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Седми међународни Београдски Шопен фест синоћ је свечано отворен у Скупштини
града Београда  пијанистичким рециталом вишеструко награђиване грузијске умјетнице
Нино Гуревич.

  

  

На Београдском Шопен фесту, културно-образовној манифестацији која која од 2012.
године промовише класичну музику, врхунски пијанизам и лик и дјело Фредерика
Шопена, сваке године уз подршку Представништва Републике Српске учествују и млади
ствараоци из Републике Српске.

  

Ове године, у оквиру фестивалског програма „Фест гости“, који ће бити одржан у
суботу, 12. маја, у 17.30  у свечаној сали Музичке школе „Станковић“, представиће се
Славиша Ђурић из Добоја, студент Академије умјетности у Бањалуци у класи проф.
Арсена Чаркића. Поред представника из Републике Српске, наступиће Галина Николин
из Србије и Иман Јахић из Федерације БиХ.

  

Током Фестивала публика у Београду и Крагујевцу имаће прилику да ужива у
музицирању врсних пијаниста.
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  У уторак, 8. маја, у 20 сати публици ће се на сцени Коларца представити Еуген Инђић,рођени Београђанин са америчким и француским пасошима, цијењени пијаниста усвјетским оквирима.  У четвртак, 10. маја, у Скупштини града Београда у 19 сати наступиће аустралијскипијаниста Мајкл Лезли, који је прије двије године свирао у Врању у оквиру програмафестивала „Пијано самер“, а у 20.30 Зоран Имшировић из Њемачке.  У суботу, 12. маја, у 19 сати у свечаној сали Музичке школе „Станковић“ у Београдусвираће Конгју Ванг пијаниста из Сингапура, а у 20 сати у Крагујевцу уКњажевско-српском театру наступиће пољски џез пијаниста Лешак Можџер.  Овогодишњи Београдски Шопен фест биће свечано затворен и недјељу, 13. маја, у 20сати наступом Лешака Можџера у Коларчевој задужбини.  У оквиру Фестивала  биће организоване и мајсторске радионице клавирских падагога иниз стручних предавања.  

  Београдски Шопен фест 2018 одржава се у организацији Амбасаде Републике Пољске уСрбији и умјетничког удружења „Креартива“ из Београда, а поред ПредставништваРепублике Српске у Србији, манифестацију су подржали Секретаријат за културу градаБеограда, градска општина Врачар и РК Београд - Стари град.

 2 / 2


