“Амбасадата на мајсторство“ за прв пат во Македонија
18, 19 и 20 април Санктпетербуршки Дом на музика и Россотрудничество за прв пат
се покануваат во Македонија на концерти од заедничкиот проект “Амбасада на
мајсторство“, кои ќе се одржат за време на Велигденската недела. Младите солисти,
лауреати (победници) на меѓународни натпревари, Алексеј Мелников (пијано) и
Владимир Устјанцев (саксофон) ќе настапат со виртуозна програма во Скопје, Битола и
Прилеп.
Слушателите (гостите) ги очекува богата концертна програма. Во пијано верзија че биде
исполента големата “Аппасионата“ на Бетовен- една од најпознатите сонати на
композиторот, а исто така и дела од Шопен: Првиот ноктурн опус 48 и Балада № 4. Во
сопствена преработка(транскрипција) италијанецот, саксофонист, Томазо Витали за
слушателите(гостите) ќе ја отсвири Чакону.Исто така ќе биде изведен аранжман на
познатата Скрипична соната на Франк, која композиторот ја презентирал во вид на
свадбен подарок за својот другар, белгисиот виолинист Ежени Изаи. Најголем и најсилен
фокус ќе бидат Асутирја од Шпанската свита на Исак Албениз и џезовите Три предигри
на Гершвин во изведба на руската “кралица на саксофонот“, Маргарита Шапошникова.
Алексеј Мелников -26 години, роден во Москва. Дипломиран на Московсиот
конзерваториум ( во групата на Народиот артист на Русија, професорот Сергеј Доренски).
Лауреат (победник) на Меѓународниот конкурс за пианисти во Хамацу (Јапонија,
2015година), Учесник во програмата Дом на музиката од 2016 година.
Владимир Устјанцев-24 години, роден во градот Качканар, Свердловска област. Студент
на Руската академија за музика која го носи името Гнесиних (во групата на Народната
артистка на Русија, професорка Маргарита Шопошникова). Победник на Меѓународниот
конкурс за академски саксофонисти (Германија, 2014година). Учестник во програмата
Дом на музиката од 2015 година.
Концерт 18 април
Музеј на град Скопје
(Св. Кирил и Методиј, б/б)
Почеток во 19.00,
влез слободен.
Тел. +389 2 3114742

Концерт 19 април
Центарот за култура во
Битола
(ул. Широк Сокак б/б)
Почеток во 19.00,
Влез слободен.
Тел. +389 47 233419

Концерт 20 април
Центр за култура «Марко
Цепенков»
(Прилеп,
Бул.
Гоце
Делчев, 18)
Почеток во 19.00,
Влез слободен.
Тел. +389 48 421703

“Амабасада на мајсторство“ – единствен, уникален, проект на Санктпетербуршки Дом
на музика и “Россотрудничество“, којтрае од 2012година и кој вклучува во себе патувачки
творчески средби на познати музичари во Русија, а исто така и посета на младите солисти
во Руските центри за наука и култура во другите земји.
Санктпетербуршки Дом на музиката- Федерално установа на културата, создадено во
2006 година со цел подготовка на руски млади музичари за на меѓународни натпревари и
фестивали. Се наоѓа во дворецот на Големиот (познатиот) кнез Алексеј Александрович
на Мојке, 122. Уметнички директор- познатиот виолончелист, Народен артист на
Русија, професор Сергеј Ролдугин.
Повеќе информации можете да најдете на интернет страната: www.spdm.ru

