Câștigător în 1974 al celei mai dificile competiții pentru pian, Concursul
Ceaikovski, Andrei Gavrilov s-a dezvăluit publicului de la bun început drept un
virtuoz înfocat, cu un temperament nemaiîntâlnit. Și astăzi Gavrilov a rămas
artistul briliant, care surprinde prin resursele lui, parcă nicicând complet
explorate.
Combinația dintre apariția explozivă a lui Gavrilov pe scenele lumii, succesul
uluitor la public, abordările lui excentrice, îmbrăcate într-o tehnică amețitoare, pe
de o parte, și profunzimea expresivității poetice, ce tulbură publicul, pe de altă
parte, au conturat un personaj controversat, dar aclamat și premiat, ale cărui
înregistrări au devenit adevărate interpretări de referință în lumea întreagă.
Pentru publicul de astăzi, fie el publicul de concerte sau de masterclass,
Andrei Gavrilov continuă să fie un adevărat spectacol, de cele mai multe ori un
artist prin ale cărui revelații descoperi lumea fără efort.
Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein
și Guvernul României
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10 și 11 aprilie 2016
Ateneul Român
nr. lecții*
nr. zile**

Nume:.................................................................................

Prenume:............................................................................

Data nașterii:.....................................................................................
Adresa:............................................................................................

Localitate și țară:.................................................................................

Cod poștal:...........................................Telefon:..................................

E-mail:..........................................................................................
Declar că accept înregistrarea audio și video a cursului de măiestrie cu
Andrei Gavrilov și că materialul înregistrat poate fi postat pe internet de către
organizatori sau folosit la producerea unui DVD sau a oricărui material de
informare/promovare. Totodată declar că mă oblig să fiu prezent la curs în
data și la ora la care am fost programat/ă.
Sunt de acord că fotografierea, înregistrarea audio și video sunt drepturi exclusive ale organizatorului.
Data............................ Semnătura.....................................

Instituție de profil și anul de studiu (Universitate, Academie, Conservator, Liceu de Muzică etc):..............................................................
Scurtă biografie:................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................................................................
Program susținut în vederea cursului (participanți activi):.....................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Durata programului pentru participanții activi (minute)........................
Înscrierea este obligatorie inclusiv pentru participanții pasivi.
Data limită de înscriere 06.04.2016

Cursanții activi vor fi înștiințați în dimineața zilei de 07.04.2016 referitor la
selecție și numărul de lecții de care pot beneficia. Plata lecțiilor se face în
perioada 07-08.04.2016 în contul comunicat prin e-mail de organizatori.
Costul unei lecții este de 200 de lei. Costul unei zile de participare pasivă
este de 50 de lei, iar pentru două zile de 80 de lei***.
Vă rugăm să trimiteți acest formular pe adresa de e-mail
lipattievenings@gmail.com sau să-l depuneți la sediul Asociației Art а la
carte: Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 55, sector 1, București
Înscrierile se pot face și prin descărcarea formularului de pe adresa
www.lipatti-evenings.ro
Informații suplimentare la tel.: 021.222.39.31, mobil: 0721.132.154

*Durata unei lecții este de 40-50 de minute. Număr maxim de lecții pentru
un cursant activ: 2
**Numai pentru cursanții pasivi.
***Muzicienilor, profesorilor, studenților și elevilor de la instituțiile de
învățământ de profil le este oferită participarea pasivă gratuit.

