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Cine Suntem Noi

Eurostrings este o platformă care reunește festivaluri europeană de chitara,
condusă de către Festivalul de Chitară Zagreb. Fiind prima astfel de platformă,
se află într-o creștere continua, initial a avut 14 festivaluri member în 2018,
iar acum sunt 17 în 2020. Acest proiect este co-finanțat de Programul Europa
Creativă al Uniunii Europene si este primul proiect chitaristic care a primit o
asemenea finanțare.
Eurostrings are parteneri în Statele Unite Ale Americii și în China, fiind un
proiect cu adevărat global. Fiecare festival membru organizează la rândul
lui un concurs international de chitară. Activitățile Eurostrings includ
dezvoltarea audienței, crearea de noi modele pentru business, cercetarea și
dezvoltarea unor resurse pentru organizatorii festivalurilor de chitară, dar
cel mai important element este susținerea și dezvoltarea tinerilor chitariști.
Astfel Eurostrings crează oportunități de interpretare pentru căștigătorii
concursurilor de chitară a festivalurilor membre prin Programul de Schimb
de Experiență Eurostrings. Programul are și o componentă educațională prin
care tinerii laureați participă la cursuri și workshopuri, dar la rândul lor susțin
și ei cursuri pentru elevii din școlile de muzică și se angajează în activități de
informare în comunitatea largă.

EuroStrings Contacts

Acest proiect vizează și tinerii talentați cu venituri modeste prin acordarea
unor burse. Artiștii Eurostrings 2019/2020 sunt laureații concursurilor
internaționale de chitară organizate de către cele 17 festivaluri partenere
de-a lungul anului 2019.
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OBIEC TIVELE NOASTRE

•

•
•

•

Promovarea tinerilor chitariști clasici prin intermediul
oportunităților de a concerta, cursurilor de măiestrie, dezvoltare
personală și competiții internaționale
Educarea tinerilor chitariști clasici în dezvoltarea unor noi audiențe
și participarea la munca pentru comunitate
Dezvoltarea și consolidarea festivalurilor de chitară europene
pe teritoriul colaborărilor, tranzmisiei de informație, gestionarea
resurselor și noilor tehnologii
Dezvoltarea și susținerea unei audiențe largi pentru chitara clasică

CINE SUNT ARTIȘTII EUROSTRINGS

Artiștii Eurostrings sunt un grup de tineri chitariști profesioniști, laureați
ai competițiilor internaționale de chitară organizate de cele 17 festivaluri
partenere Eurostrings. Aceștia sunt invitați să participe la programul
de schimb de experiență Eurostrings, care este realizat conform
curriculumului Eurostrings.

CUM SĂ DEVII UN ARTIST EUROSTRINGS

Ca să devii un artist Eurostrings tot ce trebuie să faci este să câștigi
premiul întâi la una din competițiile internaționale de chitară organizate
de către festivalurile member Eurostrings. În unele cazuri un alt
laureate, de exemplu câștigătorul premiului al doilea poate deveni Artist
Eurostrings în cazul în care câștigătorul premiului întâi a făcut parte din
programul Eurostrings într-un an precedent. Un tânăr chitarist poate fi
Artist Eurostrings o singură data.

A R T I Ș T I I C O L A B O R AT O R I E U R O S T R I N G S

Artiștii colaboratori Eurostrings sunt profesioniști bine cunoscuți pentru
activitatea lor, fiind considerați cei mai importanți chitariști din lume.
Aceștia vor susține concerte, cursuri de măiestrie, vor ajuta tineri artiști
cu sfaturi ca și niște mentori. Ei vor servi ca și personalități inspiraționale
și aspiraționale pentru tânăra generație în dezvoltarea carierei lor ca și
profesioniști. Fiecare festival partener Eurostrings va invita cel puțin un
artist collaborator Eurostrings ca să participle la evenimentul organizat.

“

…Caracterul inovator al
Programului Eurostrings
va atrage atenția multor
oameni, contribuind la
extinderea publicului
iubitor de chitară și
evidențierea acestui
instrument minunat și
versatil.”
Frații Assad

P R O G R A M U L D E S C H I M B D E E X P E R I E N ȚĂ E U R O S T R I N G S

Activitatea centrală a proiectului Eurostrings este programul de schimb
de experiență care a fost creat pentru artiștii Eurostrings, câștigătorii
concursurilor organizate în cadrul celor 17 festivaluri partenere, pentru
a-i ajută să își creeze o carieră de chitarist clasic profesionist. Programul
oferă oportunități care complementeaza programele academice pe care
le studiază chitariștii în devenire în universități, deschizând noi orizonturi
în materie de experiențe internaționale; contactul cu chitariști faimoși
și cu un număr larg de promotori de concerte și de festivaluri dedicate
chitarei clasice.
Prigramul de shimc de experiență Eurostrings este realizat prin
Curricumul Eurostrings care oferă tinerilor artiști:
•

Concerte solo la festivalurile partenere din Europa, cel puțîn
3 pe an.

•

Concerte de muzică de cameră înpreună cu alți artiști Eurostrings.

•

Participarea la Concursul Internațional Eurostrings.

•

Cursuri de măiestrie cu Artiștii Recomandați de Către Eurostrings,
un grup select al celor mai importanți artiști din domeniu.

•

Cursuri și Workshopuri având tematici diverse cum ar fi
marketing, relații cu publicul, strângerea de fonduri, dezvoltarea
audienței și a abilităților personale.

•

Participarea la programe de educație comunitară, care conține
susținerea unor cursuri de măiestrie, ateliere pentru copii și
tineri, pentru care chitara este un domeniu nous au trăiesc în
situații defavorizate, participarea la proiecte în comunitatea largă
cum ar fi cluburi de tineret, școli sau spiate.

“

Eurostrings m-a adus în contact cu
un grup uimitor de artiști cu care
am ajuns să lucrez și de la care am
învățat multe, precum și cu interpreți
internaționali cu care am împărtășit
scena și de la care am primit lecții.
A fost o experiență grozavă!”

Misael Barraza Diaz, EuroStrings Artist, anul 2

“

Câștigarea competiției
Eurostrings a fost unul dintre
cele mai mari vise ale mele.
Numărul de concerte pe
care urmează să susțin
ca și câștigător este
enorm. Cele mai
importante regiuni ale
lumii sunt deschise
pentru mine acum.
Este un pas
incredibil
în cariera
mea.”

Mateusz Kowalski, , câștigător al celui de-al II-lea concurs de
chitară Eurostrings desfășurat la Londra, Iulie 2019

C O N C U R S U L D E C H I TA R Ă E U R O S T R I N G S

Punctul culminant al programului de schimb de experiență EuroStrings
este competiția pentru chitară clasică EuroStrings. Câștigătorul
competiției va primi un premiu în bani în valoare de 8000€* și un
Turneu de concerte în Europa dar și în Asia și America, în perioada
2020/2021. Acest program oferă un impuls unic la începutul unei
cariere internaționale. Competiția este adresată chitaristilor cu vârstă
de până la 35 de ani.
Concursul de Chitară EuroStrings se adresează celor 17 chitariști care
au câștigat competițiile din cadrul celor 17 festivaluri organizate de
către membri platformei EuroStrings. Fiecare din aceste festivaluri
atrage competitori din întreagă lume, iar astfel, la Concursul pentru
Chitară EuroStrings participa cei mai buni tineri chitariști din lume.
Prima ediție a prestigioasei competiții EuroStrings a avut loc la
Festivalul de Chitară de la Zagreb, a două ediție a avut loc la Londra,
în Julie 2019 la „IGF Guitar Summit”. A treia ediție a Competiției
Eurostrings va fi susținută și tranzmisă online pe pagina de Facebook
Eurostrings în perioada 17-20 Decembrie 2020.
* Premiul menționat reprezintă suma Brut și poate fi supusă unor taxe.

“

… frumusețea muzicii
noastre, excelența uimitoare
și virtuozitatea tinerilor
noștri interpreți
nu-mi lasă nici o
îndoială legată de
viitorul glorios
al chitarei. ”
David Russell

PROGRAMUL DE BURSE
În sprijinul educației tinerilor cu posibilități financiare reduse am creat programul anual de burse
EuroStrings pentru studenți chitariști. În fiecare an această bursă oferă posibilitatea a 17 tineri
chitariști de a participa la concursul și cursurile de măiestrie ale unui festival partener. Aplicațiile
sunt realizate prin pagină web a programului Eurostrings și sunt lansate înainte de fiecare festival.
www.eurostrings.eu

CÂȘTIGĂTORII BURSELOR EUROSTRINGS 2018/2019
Emanuele Addis

Finlay Hay

Nino D’Amico

Ema Kapor

Sotiris Athanasiou

Tamás Kőrös

Gianluca Cappetta

Beatrix Kovács

Chiara Corriero

Maja Kralj

Dominic Flynn

Milica Ristić

Cristina Galietto

Stanislav Steshenko

Valeria Galimova

Miloš Vuković

Italia
Câștigătorul Bursei Festivalului
Plovdiv GuitArt

Italia
Câștigătorul Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Harmonia
Cordis
Grecia
Câștigătorul Bursei Competiției
Internațional de Chitară
Montenegro

Italia
Câștigătorul Bursei Festivalului de
Chitară Mottola

Italia
Câștigătoarea Bursei Festivalului de
Chitară de la London

Statele Unite ale Americii
Câștigătorul Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Szeged

Italia
Câștigătoarea Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Guimarães

Rusia
Câștigătoarea Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Rust

Regatul Unit
Câștigătorul Bursei Festivalului de
Chitară Twents

Serbia
Câștigătoarea Bursei Festivalului de
Chitară Tallinn

Ungaria
Câștigătorul Bursei Festivalului de
Chitară Tampere

Ungaria
Câștigătoarea Bursei Festivalului de
Chitară Zagreb

Slovenia
Câștigătoarea Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Uppsala

Serbia
Câștigătoarea Bursei Festivalului
Internațional de Chitară José Tomás Villa d
e Petrer
Ucraina
Câștigătorul Bursei Festivalului de
Chitară Antwerpen

Serbia
Câștigătorul Bursei Festivalului
Internațional de Chitară Sarajevo

D E Z V O LTA R E A D E N O I M O D E L E D E B U S I N E S S

În fiecare an se organzieaza trei seminarii EuroStrings despre diferite
subiecte în materie de lărgire a audienței, marketing și promovare,
finanțare, management și turism cultural. Aceste seminarii sunt deschise
tuturor profesioniștilor din domeniul chitarei clasice.
CLĂDIREA UNOR CUNOȘTINȚE DE BAZA DESPRE
F E S T I VA L U R I L E D E C H I TA R Ă C L A S I C Ă

Platforma EuroString va întreprinde studii și cercetări anuale care vor
fi publicate pe site-ul euroStrings pentru că să servească drept resursă
pentru organizarea festivalurilor de chitară. Aceste studii vor oferi o
perspectiva mai largi asupra modului de organizare și de desfășurare a
unui festival pentru comunitatea europeană a festivalurilor de chitară.
CUM SĂ SPRIJINI PROIECTUL EUROSTRINGS

Co-finanțatorul EuroStrings este programul CreativeEurope al Uniunii
Europene. Acest program de co-finanțare face posibilă o largă parte
a activităților proiectului, dar nu cuprinde toată activitatea acestuia.
Dacă dorești să ne susțîi, că sponsor sau donator, contactează
supporting@eurostrings.eu

“

Cred că cea mai mare comoară a
Programului Eurostrings a fost
crearea de rețele cu prieteni noi și
vechi. A fost o plăcere să întâlnesc
atât de mulți oameni uimitori,
interesați de chitară și muzică în
general. Călătoriile și spectacolele din
Europa au fost foarte interesante datorită Programului Eurostrings am
putut să le experimentez încă de la
începutul carierei mele”

Zuzanna Wężyk, EuroStrings Artist, anul 2

CONCURSUL DE COMPOZIȚIE PENTRU CHITARĂ CLASICĂ
Din dorința de a încuraja creația de lucrări muzicale noi în repertoriul chitarei clasice, programul Eurostrings a inițiat un
concurs de compoziție pentru chitară clasică.
Această competiție își proune să promoveze compozitorii remarcabili de orice vârstă, care nu au avut încă șansa de a se afirmă
la nivel internațional.
Aplicanțîi trebuie să aibă cetățenie europeană sau să să fie stabiliți și să activeze într-o țară europeană. Câștigătorul concursului
va primi un premiu financiar în valoare de 1500€* iar lucrarea va deveni obligatorie pentru al treilea Concurs Eurostrings.
* Premiul menționat reprezintă suma Brut și poate fi supusă unor taxe.

Page One of Les Arcanes, the winning piece of the 2019 EuroStrings
Composition Contest by Nicolas Kahn

EUROSTRINGS GUITAR FESTIVALS
Festivalul de Chitară Paris

Franța
28 Noiembrie – 1 Decembrie
2019

Festivalul Internațional de
Chitară Guimaraes
Portugalia
26 – 30 Decembrie 2019

Concursul Internațional de
Chitară Muntenegru
Muntenegru
27 – 31 Mai 2020

Festivalul de Chitară Tallin
Estonia
7 – 11 Iunie 2020

Festivalul de Chitară Zagreb
Croația
3 - 10 Iulie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Jose Tomás Villa
de Petrer
Spania
16 – 25 Jiulie 2020

Festivalul de Chitară Twents
Olanda
27 Iulie – 1 August 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Nürtingen
Germania
1 - 9 August 2020

Festivalul de Chitară Mottola
Italia
5 – 13 Septembrie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Harmonia Cordis
România
8 – 13 Septembrie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Rust
Austria
27 – 30 Septembrie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Szeged
Ungaria
15– 18 Octombie 2020

Festivalul de Chitară Londra
Regatul Unit
22 – 25 Octombie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Plovdiv Guitart

Bulgaria
29 Octombie- 1 Noiembrie 2020

Festivalul de Chitară Tampere
Finlanda
6 – 8 Noiembrie 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Sarajevo

Bosnia Și Herțegovina
Noiembrie - December 2020

Festivalul Internațional de
Chitară Uppsala
Suedia
11 – 15 Octombie 2020

ARTIȘTII EUROSTRINGS 2019/2020
Nino D’Amico Italia

Agustín Nazzetta Argentina

Silvio Bilić Croația

Cassie Martin Franța

Carlo Curatolo Italia

Pablo Menéndez Spania

Jonas Egholm Danemarca

Lovro Peretić Croația

Dávid Fellegi Ungaria

Bruno Pino Mateos Spania

Luís Alejandro García Spain

Pavel Ralev Bulgaria

Ema Kapor Serbia

Zsombor Sidoo Ungaria

Maja Kralj Slovenia

George Tarlton Regatul Unit

Flavio Nati Italia

Festivalurile și Artiștii Eurostrings
2019/2020

“

Este cu adevărat impresionant
de văzut cât de pozitiv
influențează munca
Programului Eurostrings aduce
asupra dezvoltării și inspirației
tinerilor chitariști la nivel
global. Cred că această muncă
va afecta pozitiv popularitatea
chitarei claisce și va atrage atenția
unui număr tot mai mare de tineri
chitariști talentați. Tânăra generație are
nevoie în mare parte de atenție și sprijin,
ceea ce oferă putere și curaj pentru a
persista în această călătorie grea. Felicitări
sincere Eurostrings pentru dedicare,
muncă și vă doresc toate cele bune pe
viitor!

Ana Vidović

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ PARIS
Franța, 28 Noiembrie – 1 Decembrie 2019
Festivalul internațional de Chitară din Paris, care își celebrează anul acesta a 16-a ediție, continuă în ambițioasă să promovare a chitarei clasice.
Pentru 35 de ani, Paris a fost un centru internațional major al chitarei
clasice, datorită prestigiosului Festival Internațional De Chitară al Radio
Franța, care a fost creat de Robert . Vidal ( 1952-2002 ). După ce evenimentul s-a sfârșit în 1996, concertele de chitară au devenit o raritate
în viață culturală a Parisului. Acest vid a fost impulsul din spatele stabilirii
Festivalului Internațional de Chitară de la Paris de către asociația “Vous
avez dit guitare”?
Obiectivul anual al Festivalului Internațional de Chitară din Paris este să
ofere un program de înalta calitate, care cuprinde concerte și cursuri
de măiestrie susținute de către unii dintre cei mai prestigioși chitariști
din lume, organizarea unui concurs internațional, expozițîi ale lutierilor și
oferirea posibilității de promovare pentru tinerii chitariști.
LAUREATA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ PARIS

Cassie Martin
Franța
Cassie Martin s-a născut în Franța și a început studiul chitarei
clasice la vârsta de 5 ani. Această a trecut prin instituțîi
importante de educație muzicală în Orléans și Paris și a avut
profesori renumiți cum ar fi Josiane Rabemananjara, Gérard
Abiton sau Olivier Chassain. Cassie a participat la numeroase
cursuri de măiestrie susținute de profesori și interpreți de
renume mondial cum ar fi Jérémy Jouve, Gérard Verba és
Judicaël Perroy tanárokkal sau Sergio Assad.
De la vârsta de 9 ani această participă la concursuri naționale și
internaționale de chitară, și este laureată unor concursuri importante
cum ar fi Concursul de Chitară de la Paris, unde a obținut premiul întâi
în anul 2018.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ GUIMARES
Portugalia 26 – 30 Decembrie 2019
Festivalul internațional de chitară de Guimares este promovat de către
„Sociedade Musical de Guimares” sub direcția artistică a chitaristului
portughez Nuno Cachada. Obiectivul festivalului este de a întări poziția și
abordarea pedagogică a chitarei clasice și de a cultivă o nouă atitudine față de
chitară clasică drept instrument solo.
Organizat pentru prima dată în 2014, festivalul a atras mai mult de 100 de
tineri chitariști din Portugalia și din toată Europa că să paricipe la concerte,
masterclass-uri ateliere și la concursul internațional din cadrul festivalului.
Edițiile următoare au consolidat și extins activitatea festivalului, fiind incluse
cercetările muzicologice și conferințele ținute în parteneriat cu Universitatea
din Minho și cercetători specialiști ai chitarei. Mai mulți chitariști de renume
mondial și cercetători au luat parte la festival în ultimii șase ani de la începutul
acestuia.

LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ GUIMARES

Bruno Pino Mateos
Spania
Născut la Salamanca în 1997, chitaristul Spaniol Bruno Pino
Mates a studiat la Conservatorul superior de muzică din
Salamanca, unde a absolvit cu laude. A continuat studiile la
„Conservatorio Superior de Castilla y Leon” studiing cu
Fernando Espi și mai târziu cu Marisa Gomez. A participat
la cursuri de măiestrie susținute de Dabid Russel, Roland
Dyens, Marcin Dlla, Aniello Desiderio, Thibaut Garcia,
Carlo Marchione, Judicaerl Perroy, și alțîi.
Printre numeroasele sale premii se numără Premiul Întâi la
ediția a V-a a Festivalului Internațional de Chitară Gimares
2018, Festivalul Internațional de chitară Jose Tomas Villa de
Petre Și Festivalul Internațional de Chitară Alhambra.

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE
CHITARĂ MUNTENEGRU
Muntenegru, 27 – 31 Mai 2020
Competiția internațională de chitară din Muntenegru a fost fondată
în 2006 sub auspiciile Festivalului de chitară Niksic și patronajul
Municipiului Niksic. De atunci, s-a impus ca fiind un eveniment
profesional și internațional semnificativ, cu scopul de a promova cele
mai înalte realizări din interpretarea contemporană a chitarei clasice.
Datorită fondului său bogat de premii, competiția a fost recunoscută ca o
oportunitate importantă în dezvoltarea carierei tinerilor chitariști clasici.
Premianții edițiilor anterioare au provenit din toată lumea și mulți sunt
astăzi chitariștii de frunte ai tinerei generații.
Până de curând, Competiția internațională de chitară din Muntenegru
a fost singura competiție profesională pentru muzică clasică din
Muntenegru, care a fost transmisă în direct de RTV Atlas până în 2016, iar
începând cu anul 2017, competiția este transmisă în direct la Televiziunea
Națională RTCG. Competiția este organizată de Societatea de chitară
NGO Anagastum și Centrul de muzică muntenegrean.

LAUREAT AL COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE DE CHITARĂ MUNTENEGRU

Silvio Bilić
Croația
Silvio Bilić a început să cânte la chitară la vârsta de 8 ani
în micul oraș Omiš cu Neno Munitić. În 2017, s-a înscris la
Academia de arte din Split unde a studiat cu Maroje Brčić.
A participat la competiții de chitară din 2008. A câștigat
20 de Premii I ca solist și 12 Premii I ca membru de formații
camerale, la multe competiții naționale și internaționale
precum Competiția internațională pentru tineri chitariști
Andrés Segovia din Velbert, Germania, Competiția de chitară
din Muntenegru, Concursul internațional de chitară Enrico
Mercatali din Gorizia, Italia, festivalul Omiš și festivalul Poreć
din Corația. În anii 2014,2017 și 2019, a câștigat premiul Oscar de
cunoaștere de la Ministerul Croației pentru Știință, Educație și Sport
pentru Câștigarea Premiului I la Concursul Național atât ca solist și ca
membru al ansamblurilor camerale. A participat la Masterclass-uri cu
Hubert Käppel, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Pavel Steidl, Łukasz
Kuropaczewski, Goran Krivokapić și Darko Petrinjak. Lucrează adesea în
colaborare cu actori croați bine cunoscuși la diferite evenimente culturale.

FESTIVALUL DE CHITARĂ TALLINN
Estonia 7 – 11 Iunie 2020
Festivalul de chitară Tallinn are ca obiectiv devzoltarea culturii chitarei
în Estonia și mai larg în restul Europei. Festivalul se desfășoară din anul
2006 și este o entitate semnificativă în statele baltice și în Europa în
general. Oferă concerte, seminarii, ateliere și masterclass-uri precum și
evenimente educative pentru profesorii de chitară.
Festivalul de chitară din Tallinn face parte dintr-o rețea culturală de 40
de evenimente diferite în Estonia. Are un rol activ în sectorul cultural
și a lansat diverse proiecte inovative. Festivalul de chitară Tallin are, de
asemenea, legături puternice cu alte festivaluri europene de chitară,
cu profesioniști în artă la nivel internațional și oferă experiență în
managerierea proiectelor muzicale și afacerilor culturale internaționale.

LAUREATA FESTIVALULUI DE CHITARĂ TALLINN

Ema Kapor
Serbia
Ema Kapor s-a născut în 1998 la Belgrad, unde a absolvit
Școala de muzică Stanković după ce a studiat cu Boris Đujić.
ulterior, a împlinit 2 ani de studiu la Academia internațională
de chitară Koblenz, Germania cu Hubert Käppel. În prezent,
studiază la Universitatea de muzică și dans din Cologne cu
Hubert Käppel. Ema a participat la multe cursuri de vară
precum Academia de vară la Universität Mozarteum din
Salzburg cu Marco Tamayo, Zbaszyn International Masterclass,
Polonia cu Łukasz Kuropaczewski și Academia internațională
de muzică - MusicAlp din Tignes, Franța cu Judicaël Perroy,
precum și la masterclass-uri cu Oscar Ghiglia, Pepe Romero, David
Russell, Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Alvaro Pierri
și Marcin Dylla, printre alții.
La competiții naționale și internaționale, Ema a câștigat mai multe de 40 de
premii. A susținut concerte solo în Germania, Grecia și Serbia și a concertat
și în Franța, Polonia, Spania și Austria. Ca solistă, a interpretat Fantasia para
un Gentilhombre a lui Joaquín Rodrigo în Timișoara, România și în Belgrad.
Ema Kapor este promovată de asociația Yehudi Menuhin Live Music Now
- Cologne.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE
CHITARĂ ZAGREB
Croatia 3 – 10 Iulie 2020
Festivalul de chitară Zagreb a fost fondat în 2015 de Școala de muzică
Bonar din Zagreb, având în vedere două programe principale de
dezvoltare: „Lupta pentru Excelență” și „Chitară pentru Toți”. „Lupta
pentru excelență” include promovarea excelenței pe mai multe niveluri
prin organizareaa de concerte pentru chitariștii cei mai consacrați din
lume și chitariștii de top din generația tânără, o competiție internațională
de chitară clasică și masterclassuri cu principalii maeștri de chitară din
lume. Chitară pentru toți include organizarea de spectacole de orchestre
de festival, expozițîi de chitară deschise tuturor vizitatorilor, o strategie
menită să păstreze succesul existent și să lucreze spre extinderea în
continuare a publicului, prin dezvoltarea strategiilor de marketing
cultural pentru a ajunge la publicuri multiculturale mai largi. Scopul final
este de a promova muzică fină, de a crea o experiență culturală și, de
asemenea, de a promova Zagrebul că unul dintre centrele culturale de
top din Europa.
LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ ZAGREB

Zsombor Sidoo
Ungaria
Zsombor Sidoo s-a născut la Budapesta în 1997 și a
început pregătirea muzicală timpuriu, cu József Eötvös la
Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Din 2013,
a studiat cu Paolo Pegoraro la „Universität für Musik und
darstellende Kunst” din Graz. În 2019, a absolvit cu cele
mai mari note. În prezent, își urmărește masteratul și este
deja recunoscut că un talent unic, cu o mare sensibilitate
pentru diverse stiluri muzicale. De asemenea, a luat lecțîi de
compoziție muzicală cu Beat Furrer.
Zsombor Sidoo a câștigat numeroase premii la concursuri
naționale și internaționale de chitară, precum Premiul I la: Festivalul
de chitară din Zagreb, al 15-lea Concurs Internațional de Chitară Clasică
„Enrico Mercatali” din Gorizia, Italia, Concursul internațional de chitară
„Ida Presti”. El susține în mod regulat concerte în Europa în locuri
prestigioase precum Ehrbar Saal din Viena, Mozarthaus din Augsburg și
sala Fricsay din Szeged. CD-ul său de debut cu trei sonate de Johann
Sebastian Bach, Manuel Măría Ponce și Hans Werner Henze a fost lansat
în octombrie 2019.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ
JOSÉ TOMÁS VILLA DE PETRER
Spain, 16 – 25 Iulie 2020
Festivalul internațional de chitară José Tomás Villa de Petrer a fost
desfășurat din 1998. În iulie 2019, festivalul a sărbătorit a 22-a ediție
care a inclus a 18-ea Competiție internațională de chitară José Tomás
Villa de Petrer, premiul său I fiind un turneu internațional în țări incluzând
Spania, Brazilia, Argentina, Mexic, Portugalia și Finlanda, cu mai mult de
30 de concerte pentru câștigători.
Festivalul are loc în orașul Petrer din Alicante, Spania, și oferă 2 săptămâni
de activități muzicale și chitaristice intense precum masterclass-uri,
cincerte, competiții internaționale, conferințe și expoziții. În fiecare an,
premiul onorific de chitară José Tomás în memoria profesorului din
Alicante, este oferit marilor profesori precum Léo Brouwer, David Russell,
Carles Trepat, Hopkinson Smith, Roberto Aussel, Roland Dyens și Julian
Bream.
LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ JOSÉ TOMÁS VILLA DE PETRER

Luis Alejandro García
Spania
Cu mai mult de 20 de premii naționale și internaționale
acordate pentru meritul său, Luis Alejandro García, care
s-a născut în Tenerife în 1993, este unul dintre cei mai
promițători chitariști ai Spaniei din generația sa. A câștigat
Premiul I la: Concurso del XXIII Festival Internacional
de Guitarra de Coria, Spania în 2019, a 47-a ediție a
Concurso Internacional de Guitarra Fernando Sor din
Madrid în 2019, Concurso Permanente de Juventudes
Musicales de España în 2008 și Miguel Llobet Certamen
Internacional de Guitarra din Barcelona în 2017, printre
multe altele.
A susținut concerte și masterclass-uri în toată Spania, Germania,
Statelor Unite, Austria, Chile, Argentina și Andorra și a colaborat cu
orchestre precum Orchestra Simfonică din Tenerife și OSLP. În anul
2018, a lansat primul său CD, Lazos sobre el Atlántico (JSM Guitar
Records). Este membru al Canary Guitar Cvartet, care și-au lansat și
prima înregistrare, numită 21.
În Octombrie 2019, a debutat ca solist la Palau de Música Catalana din
Barcelona și va cânta împreună cu Orchestra națională a radioului și
televiziune din Spania (ORTVE) la Teatro Monumental, în Aprilie 2020.
Programul său din 2020 înclude turnee de concerte în America, Mexic,
Brazilia, Argentina și în Europa.

FESTIVALUL DE CHITARĂ TWENTS
Olanda 27 Iulie – 1 August 2020
Festivalul Twents Gitaar are loc în frumosul oraș Enschede, în estul
Olandei. În fiecare an, festivalul începe în ziua Înălțării (21 Mai). Festivalul
oferă o mare varietate de concerte de chitară clasică, precum și de
diferite stiluri, cum ar fi ﬂ amenco și ﬁngerstyle. Concertele au loc în
diferite teatre din oraș și pe scenă în aer liber de la vechea piață istorică.
Majoritatea artiștilor invități vor susține, de asemenea, cursuri de
măiestrie și ateliere, care sunt deschise tuturor profesioniștilor și
amatorilor. Ansamblul festivalului este o parte integrantă a programului,
unde chitariștii de toate nivelurile se pot bucură de distracția de a cânta
împreună. Că parte a festivalului, se organizează concursuri cu diferite
categorii, cum ar fi concursuri de chitară solo și concursuri de ansamblu
atât pentru chitare, cât și chitare cu alte instrumente.

LAUREAT AL FESTIVALULUI DE CHITARĂ TWENTS

Pablo Menéndez
Spania
Pablo Menéndez s-a născut în 1992 în Asturias, Spania.
De la o vârstă fragedă, muzică l-a captivat și a început
să cânte la chitară la vârsta de zece ani. Și-a absolvit
licența cu Marco Șocíaș la Universitatea San Sebastian,
iar în 2014 a început să studieze cu Carlo Marchione la
„Conservatorium Maastricht” din Olanda. Și-a obținut
masteratul „con laude” în 2016. În prezent își urmează
masteratul la chitară, în Sevilla, Spania. De asemenea,
studiază dirijarea orchestrală cu Miguel Romea și Andrés
Salado.
A fost câștigător al multor concursuri de muzică naționale și
internaționale, precum Concurso Internacional ‘Juan Crisóstomo
de Arriaga’ din Bilbao, Spania, Festivalul Twents Gitaar din Olanda și
Concursul Festivalului de chitară Gevelsberg din Germania. În ultimii ani,
Pablo a susținut concerte solo în Spania, Germania, Olanda și Italia. De
asemenea, îi place să cânte muzică de cameră și a înregistrat un CD cu
muzică spaniolă din secolul al XIX-lea alături de tenorul Joaquín Pixán și
pianistul Mario Bernardo. A lucrat că cântăreț de orchestră, că membru
al Orchestrei Naționale Spaniole Tinere în timpul sezonului 2014/2015.
În prezent, Pablo își combină activitatea de concert cu predarea la
„Conservatorio Nacional Superior de Música” din Córdoba, Spania.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ NÜRTINGEN
Germania 1 – 9 August 2020
Festivalul internațional de chitară Nürtingen este un festival
internațional renumit, care are loc la fiecare doi ani în frumosul oraș
Nürtingen, aproape de Stuttgart, în Germania. Din 1995, chitariști din
întreaga lume s-au întâlnit la primăria orașului și în biserica Kreuzkirche
să se bucure de aproximativ 15 cincerte pe tot parcursul săptămânii.
Studenții chitariști pot participa în masterclass-uri publice sau ateliere
organizate de către artiștii vizitatori și își pot petrece timpul liber fie la
expoziție sau la cafenelele din apropiere. Tinerii chitariști sunt viitorul de aceea Festivalul internațional de chitară Nürtingen pune accent pe
promovarea oportunităților pentru tinerii chitariști.
Competiția internațională de chitară de la Nürtingen este întotdeauna
o atracție majoră pentru public și studenți chitariști și nu numai pentru
premiile substanțiale. Câștigătorul Premiului Publicului este invitat să
susțină un concert la ediția următoare a festivalului.
LAUREATUL FESTIVALULUI DE CHITARĂ ANTWERPEN*

Lovro Peretić
Croația
Lovro Peretić s-a născut în Zagreb în 1995 și a început
studiul chitarei cu Xhevdet Sahatxhija. Mai târziu, a
absolvit Academia de muzică din Zagreb, unde a studiat
cu Darko Petrinjak și a petrecut un an în schimb de
experiență la L’École Supérieure Musique et Danse Hautsde-France, Lille cu Judicaël Perroy. Este un chitarist
promițător a tinerei generații, care a avut succes în multe
competiții naționale și internaționale, câștigând Premiul
I la: Competiția internațională de chitară Andrés Segovia
din Velbert, Germania; Anna Amalia Gitarrewettbewerb din
Weimar, Germania; Festivalul de chitară Zagreb din Croația;
Concorso Internazionale di Chitarra Classica Enrico Mercatali
din Gorizia, Italia; și Festivalul internațional de chitară de la Sarajevo,
printre altele. A reprezentat Croația în multe festivaluri importante
precum Festivalul fundației internaționale Vladimir Spivakov la Moscova
și Competițiile Youth’s young hearts a Uniunii Europene în Austria și
Germania. El activează, de asemenea, în diverse grupuri de muzică de
cameră, incluziv în duo-ul său cu violonista Katarina Kutnar și în trio-ul de
chitară Evocación. A concertat ca solist împreună cu Orchestra simfonică
a radioului și televiziunii croate, Orchestra simfonica Dubrovnik și soliștii
din Zagreb, ărintre alții. Lovro a primit premiile decanului și rectorului la
Universitatea din Zagreb.
*Festivalul de Chitară din Antwerpen a făcut parte din Platforma EuroStrings în 2019

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ MOTTOLA
Italia, 5 – 13 Septembrie 2020
Festivalul internațional de chitară - orașul Mottola, care a fost fondat în
1992, este organizat de Associazione M. & C. Accademia della Chitarra.
Caracteristica distinctivă a festivalului este fromatul său itinerant care
îmbrățișează orașele din împrejurul orașului Mottola și. de asemenea,
orașe din provincii administrastive diferite.
De obicei, festivalul durează 10 zile, cu o medie de 70 de muzicieni
participanți. Oaspeții fetivaslului vin din toată Italia și stau în orașul
Ionian. Se pot bucura de multe activități ale festivalului, cum ar fi
Competiția internațională de interpretare muzicală pentru chitară;
Competiția internațională Tineri chitariști; concerte, masterclassuri, expoziția bienală a Luiteriei și Atelierul oorchestral pentru tineri
chitariști. Festivalul se desfășoară în locații instorice, cum ar fi Biserica
S.S. Immacolata (Convento), Biserica Evanghelică Baptistă și Auditoriul
liceului de muzică A. Manzoni.
LAUREAT AL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ MOTTOLA

Carlo Curatolo
Italia
Carlo Curatolo și-a început studiile cu Pino Forresu,
Francesco Taranto și Stefano Palamidessi. În anul 2010, a
absolvit Conservatorul din Taranto și, în 2016, a obținut
Masteratul în fizică la Universitatea Sapienza din Roma.
Și-a continuat studiile muzicale la Academia de chitara
Segovia din Pordenone cu Paolo Pegoraro și Adriano del
Sal, și la Accademia Musicale Chigiana din Siena cu Oscar
Ghiglia. În prezent este înscris la un curs postuniversitar
în interpretare muzicală la Conservatorio di Musica Arrigo
Boito din Parma. A participat, de asemenea, la masterclassuri cu Carlo Domeniconi, Judicaël Perroy, Jorge Cardoso, Léo
Brouwer și Carlo Marchione. Carlo a primit premii la peste 30 de
competiții internaționale din Italia și străinătate, cum ar fi Competiția
internațională de chitară J.K. Mertz din Bratislava, Competiția
internațională Alirio Diaz din Rust, Austria, Concursul internațional
de chitară Enrico Mercatali din Gorizia, Italia, Incontri Chitarristici
di Gargnano, Italia și Competiția internațională de chitară Ruggero
Chiesa din Camogli, Italia. În anul 2019, a primit Premiul I la Competiția
internațională de chitară Twents din Olanda, Competiția internațională
de chitară din Mottola în Italia și la Competiția internațională de chitară
Sevilla în Spania. Din 2006, a interpretat atât ca solist cât și în ansambluri
în Italia, Austria, Portugalia, Slovacia și Ungaria. Carlo își îmbină cariera
interpretativă cu o practică didactică încărcată la Roma.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ
CLASICĂ HARMONIA CORDIS
România, 8 – 13 Septembrie 2020
Festivalul internațional de chitarp Harmonia Cordis a fost fondat în
anul 2007 ca urmare a dorinței de a organiza evenimente culturale în
sfera muzicală, în special în domeniul chitarei și muzicii clasice. În timpul
festivalului, au loc numeroase conferințe despre muzică. Competițiile din
timpul festivalului sunt în mai multe categorii de vârste și oferă premii
substanțiale câștigătorilor.
Toate activitățile respective îndeplinesc două obiective majore:
popularizarea acestor tipuri de evenimente muzicale, precum și crearea
unei platforme educaționale pentru instruire culturală și schimb de
experiență și cunoștințe pe parcursul acestor întâlniri. Festivalul a fost
fondat de Beke István Ferenc, care este chitarist clasic și profesor de
muzică de cameră la Academia națională de muzică Gheroghe Dima din
Cluj-Napoca.

LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ CLASICĂ HARMONIA CORDIS

Nino D’Amico
Italia
Nino D’amico (Artist Eurostrings în 2019/2020) s-a născut
în data de 6 mai 1997 în Ottaviano, Napoli. A început
studiul chitarei clasice la vârsta de 12 ani, sub îndrumarea
tatălui sau. În anul 2013 a fost admis la Conservatorul “San
Pietro a Majella” din Napoli, unde a studiat chitara clasică
la clasa profesorului Vincenzo Amabile. La dezvoltarea sa
artistică au contribuit numeroși artiști consacrați, precum
Leo Brouwer, Marco Caiazza, Giulio Tampalini, Frederic
Zigante, Aniello Desiderio, Andrea de Vitis, Antonio Rugolo,
Gabriel Bianco, Peter Graneis, David Pavlovits, Csáki András
și Girán Péter În data de 28 Mai 2019, Nino a obținut locul I la
Concursul Internațional de Chitară “Harmonia Cordis” câștigând o
bursă de studii din partea Eurostrings și o chitară clasică făcută de lutierul
grec Vasilis Sigletos în valoare de 5000€.
Fiind artist sposorizat de către Eurostrings în perioada 2019/2020, Nino
a călătorit de-a lungul Europei pentru a susține recitaluri de chitară
clasică alături de alți chitariști din întreaga lume. Pe durata maturității
sale artistice, Nino a relevat o adâncă afinitate muzicală pentru Agustin
Pio Barrios Mangor și alți compozitori, precum Giulio Regondi, Mauro
Giuliani, Johann Sebastian Bach, Napoléon Coste, Domenico Scarlatti,
Dionisio Aguado, Carlo Domeniconi, Johann Kaspar Mertz, Miguel Llobet,
Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquín Rodrigo și Alexandre Tansman.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ RUST
Austria 27 – 30 Septembrie 2020
Festivalul internațional de chitară de la Rust a fost fondat de către
Gabriel Guillen în 1999, de atunci, festivalul a crescut într-unul dintre
cele mai importante festivaluri de chitară din Europa. Inițial, festivalul a
fost dedicat compozitorului, profesorului și jurnalistului John W. Duarte.
Astăzi festivalul îl comemorează pe virtozul venezuelan Alirio Diaz.
Festivalul constă din concerte, cursuri de măiestrie, ateliere, o competiție
internațională și o expunere de instrumente și partituri. Juriul concursului
din cadtul festivalului este format din experți de talie mondială. În 2017,
a fost ținută pentru prima dată o competiție de compoziție pentru
chitară clasică. A fost un mare succes, cu peste 40 de contribuțîi de la
compozitori din toate colțurile lumii.

LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ RUST

Agustín Nazzetta
Argentina
Agustin Nazzetta și-a finisat calitățile artistice studiind cu
renumitul chitarist argentinian Pablo Mareuz, Maria Isabel
Siewers și Javier Bravo. Născut în 1990 în Argentina, a
obținut licență în muzică de la Institutul Național de Arte
din Argentina, sub îndrumarea profesorului Javier Bravo.
În 2012 s-a mutat la Salzburg pentru a-și urmă Masteratul
la Univeritatea Mozarteum, cu Maria Isabel Siewers. În
prezent studiază în Elveția, cu Pablo Marquez. În Februarie
2011 a fost selectat la întâlnirea din cadrul Festivalului
Internațional de Chitară “La Falada” să fie solist într-o serie de
concerte cu Orchestra Congresului Național. A câștigat premiul I
la numeroase festivaluri internaționale de Chitară.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ UPPSALA
Suedia 11 – 15 Octombrie 2020
Desfășurat într-un frumos oraș universitar, Festivalul de chitară din
Uppsala este cel mai important și influent eveniment de chitară din
Scandinavia; este un loc de întâlnire care celebrează muzica și învățarea.
Artiști precum John Williams, Paco de Lucía, Los Angeles Guitar Quartet,
Anabel Montesinos, Marco Tamayo, Anoushka Shankar, David Russell,
Duo Assad, Badi Assad, Manuel Barrueco, Pat Metheny, Joanne Shaw
Taylor, Léo Brouwer și Vicente Amigo fac toți parte din marea poveste a
festivalului din ultimii 15 ani.
Festivalul organizează anual o Competiție internațională pentru tinere
talente, masterclass-uri, ateliere de lucru, precum și forumuri deschise și
un târg de chitare. Festivalul a fost fondat de Klaus Pontvik în 2003 întrun mic centru de cultură din Uppsala - Ekocaféet. Astăzi, festivalul are
loc la impresionanta Sală de concerte Uppsala aducând public, artiști și
pasionații de chitară din toată lumea. Festivalul este condus de directorul
executiv Klaus Pontvik și Stefan Löfvenius, un chitarist bine cunoscut
care deține o poziție proeminentă în domeniul educației muzicale din
Suedia.

LAUREATA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ UPPSALA

Maja Kralj
Slovenia
Maja Kralj s-a născut în anul 1999 și a început să cânte
la chitară la vârsta de 7 ani la Școala Primară de muzică
Sežana cu Nataša Ćrnugelj. Și-a continuat educația la
Conservatorul de muzică și balet din Ljubljana, studiind
cu Anton Ćrnugelj. Maja a participat la masterclass-uri
cu chitariști precum Judicaël Perroy, Andrea De Vitis,
Paolo Pegoraro, Alvaro Pierri, Brian Head, Xuefei Yang,
Margarita Escarpa, Mak Grgić, Xhevdet Sahatxhija, Nejc
Kuhar, Gabriel Bianco, Anders Miolin, Costas Cotsiolis, van
Olaf Gonnisen și Laura Young.
A câștigat Premiul I la Competiția internațională de chitară din
Zagreb în 2017 și Premiul I la Festivalul internațional de chitară din
Uppsala în 2019. În prezent, studiază la Academia de muzică din Ljubljana
cu Andrej Grafenauer.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
DE CHITARĂ SZEGED
Hungary 15 – 18 Octombrie 2020
Festivalul internațional de chitară Szeged (Szeged IGF) este un festival
regional, care se desfășoară în mai multe locațîi din Ungaria și se
adresează celor interesați de chitară clasică. Festivalul prezintă diverse
genuri muzicale, combinății inovatoare de diverse forme de artă, o
competiție interesantă și o expoziție de chitare.
Din 2018, festivalul și-a prezentat gama largă de programe nu numai în
orașul Szeged, ci și în regiunile învecinate. Biletele la aceste spectacole
sunt adesea epuizate rapid, deoarece Szeged IGF invită mari maeștri
de chitară din întreaga lume. Szeged IGF a fost fondat de chitaristulcompozitor Dávid Pavlovits în 1999. Scopul festivalului nu este doar de
a crea o tradiție de lungă durată în Szeged, ci și de a aduce în fiecare an
muzicieni de renume internațional către publicul local.

LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ SZEGED

Dávid Fellegi
Ungaria
Născut în 1995 în Pécs, Dávid Fellegi a început să
studieze chitară la vârsta de opt ani. După ce a câștigat o
serie de concursuri, și-a început studiile la Liceul de Arte
din Pécs cu Tamás Ștraub, unde și-a arătat interesul
pentru compoziție. În 2014, după ce a absolvit liceul,
a fost acceptat de Academia de muzică Franz Liszt, să
studieze chitară cu András Csáki și József Eötvös, unde
și-a absolvit cu onoruri atât diplomă de licență cât și
masteratul. A participat la cursuri de măiestrie cu Marco
Tamayo, Marco Topchii, Judicaël Perroy, Dale Kavanagh,
Ricardo Gallén, Costas Cotsiolis, Roberto Aussel și Margarita
Escarpa. Interesele lui Dávid acoperă atât muzică clasică, cât și
muzică de jazz. În calitate de compozitor, a câștigat Premiul I și „Premiul
special pentru cea mai bună compoziție” la Concursul internațional de
chitară din Szeged din 2019. Dávid și-a lansat propria Sonata Fantasy
pentru chitară solo în noiembrie 2018; și Venti Chiavi Guitar Trio au
cântat în premieră compoziția să „Mixations” în Octombrie 2017.

FESTIVALUL DE CHITARĂ LONDRA
Regatul Unit 22 – 25 Octombrie 2020
Festivalul de chitară din Londra este unul dintre cele patru sau cinci festivaluri
anuale pe care International Guitar Foundation (IGF) le organizează în Marea
Britanie, alături de seriile de concerte, școli de vară și proiecte de sensibilizare în
comunitate. IGF este o organizație caritabilă (non-profit) fondată în Mai 1994.
Activitatea sa este definită de programul LISTEN.PLAY.CREATE, care prezintă
chitara ca fiind vehiculul ideal pentru programarea de festivaluri și concerte
diverse și accesibile (Ascultă), realizare de muzică participativă (Play) și un nou
program extins de punere în funcțiune a muzicii (Create).
IGF organizează o serie de evenimente la nivel național, inclusiv festivaluri
în Londra, Nord-Est (Newcastle și Gateshead) și Sud-Vest (Bath, Bristol,
Cheltenham și Shrewsbury). Două dintre cele mai importante obiective ale IGF
sunt dezvoltarea tinerilor artiști și punerea în funcțiune a muzicii noi: cu 92 de
comisii noi de muzică de la majoritatea compozitorilor proeminenți, printre care
Terry Riley, Max Richter, Kevin Volans, Léo Brouwer, Sérgio Assad, Paolo Bellinati,
Howard Skempton, Laura Snowden și Errollyn Wallen. IGF a prezentat 96 de
premiere mondiale și 135 de premiere europene și britanice ale lucrărilor pentru
chitară solo și ansamblu. Programul IGF pentru dezvoltarea tinerilor artiști includ
platformele Young Artist și Aspire, care oferă oportunități de performanță pentru
tinerii chitariști, precum și formare în subiecte precum PR și marketing, strângere
de fonduri și abilități în afaceri.

LAUREAT AL FESTIVALULUI DE CHITARĂ LONDRA

George Tarlton
UK
Cariera muzicală a lui George Tarlton a început ca băiat care
cânta în Corul Libera din sudul Londrei, care realizau în mod
regulat spectacole de televiziune, înregistrări și concerte în
toată țară și în străinătate. Chitara a devenit mai târziu o pasiune
atot-consumatoare, care l-a determinat să studieze cu Robert
Brightmore și David Miller ca student bursier la Guildhall School of
Music and Drama în Londra, unde a absolvit cu onoruri de primă clasă
în 2015. A apărut la BBC Radio 3’s Late Junction și în 2015 a interpretat
Concierto de Aranjuez a lui Rodrigo ca solist la Orchestra Cerddorfa Dinas
Powys. George prosperă colaborând cu alți muzicieni, inclusiv în grupuri de
muzică de cameră și cu orchestre.
În 2012, a format Housden-Tarlton Duo împreună cu colega lui de chitară de
la Guildhall, Jiva Housden. Duo-ul a urmat să concerteze pe platforma Young
Artist IGF, inclusiv un concert la Festivalul de chitară din Londra 2018, în care au
interpretat în premieră o lucrare scrisă pentru ei de compozitorul Errollyn Wallen.
George este, de asemenea, membru al Mela Guitar Quartet, care și-a lansat
înregistrarea Guitar Chamber Works a lui Stephen Dodgson pe CD-ul Naxos în
2017. În 2018, cvartetul a lansat un album numit Pluck, Strum and Hammer în
2018. Cvartetul de chitare Mela a câștigat Premiul I la Competiția de muzică de
cameră a Festivalului de chitară Acerra de la Napoli și au fost finaliști la Competiția
de muzică de cameră Royal Over-Seas League’s String.

FESTIVALUL DE CHITARĂ PLOVDIV
Bulgaria 29 Octombrie – 1 Noiembrie 2020
Festivalul GuitArt este un eveniment condus de pasiunea comunității
muzicale locale pentru chitară și capacitatea sa de a uni muzicieni
profesioniști și amatori din medii culturale diverse. Fiind unul dintre cele
mai populare și cântate instrumente muzicale pe scară largă, chitara este
sărbătorită în toate aspectele sale.
Festivalul își propune să fie o platformă educațională și socială pentru
dezvoltarea talentelor muzicale bulgare și pentru a sublinia locul chitarei
în istoria și dezvoltarea muzicii moderne pe tot globul. Prin organizarea de
ateliere de lucru cu chitariști și educatori de renume local și internațional,
discuții cu muzicieni locali populari, o expoziție a lutierilor bulgari de
chitară și a importatorilor de instrumentelor muzicale, lecții gratuite,
demonstrații, proiecții de filme și activități pentru copii, festivalul își
cufundă vizitatorii în lumea chitarei în toate culorile sale.
LAUREAT AL FESTIVALULUI DE CHITARĂ PLOVDIV

Pavel Ralev
Bulgaria
Pavel Ralev este un chitarist bulgar stabilit la Londra. La
scurt timp după primele sale lecții de chitară la vârsta de
12 ani, Pavel a fost acceptat ca elev la Școala națională
de muzică și arte ale dansului Dobrin Petkov în Plovdiv,
Bulgaria, studiind cu Milena și Valentin Valtchev și
absolviind cu o mențiune specială. Și-a continuat studiile
cu Michael Lewin la Royal Academy of Music cu o bursă
completă și în prezent își continuă studiile de masterat la
Universitatea din Surrey cu profesorul compozitor-chitarist
Stephen Goss. Pavel este un licențiat al ABRSM, obținând
distincții și a câștigat mai multe premii la competiții, cele mai
recente fiind premiile I la London Strings Competition 2018 și
GuitArt Plovdiv 2019.
Pavel a participat la cursuri de master cu chitaristi de renume mondial
precum Fabio Zanon, David Russell, Marcin Dylla și George Vassillev.
A cântat live atât pentru Radioul Național din Bulgaria, cât și pentru
Televiziune și în locuri precum Duke’s Hall, Universitatea din Surrey,
Camera Comunelor, St James’s Piccadilly și la Opera națională bulgară. Pe
lângă activitățile sale solo, este membru fondator al Metropolitan Guitar
Quartet, împreună cu prietenii săi Michael Butten, Giacomo Susani și
Emmanuel Sowicz. Cvartetul și-a făcut debutul public în Octombrie 2019.

FESTIVALUL DE CHITARĂ TAMPERE
Finlanda 6 – 8 Noiembrie 2020
Festivalul de chitară Tampere (TGF), care a fost înființat în 2005, prezintă
pietre prețioase ale chitarei acustice din diferite stiluri pentru o gamă
largă de public. Această muzică de chitară de talie mondială se aude în
biserici, cafenele și săli de concerte, precum și în locuri mai neobișnuite și
informale, cum ar fi o saună finlandeză; în acest fel, ajunge la noi prieteni
ai acestui instrument intim. Lecțiile de chitară pentru toate vârstele,
prelegerile și atelierele completează programul la care jumătate din
evenimente sunt libere să participe. O parte importantă a acestui festival
anual este Concursul internațional de chitară clasică din Finlanda.
LAUREATUL FESTIVALULUI DE CHITARĂ TAMPERE

Flavio Nati
Italia
Flavio Nati este un chitarist clasic tânăr, apreciat pentru
maturitatea sa artistică. Concertele sale au fost descrise
ca fiind “O experiență autentică a interpretării cu
măiestrie a variatelor stiluri muzicale” (Diaro de Avila).
În 2012 a absolvit cu laude Conservatorul Santa Cecilia
din Roma, orașul său natal, sub îndrumarea lui Arturo
Tallini. Mai târziu, și-a obținut cu onoruri înalte diploma de
masterat la Conservatorul din Maastricht (Olanda) unde a
studiat interpretarea muzicală alături de Carlo Marchione.
La dezvoltarea sa artistică au contribuit numeroși artiști
consacrați, precum Giuliano Balestra, Adriano del Sal, Paolo
Pegoraro, Judicaël Perroy și Zoran Dukić.
A susținut numeroase concerte pe teritoriul Italiei și în Europa (Spania,
Olanda, Austria, Croația, Franța) și, recent, în Japonia și Korea, având
întotdeauna cu mare succes. A fost invitat la televiziune și la posturi radio
precum Radio4 din Amsterdam și Cremona1 TV. Recent a participat și
a primit premii la numeroase concursuri naționale și internaționale de
Chitară Clasică, precum “Tokyo Internațional Guitar Competition”,
“Fernando Sor”, “Classical Guitar Competition of Finland”, “Alirio Diaz”,
“Enrico Mercatali”, “Mottola”, “Claxica”, “Città di Gargnano”, “Giulio
Rospigliosi”, “Ferdinando Carulli”, “José Tomàs - Villa de Petrer”.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE
CHITARĂ SARAJEVO Bosnia și Herțegovina
Noiembrie – Decembrie 2020
Festivalul Internațional de Chitară de la Sarajevo a fost fondat în anul
2011 de către Asociată Chitaristilor Federației Bosnia și Herzegovina, cu
scopul de a face cunoscută artă cantatului la chitară în țară.
De atunci, în cadrul festivalului au avut loc peste 40 de concerte
susținute de către chitariști cu renume internațional, iar din componentă
educațională a festivalului au făcut parte pedagogi din peste 20 de țări, la
ale căror ateliere au asistat peste 700 de tineri chitariști.
Scopul principal al festivalului este întărirea cooperării naționale și
internaționale în rândul artiștilor, pedagogilor și al lutierilor. Festivalul
este structurat în patru elemente fundamentale: concerte, un concurs
internațional de chitară cu 5 categorii, cursuri de măiestrie și o expoziție
de chitare, pentru promovarea muncii lutierilor locali.

LAUREATUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ SARAJEVO

Jonas Egholm
Danemarca
Jonas Egholm s-a născut în anul 1997 în Danemarca și a
început studiul chitarei la vârsta de 7 ani. Momentan este
masterand la Academia Regală de Muzică din Coppenhaga
sub îndrumarea profesorilor Jesper Sivebæk și Per
Pålsson. De-a lungul carierei sale Jonas a concertat
în Danemarca, China, Japonia, Germania, Suedia și în
Insulele Feroe. Acesta a concertat și că solist cu orchestra
simfonică, și este laureate al mai multor concursuri de
chitară clasică din Europa. Unul din cele mai importante
premii obținute este premiul întâi al Concursului Internațional
din Sarajevo, premiu datorită căruia anul acesta poate participa în
programul Eurostrings Young Stars.
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Festivaluri EuroStrings
Festivalul internațional de chitară Paris (FR)
Director artistic: Tania Chagnot
E: tania.chagnot@free.fr
Festivalul internațional de chitară
Guimarães (POR)
Director artistic: Nuno Cachada
E: info@figg.pt
Festivalul internațional de chitară Rust
(AUT)
Director artistic: Gabriel Guillén
E: info@rust.at
Festivalul de chitară Zagreb (CRO)
Director artistic: Mak Grgić
E: info@zagrebguitarfest.com
Festivalul internațional de chitară Szeged
(HUN)
Director artistic: Dávid Pavlovits
E-mail: paavlovits@gmail.com
Festivalul internațional de chitară
Sarajevo (BiH)
Director artistic: Đani Šehu
E: info@sigf.ba

Festivalul de chitară Twents (NL)
Directori artistici: Daphne Hodes,
Pim Weierink
E: twentsgitaarfestival@gmail.com

Festivalul internațional de chitară José
Tomás Villa De Petrer (ESP)
Director artistic: Pepe Payà
E: pimaguitarra@gmail.com

Competiția internațională de chitară
Muntenegru (MNE)
Director artistic: Danijel Cerović
E: montenegro.competition@gmail.com

Festivalul internațional de chitară
Harmonia Cordis (RO)
Director artistic: Beke István Ferenc
E: harmoniacordis@harmoniacordis.org

Festivalul de chitară Tampere (FIN)
Director artistic: Tomi Tolvanen
E: tomi@tgf.fi

Festivalul internațional de chitară Uppsala
(SE)
Director artistic: Stefan Löfvenius
E: info@uppsalagitarrfestival.se

Festivalul GuitArt Plovdiv (BGR)
Directori artistici: Stela Dinkova and
Hristo Kolikov
E: info@guitart.bg

Festivalul de chitară Londra (UK)
Director artistic: Tom Kerstens
E: info@igf.org.uk

Festivalul de chitară Tallinn (EST)
Director artistic: Tiit Peterson
E: tallinnguitarfestival@gmail.com
Festivalul internațional de chitară Mottola
(ITA)
Director artistic: Michele Libraro
E: info@mottolafestival.com

Festivalul internațional de chitară
Nurtingen (GER)
Directori artistici: Katrin Klingeberg,
Sebastián Montes
E: office@gitarre-Nürtingen.de

