Miroslav Kultysjevs konsert inför Maurice Ravels 140-årsjubileum
Kl.19.00 på torsdag den 7 maj kommer Musikens hus i Sankt Petersburg att avsluta cykeln
Ryska torsdagars fjärde säsong på Stockholms konserthus Musikaliska. Pristagaren vid
internationella tävlingar glänsande pianist Miroslav Kultysjev skall framträda med ett
soloprogram dedicerat Maurice Ravels 140-årsjubileum.
Konsertprogrammet skall presentera Maurice Ravels konstnärliga mångfald. Kvällen inleds
med den utsökta Sonatin fiss moll, efter vilken cykeln Reflexioner skall följa – ett viktigt verk i
Ravels skapande verksamhet. Han tillägnade verket sina vänner från den avantgardistiska
föreningen Les Apaches. De ädla och sentimenatla valserna kommer också att framföras – till
att komponera dem inspirerades tonsättaren av Schuberts valser. Konserten skall avslutas med
pianocykeln Nattens fantom (Gaspard de la nuit), som kräver verklig virtuositet av
framföraren.
Miroslav Kultysjev (29 år). Alumn från Sankt Petersburgs konservatorium (Ryska
Federationens förtjänstfulla artist professor Alexander Sandlers klass). Pristagare vid de mest
prestigefyllda internationella pianisttävlingarna: den internationella Tjajkovskijtävlingen
(Moskva, 2007), den internationella pianisttävlingen i Monte-Carlo (Monaco, 2012). År 2001
tilldelades han ett ungdomsstipendium från det ansedda ryska nationella Triumfpriset. För sin
värdiga insats i musikkonsten dekorerades han 2005 med den tyska Griporden. Sedan 2006 har
han deltagit i program av Musikens hus i Sankt Petersburg. Det är inte för första gången som
Miroslav Kultysjev kommer att delta i projektet Ryska torsdagar i Stockholm.
Musikaliska
Nybrokajen 11, Stockholm
Tel: +7 10 468-545 703 03
Konserten börjar kl. 19.00.
Biljettpriser: 120-220 kronor
Extra avgift för kassaservice 25 kronor
De Ryska torsdagarna har genomförts sedan 2010 då Blåssymfonikerna framgångsrikt
gästspelat i Sankt Petersburg där de uppträdde på Mariinsij teaterns nya konsertsals scen
tillsammans med Musikens hus unga solister.
Musikens hus i Sankt Petersburg är en federal kulturinrättning grundad 2006 i syfte att
förbereda unga ryska musiker inför internationella tävlingar och festivaler som huserar i
storfurste Alexej Romanovs palats vid Mojkakajen 122.
Husets konstnärliga ledare är cellist och dirigent Sergej Roldugin.
För mer information se www.spdm.ru, www.musikaliska.com

