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Свечано отворен „Шопен фест“
      

  Синоћ (11.10.2021.) је у Великој дворани Коларчеве задужбине у Београду, свечаним
отварањем започео десети јубиларни „Шопен фест" са програмом „Даме свирају
Шопена“, гдје су се публици представиле пијанисткиње Биљана Горуновић, Рита Кинка,
Марија Ђукић.   
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  Биљана Горуновић је дугогодишњи члан ансамбла Орфеј Музичке омладине Београда иучествовала је као солиста и члан различитих камерних састава на бројним концертима.Ради као професор на Катедри за клавир Академије умјетности у Новом Саду.  Рита Кинка је остварила преко 800 реситала и наступа с многобројним угледниморкестрима у скоро свим европским земљама, као и ван европског континента.Добитница је низа награда на музичким такмичењима и редовни професор клавира наАкадемији уметности у Новом Саду.  Марија Ђукић посебан афинитет показује према дјелима класицизма и романтизма, анарочито композицијама Фредерика Шопена. Ради на Факултету музичке уметности уБеограду као редовни професор на Катедри за клавир.  
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  Свечаности су присуствовали Рафал Перл, амбасадор Пољске у Србији и БориславМаксимовић, самостални стручни сарадник у Представништву Републике Српске уСрбији, који су примили захвалнице за подршку манифестацији, које је организатордодијелио Амбасади Пољске и Представништву Републике Српске.  „Шопен фест“ ће трајати до 15. октобра, а публика ће бити у прилици да чује и види ипредставнике из Републике Српске. Професор на Академији умјетности у Бања ЛуциАрсен Чаркић одржаће пијанистички реситал 12. октобра у 19.30 у сали СкупштинеГрада Београда, а млади бањалучки пијаниста Константин Косановић наступиће уоквиру програма "Подијум младих талената" 15. oктобра у 19.00 у Галерији Артгет,Културног центара Београд.  

  „Шопен фест“ организује удружење „Креартива“ из Београда са Амбасадом пољске каопокровитељем и Министарством за културу и информисање Републике Србије каогенералним спонзором, уз подршку Града Београда, Културног центра Београда,Музичке омладине Новог Сада, Галерије Матице Српске у Новом Саду, Музичког центраКрагујевац, Спомен парка „Крагујевачки октобар“, Прве приватне музичке школе „Евамјузик“ и Представништва Републике Српске у Србији.
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