
 VALENTIN ZOLTAN CUCU 

Născut la data de 12 august 1969, pianistul Valentin Zoltan Cucu este licențiat al Universității 

Naționale de Muzică București, secția pedagogie muzicală. Valentin Cucu și-a început cariera în 

anul 1993, în calitate de dirijor al tarafului Clubului Copiilor, sector 2, București. Între anii 1994 

și 2009 devine pianist solist acompaniator al Liceul de coregafie  “ Floria Capsalli “, din 

București, colaborând în acești ani cu mari artiști și coregrafi ai baletului național și 

international, printre care: Sergiu Ștefanschi, Gilbert Mayer, Anca Mândrescu, Eugenia 

Coțofelea.  

A fost distribuit  în piesa ” O noapte furtunoasă “ de I.L. Caragiale, jucată pe scena Teatrului 

Bulandra, iar în  anul 2007 se întâlnește din nou cu teatrul, alături de violonistul Valentin 

Albeșteanu, în piesa de teatru Menu – o vioară, o poveste, jucată pe scena Centrului Cultural 

„Nicolae Bălcescu“ din București.  

În anul 2009 este angajat al Palatului Național al Copiilor din București, în calitate de 

corepetitor. 

În anul 2006 l-a întâlnit pe violonistul Valentin Albeșteanu, alături de care a susținut concerte în 

cadrul unor mari evenimente culturale precum :  

Din 2015, împreună cu violonistului Valentin Albeșteanu, actrița Miruna Ionescu, soprana 

Ramona Păun, soprana Ana Cebotari și baritonul Marius Nine susține concerte în restaurantele 

grupului City Grill.  

 

 

 

DAN MUSTĂȚEA 

Născut la 14 mai 1964,  în Giurgiu, acordeonistul Dan Mustățea, provine dintr-o familie de vechi 

lăutari. A absolvit liceul Tudor Vianu, iar din anul 2000 până în 2008 a fost angajat al 

Ansamblului Vlașca al Centrului Cultural de tradiții și folclor Giurgiu, alături de care a susținut 

concerte în țara și străinătate.  Din 2008 până în prezent este angajat, , al orchestrei Doina 

Dunării a Centrului Cultural Ion Vinea în calitate de acordeonist. În toți acești ani a colaborat cu 

dirijori de excepție precum Ion Albeșteanu, Marin Ghiocel, Florică Stoica, Ionel Ivanovici. 

Din anul 2000 devine membru permanent al tarafului Valentin Albeșteanu, alături de care 

participă la numeroase concerte, festivaluri și emisiuni radio și de televiziune. 

 

 

 

 



NICOLAE PETREA 

În anul 1978 a absolvit cursurile Liceului de Muzică Dinu Lipatti din București, secția 

contrabass. În anul 1975 începe să activeze în cadrul Ansamblului Cununa Carpaților al 

Centrului Național de Artă Tinerimea Română, iar între anii 1987 – 1994 colaborează cu 

orchestra Radioteleviziunii Române, alături de care participă la turnee în Europa, Africa și 

Japonia. Începând cu anul 2004 și până în prezent este angajat al Ansamblului Doina al Armatei 

Romane. În paralel începe colaborarea cu violonistul Valentin Albeșteanu, devenind membru 

permanent al tarafului Valentin Albeșteanu. 

 

 

 

 

  


