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Διεθνές Φεστιβάλ
Μουσικής Δωματίου

επιπέδου
Ευρώπη προσφέρονιας συναυλίες
16ο Διεθνές Φεοτιβάλ
Το
του
στερεώματος
μουσικού
με ορισμένους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες
19 Μαΐου και 4 Ιουνίου και παρουσιάζει 20
Μουσικής Δωματίου Φάρος διοργανώνεται μεταξύ
οκτώ συναυλίες στο The Shoe Factory στη Λευκωσία
σολίστες οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για
19 Μαΐου στο
και στη Μεσαιωνική Έπαυλη ίων Κουκλιών στην Παλαίπαφο Η αυλαία ανοίγει στις
ο οποίος
Emmanuel
Tjeknavorian
τον
από
Βιεννέξο
ένα
βιολονίστα
νεαρό
The Shoe Factory με
ρεσιτάλ
το δεύτερο και το
εντυπωσίασε το φιλόμουσο κοινό ανά το παγκόσμιο όταν κέρδισε πριν λίγους μήνες
θα δοθούν έξι
ειδικό βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Γιαν Σιμπέλιους στο Ελσίνκι Στη συνέχεια
Κούκλια Το φεοτιβάλ θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά
στα
2
Ιουνίου
και
Μαΐου
27
συναυλίες μεταξύ
που έχει περιγραφεί ως απλά η πιο εκθαμβωτική και εξωπραγμα¬
στην Κύπρο τη σπουδαία Yuja Wang
•

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΑ από τα σημαντικότερα φεοτιβάλ οτην

τικά χαρισματική πιανίστα της εποχής
μας και τον Yevgeny Sudbin που έχει
χαρακτηριστεί ως πιθανότατα ένας από
τους σπουδαιότερους πιανίστες του 21ου
αιώνα Εκτός από τους τακτικούς συμ
μετέχοντές του θα φιλοξενήσει επίσης τη
Γερμανίδα πιανίστα Katharina Treutier
τον φημισμένο για τη φυσική του μουσικότητα
βιολονίστα Henning Kraggerud τον
διεθνούς φήμης κοντραμπασίστα Nabil
Shehata τον Alessandro Carbonare πρώτο
κλαρινέτο της ορχήστρας Santa Cecilia
της Ρώμης τον Fabio Zanon ο οποίος
συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους
κιθαρίστες της εποχής μας τη βιολονίστα
Monika Urbonaite τους βιολιστές
David Abrahamyan και Shira Majoni και
τον τσελίστα Tim Park καθώς και δύο
χαρισματικούς νεαρούς τραγουδιστές

τή ôùîïpûVO RûZâii iViäPitäshyäii KCU toy
Κύπριο βαρύτονο Μάρκο Κλεοβούλου
Στις 4 Ιουνίου θα δοθεί στο The Shoe
Factory ένα εορταστικό φινάλε με ένα
ποικίλο πρόγραμμα με έργα για έγχορδα
στο
κιθάρα πιάνο και φωνή Πλι/ροφορίις
22663871

• ΤΙΜΩΝΤΑΣ τον μεγάλο κιθαρίστα
και συνθέτη Leo Brouwer ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Κλασικής Κιθάρας σε συνεργασία
με την Ακαδημία Καλών Τεχνών
Πάφου διοργανώνουν στο πλαίσιο της

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Πάφος 2017 το Ιο Φεοτιβάλ Κιθάρας
του
στην Κύπρο που θα φέρει το όνομά
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην
θα
παρουσία του ιδίου του Brower και
περιλαμβάνει master classes και συναυλίες
από τους Κο>στα Κοτσιώλη Aniello

