A Kultúra Világnapját ünnepelik Budapesten
Április 18-án a Szentpétervári Zene Háza és a Roszszotrudnicsesztvomeghívják a magyar
fővárost a Kultúra Világnapjának ünneplésére. Budapesten, az Orosz Tudományos és
Kulturális Központban a „Mesterség küldöttei” projekt rendez ünnepséget – az rendezvény
tiszteletére a Zene Háza, a moszkvai előadóművészi iskola szólistái lépnek fel, közöttük: Júlia
Bihovec (szaxofon) és Jelizaveta Kljucsereva (zongora).
Az Estet Schumann „Gyermekjelenetek”virtuóz ciklusa nyitja, amelyet maga a szerző „a
múlt tükörképének nevezte idősek szemszögéből az idősebbek részére ”. Hallhatják
RahmanyinovMásodikmonumentális zongoraszonátáját, Demerssman és Aleksandr
RozenblatFantáziáit, illetve SzkrjábinÖtödik etűdjét. A szaxofon jazz stílusbanPaul
Bonneauhangversenyjátékában, valamint Astor Piazzolla„A tangó története”híres művében
„szólal” meg.
A nézőközönség, ajándékként,honfitársuk, Liszt FerencMásodik Magyar Rapszódiáját
hallhatja. A darab, a zeneszerző egyik legismertebb rapszódiája, amelyben a szerző saját
vallomása szerint „igyekezett átadni a nemzeti zene magasba szárnyaló költészetét ”
Júlia Bihovec, 22 éves. Született Krasznojarszki terület, Norilszk város. Ippolitova-Ivanova
nevét viselő Egyetem diákja (Oroszország érdemesművésze, Alekszej Volkov osztálya). Lübecki
(Németország, 2017.) Nemzetközi Verseny díjazott résztvevője. 2016-ban, a Zene Háza által
rendezet program résztvevője.
Jelizaveta Kljucsereva, 17 éves. Moszkvában született. A Moszkvai Konzervatórium
Zeneiskolája diákja (Makszim Zseleznov osztálya). „Concertino Prága” Nemzetközi Verseny
győztese (2016). Rubinstein Nemzetközi Verseny (Peking, 2016.) és Krajnev Nemzetközi
Verseny (Moszkva, 2017) díjazott résztvevője. 2016-ban, a Zene Háza által rendezet program
résztvevője.
Budapest, Orosz Tudományos és Kulturális Központ
Kezdett: 18.00, belépés ingyenes.
Cím: Andrássy út, 120. Telefon: +361/332-21-54.
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„Roszszotrudnicsesztvo”egyedülálló, 2012 óta megrendezett projektje, mely magába foglal
ismert orosz zenészekkel való találkozásokat, illetve fiatal előadóművészek fellépését külföldi
országok Orosz Tudományos és Kulturális Központjaiban.
Szentpétervár „Zene Háza” 2006-ban lett megalapítva. Az Intézmény fő feladata – oroszországi
fiatal előadóművészek támogatása, nemzetközi versenyekre és fesztiválokra való
felkészítése.Egyedülálló építészeti műemlék területén helyezkedik el – III. Alexander császár
testvére, Alekszej Alekszandrovics Nagyherceg palotájában, a Mojka 122. Szám alatt.
A művészeti vezető-ismert gordonkaművész, Oroszország Népművésze, Szergej Roldugin
professzor
Bővebb információt awww.spdm.ru honlapon talál.

