julian Hingely a fondat Cross Frontier Education în 2008, organizaţie care, 
printre altele, consiliază elevii interesaţi să candideze la univeersităţile din 
Marea Britanie. El este arhitectul din spatele brand-ului Teacher 2 Teacher România. Julian este membru al Consi-
liului Strategic al Cluj IT Cluster. Are interese și preocupări diverse și se află în România pe termen lung. A fost ales 
„Profesorul Anului” în Cluj, în decembrie 2012. Este membru fondator onorific al Fundaţiei School 4 Europe, care este 

promotoarea noului proiect a celei de-a patra căi în educaţie. Este în prezent directorul Royal School in Transylvania 
și este profesor de limba engleză și ştiinţe umaniste.



Keynote speaker

Excelenţa Sa Paul Brummell,  
Ambasador al Marii Britanii la Bucureşti
A intrat în diplomaţie în anul 1987, iar un an mai târziu a devenit membru 
în Departamentul de Cercetare al Foreign and Commonwealth Office. Între 
1988 şi 1989 a activat ca membru în Departamentul pentru America de Sud 
al Ministerului Externe al Marii Britanii. Au urmat, apoi, trei ani în care a activat 
ca secretar politic de gradul trei şi, ulterior, doi la Islamabad. În 1992, a fost 
membru în echipa de organizare de conferinţe în cadrul misiunii diplomatice 
britanice la ONU în New York. 

Implicat în educaţie şi cercetare, Paul Brummell a fost, între 1993 şi 1994 şef al 
Biroului de Ştiinţă și Tehnologie, Departamentul Mediu, Ştiinţă şi Energie, din 
cadrul Foreign and Commonwealth Office. Din 2000 până în 2009 a ocupat 
mai multe funcţii dipolomatice în state din Orientul Apropiat, iar din 2009, 
până în 2013 a fost Înalt Reprezentant în Bridgetown. În 2013 a fost numit 
Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 



Gazda evenimentului

Elizabeth Askren (USA)
Născută la New York și împărţindu-și în prezent timpul între Paris și 
Transilvania, Elizabeth Askren este recunoscută la nivel internaţional pentru 
„iscusinţa sa care inspiră, cu rezultate uimitoare, plină de vervă, originalitate 
și veridicitate” (appoggiatura). A fost dirijor asistent în săli celebre din Europa 
(Teatrul Champs Elysées, Teatrul Châtelet, Concertgebouw…) și dirijor 
invitat pentru orchestre precum Orchestra simfonică din Londra, Orchestra 
de cameră din Paris, Orchestra filarmonică regală și Orchestra simfonică 
din Bretania.  De curând, și-a început activitatea alături de Opera Naţională 
Română din Cluj și de orchestra Operei din Toulon, iar în stagiunea care 
începe va dirija pentru prima dată la Opera din Dallas.

Askren este invitată cu regularitate să susţină ateliere muzicale și de 
leadership și a făcut parte din juriile unor concursuri muzicale internaţionale. 
Este câștigătoarea mai multor granturi și premii acordate de instituţii de 
renume, inclusiv ADAMI (Franţa), Mozarteum (Salzburg), Festivalul Aldeburgh (Anglia) și programul pentru lideri tineri 
al Fundaţiei francezo-americane. De asemenea, a fost invitată la diferite interviuri, în radio și în presă (realizate de Le 
Parisien, France Inter, France Culture, Radio France Internationale…), și a fost selecţionată de canalul de televiziune 
Téva în finala pentru titlul „Femeia anului 2013”.



Artişti

Anatholis Classis
Anatholis este primul grup vocal din Cluj-Napo-
ca ce abordează genul pop-operă. A fost fondat 
în 1995 de actualul coordonator artisic, tenorul 
Florin Pop. Alături de acesta, din grup mai fac 
parte: baritonul Bogdan Nistor, basul Alexan-
dru Stelian Simonfi, și tenorul Gelu Moldovan, 
acompaniaţi la pian de Krisztian Kosa. Toţi mem-
brii grupului sunt absolvenţi ai Academiei de 
Muzică Gheorghe Dima și în prezent soliști ai 
Operei Naţionale din Cluj-Napoca, având o vas-
tă experienţă scenică.

Anatholis colaborează îndeaproape cu mezzo-soprana Cristina Damian și cu formaţia Classis.

În 2005, Grupul Vocal Anatholis și-a început activitatea concertistică, participând la evenimente corporate, dar și la 
gale de binefacere, și concerte în aer liber. Colaborează de asemenea cu instituţii de cultură din întreagă ţară, cum ar fi: 
Filarmonicile din Târgu Mureș, Sibiu și Oradea, Centrul pentru cultură Bistriţa, dar și cu Operele din Timișoara și Galaţi. 
În repertoriul său putem regăsi arii și duete celebre din opere și operete, canzonette, precum și alte cântece din creaţia 
clasică românească și internaţională.



Parteneri:

Parteneri media:

Autotransilvania




