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Wie zijn wij

EuroStrings is een platform van Europese gitaarfestivals, geleid door het
Zagreb Guitar Festival. Het is het eerste dergelijke platform dat is opgericht
en breidt zich voortdurend uit: het begon met 14 partnerfestivals in 2018 en
heeft nu in 2020 17 partnerfestivals. Het project wordt medegefinancierd
door het Creative Europe-programma van de Europese Unie en is het eerste
gitaarproject dat ooit een dergelijke financiering heeft ontvangen.
EuroStrings heeft ook partners in Amerika en China, waardoor het een echt
wereldwijd project is. Elk partnerfestival organiseert ook een internationale
gitaarcompetitie.

EuroStrings-Contact

EuroStrings-activiteiten bestaan uit publieksontwikkeling, het creëren van
nieuwe bedrijfsmodellen en het doen van onderzoek naar en ontwikkeling van
middelen voor festivalorganisatoren en beleidsmakers. Maar het belangrijkste
element is de ontwikkeling van opkomende jonge gitaristen. Daartoe creëert
EuroStrings een scala aan uitvoeringsmogelijkheden voor de winnaars van
de gitaarcompetities van de aangesloten festivals, het EuroStrings Exchange
Programme. Het programma omvat een uitgebreide educatieve component.
De jonge artiesten wonen niet alleen workshops bij die worden gegeven
door meestergitaristen, maar ze geven zelf ook les aan schoolkinderen en
houden zich bezig met uitgebreid werk in de bredere gemeenschap met een
publieksbereik bij een scala aan verschillende groepen. Het project stelt ook
beurzen beschikbaar voor jonge getalenteerde gitaristen die over bescheiden
middelen beschikken.
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Mak Grgić
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De EuroStrings-artiesten voor 2019/2020 zijn de winnaars van de
internationale gitaarcompetities die in 2019 werden georganiseerd door de
17 festivals die partner zijn van het Platform.
EuroStrings wordt medegefinancierd door het Creative Europe-programma
van de Europese Unie voor de periode 2017-2021.
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ONZE DOELSTELLINGEN

•

•
•

•

jonge opkomende klassieke gitaristen promoten door middel van
concertkansen, masterclasses, professionele ontwikkeling en
internationale wedstrijden;
jonge opkomende klassieke gitaristen leren hoe ze publieksbereik,
publieksontwikkeling en werk in de gemeenschap kunnen leveren;
het ontwikkelen en verstevigen van de Europese
gitaarfestivalsector door samenwerking, informatie-uitwisseling,
het verwerven van middelen en nieuwe technologie;
om een breder en duurzaam publiek voor de klassieke gitaar te
ontwikkelen.

W I E Z I J N D E E U R O S T R I N G S-A R T I E S T E N

EuroStrings Artists is een groep jonge professionele gitaristen, die de
winnaars zijn van de internationale wedstrijden die worden georganiseerd
door de 17 gitaarfestivals die partner zijn van het EuroStrings Platform.
Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het EuroStrings Exchange
Programma, dat wordt aangeboden via het EuroStrings Curriculum.

H O E WO R DT J E E E N E U R O S T R I N G S-A R T I E S T

Om een EuroStrings-artiest te worden, moet je de eerste prijs winnen bij
een van de internationale gitaarcompetities die worden georganiseerd
door de festivals die partner zijn van het EuroStrings Platform. In
sommige gevallen kan een andere winnaar, zoals een tweede prijswinnaar,
EuroStrings Artist worden, bijvoorbeeld als de eerste prijswinnaar in een
vorig jaar al EuroStrings Artist is geweest. Een opkomende artiest kan
maar één keer EuroStrings-artiest zijn.

E U R O S T R I N G S F E AT U R E D A R T I S T S

EuroStrings Featured Artists zijn gerenommeerde professionele
meestergitaristen die algemeen worden beschouwd als de meest
vooraanstaande klassieke gitaristen ter wereld. Ze zullen concerten,
masterclasses, advies en hulp geven en dienen als mentor voor de
opkomende gitaristen. Ze bieden zowel inspiratie als ambitie aan de
jongere generatie beginnende professionals. Elk EuroStrings Platformfestival nodigt minimaal één EuroStrings Featured Artist uit om deel te
nemen aan hun evenement.

“

…De innovatieve
reikwijdte van
[EuroStrings] zal de
aandacht van veel
mensen trekken,
bijdragen aan de
uitbreiding van het
gitaarpubliek en dit
meest prachtige en
veelzijdige instrument
benadrukken. “
Assad Brothers

EUROSTRINGS UITWISSELINGSPROGRAMMA

De centrale activiteit van EuroStrings is het EuroStringsuitwisselingsprogramma dat is ontwikkeld om EuroStrings-artiesten te
helpen een professionele carrière als klassiek gitarist te ontwikkelen.
Het programma biedt kansen die een aanvulling zijn op de academische
programma’s die door de opkomende gitaristen in hun conservatoria
en universiteiten worden bestudeerd, en opent nieuwe horizonten in
termen van internationale ervaringen, professionele bekendheid en
netwerken met hun leeftijdsgenoten en een reeks concertpromotoren,
festivals en muziekindustrie-professionals.
Het EuroStrings Exchange-programma wordt uitgevoerd via het
EuroStrings Curriculum dat de opkomende spelers het volgende biedt:
•

Soloconcerten op festivals van het EuroStrings Platform in heel
Europa, minimaal drie per jaar.

•

Kamermuziekconcerten, waarbij de EuroStrings-artiesten samen
spelen.

•

Deelname aan de EuroStrings Gitaarcompetitie.

•

Masterclasses met wereldberoemde muzikanten, waaronder die
gegeven door de EuroStrings Featured Artists, een groep van de
meest gerespecteerde meestergitaristen ter wereld.

•

Lezingen en workshops over een breed scala aan onderwerpen,
waaronder marketing en PR, fondsenwerving, publieksontwikkeling
en professionele vaardigheden.

•

Deelname aan een uitgebreid programma voor
gemeenschapsonderwijs, waaronder het geven van masterclasses
en workshops aan kinderen en jongeren, die vaak de gitaar nog
niet kennen en leven in uitdagende omstandigheden. Maar ook
werken in de bredere gemeenschap, ook in jeugdclubs, scholen en
ziekenhuizen.

“

EuroStrings bracht me in
contact met een geweldige
groep artiesten met wie ik heb
mogen werken en van heb
geleerd, evenals internationale
concertartiesten met wie we het
podium deelden en lessen kregen.
Een geweldige ervaring!”

Misael Barraza Diaz, EuroStrings-artist, jaar 2

“

Het winnen van de
EuroStrings-competitie
was een van mijn grootste
dromen. Het aantal
concerten dat ik ga
geven als winnaar is
enorm. De belangrijkste
regio’s van de hele wereld
staan nu voor mij open.
Het is zo’n ongelooflijke
carrièreboost”

Mateusz Kowalski, winnaar van de 2e EuroStrings
Gitaarcompetitie, gehouden in Londen, juli 2019

E U R O S T R I N G S G U I TA R C O M P E T I T I O N

EuroStrings Guitar Competition. De winnaar ontvangt een geldprijs
van € 8000 *, een Europese tour en concerten in Azië en Amerika in
2020/2021. Dit programma biedt een unieke boost aan het begin van
een internationale carrière. De wedstrijd staat open voor spelers van
35 jaar en jonger.
De EuroStrings Gitaarcompetitie staat alleen open voor de 17
EuroStrings-artiesten die laureaten zijn van de 17 gitaarcompetities
die worden georganiseerd door de festivals die lid zijn van het
EuroStrings Platform. Elk van deze festivals trekt deelnemers van over
de hele wereld en als gevolg hiervan verwelkomt de EuroStrings Guitar
Competition de allerbeste jonge gitaristen van over de hele wereld.
De eerste editie van deze prestigieuze wedstrijd vond plaats op Zagreb
Guitar Festival in 2018 en de tweede editie vond plaats in Londen in
juli 2019 op IGF’s Guitar Summit.
De derde editie van de EuroStrings Competitie wordt online gehouden
en gestreamd op de Facebook-pagina van EuroStrings van 17 tot 20
december 2020.
* De vermelde prijs is bruto en mogelijk onderhevig aan belastingen

“

… de schoonheid van onze
muziek en de verbluffende
uitmuntendheid en virtuositeit
van onze gitaristen laat er
bij mij geen twijfel
over bestaan dat
de gitaar een
glorieuze toekomst
heeft. ”
David Russell

SCHOLARSHIP PROGRAMMA
Om jonge mensen die beschikken over bescheiden middelen te helpen gitaar te studeren in een
internationale context, heeft EuroStrings een jaarlijks beurzenprogramma (scholarship programme)
ontwikkeld voor jonge gitaarstudenten. Elk EuroStrings Platform-festival geeft één beurs, wat resulteert
in 17 beurzen per jaar. De beurs omvat toegang tot alle festivalconcerten, lezingen en masterclasses,
evenals deelname aan de internationale competitie van het festival. De open oproep voor beurzen
wordt voorafgaand aan elk EuroStrings Platform-festival op de EuroStrings-website gelanceerd.
www.eurostrings.eu

ONTVANGERS VAN EUROSTRINGS-BEURS 2019/2020
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

Italië
Scholarship Winnaar van het Plovdiv
GuitArt Festival

Italië
Scholarship Winnaar van Harmonia
Cordis International Guitar Festival

Griekenland
Scholarship Winnaar van
Montenegro International
Guitar Competition

Italië
Scholarship Winnaar van Mottola
Guitar Festival

Italië
Scholarship Winnaar van London
Guitar Festival

Verenigde Staten
Scholarship Winnaar van Szeged
International Guitar Festival

Italië
Scholarship Winnaar van Festival
International de Guitarra
de Guimarães
Rusland
Scholarship Winnaar van
International Guitar
Festival Rust

Verenigd Koninkrijk
Scholarship Winnaar van Twents
Gitaar Festival

Servië
Beurswinnaar van Tallinn
Guitar Festival

Hongarije
Scholarship Winnaar van Tampere
Guitar Festival

Hongarije
Scholarship Winnaar van Zagreb
Guitar Festival

Slovenië
Scholarship Winnaar van Uppsala
International Guitar Festival

Servië
Beurswinnaar van International Guitar
Festival José Tomás Villa de Petrer

Oekraïne
Scholarship Winnaar van Antwerpen
Gitaar Festival

Servië
Scholarship Winnaar van Sarajevo
International Guitar Festival

O NT WI KKE LI N G VAN N I EUWE B E D R IJ FS M O D E LLE N

Jaarlijks worden drie EuroStrings-seminars georganiseerd, open voor
alle professionals uit de klassieke muziek, met verschillende lezingen en
workshops op het gebied van publieksontwikkeling, marketing en PR,
fondsenwerving, cultureel management en cultureel toerisme.
O PBOUWE N VAN KE N N I S OV E R KL A SS I E KE
G I TA A R F E S T I VA L S

Het platform zal jaarlijkse enquêtes en onderzoeken uitvoeren, die op de
EuroStrings-website zullen worden gepubliceerd om als hulpmiddel te
dienen voor festivalorganisaties en beleidsmakers en om de strategische
planning van het platform te ondersteunen. Deze kennisbasis zal een
vergelijkend perspectief bieden en bewustwording creëren van de
bredere Europese gemeenschap van klassieke gitaarfestivals.
HOE HET EUROSTRINGS-PROJECT TE
ONDERSTEUNEN

EuroStrings wordt medegefinancierd door het Creative Europeprogramma van de Europese Unie. Dit cofinancieringsprogramma
maakt een groot deel van de projectactiviteiten mogelijk, maar de
ondersteuning is niet alomvattend. Als u ons wilt steunen, als sponsor
of als donateur, graag! Neem contact op met support@eurostrings.eu

“

Ik geloof dat de grootste schat van
EuroStrings het netwerken met
nieuwe en oude vrienden was. Het
was een genoegen zoveel geweldige
mensen te ontmoeten die
geïnteresseerd waren in gitaar en
muziek in het algemeen. De reizen
en optredens door Europa waren
erg spannend - dankzij EuroStrings
heb ik deze in mijn vroege carrière
kunnen ervaren.

Zuzanna Wężyk, EuroStrings-artist, jaar 2

COMPOSITION CONTEST FOR CLASSICAL GUITAR
De compositiewedstrijd voor klassieke gitaar is ontwikkeld door EuroStrings om nieuw werk van hoge kwaliteit
voor de gitaar te helpen creëren.
De wedstrijd is ook bedoeld om opkomende componisten van alle leeftijden te promoten wiens werken nog
niet de kans hebben gehad om internationale erkenning te krijgen.
Aanvragers moeten het Europese staatsburgerschap hebben of gevestigd zijn in een van de EU-landen.
De winnaar van de EuroStrings Compositiewedstrijd ontvangt een geldprijs van € 1500 * en de winnende
compositie is het verplichte stuk voor de Finale van de 3e EuroStrings Gitaarwedstrijd.

* De vermelde prijs is bruto en mogelijk onderhevig aan belastingen

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

EUROSTRINGS GUITAR FESTIVALS
Paris International Guitar
Festival

France
28 november - 1 december 2019

Festival International de
Guitarra de Guimarães
Portugal
26 – 30 december 2019

Montenegro International
Guitar Competition
Montenegro
27 – 31 mei 2020

Tallinn Guitar Festival
Estland
7 – 11 juni 2020

Zagreb Guitar Festival
Kroatië
3 - 10 juli 2020

International Festival of Guitar
José Tomás Villa
de Petrer
Spanje
16 – 25 juli 2020

Twents Gitaar Festival

Nederland
27 juli – 1 augustus 2020

International Guitar
Festival Nürtingen
Duitsland
1 - 9 augustus 2020

International Guitar Festival
Mottola
Italië
5 – 13 september 2020

Harmonia Cordis International
Classical Guitar Festival
Roemenië
8 – 13 september 2020

International Guitar
Festival Rust

Szeged International
Guitar Festival
Hongarije
15– 18 oktober 2020

London Guitar Festival
Verenigd Koninkrijk
22 – 25 oktober 2020

GuitArt Festival Plovdiv

Bulgarije
29 oktober - 1 november 2020

Tampere Guitar Festival
Finland
6 – 8 november 2020

Sarajevo International
Guitar Festival

Bosnië Herzegovina
November - December 2020

Oostenrijk
27 – 30 september 2020

Uppsala International
Guitar Festival
Zweden
11 – 15 oktober 2020

EUROSTRINGS ARTISTS 2019/2020
Nino D’Amico Italie

Agustín Nazzetta Argentinië

Silvio Bilić Kroatië

Cassie Martin Frankrijk

Carlo Curatolo Italie

Pablo Menéndez Spanje

Jonas Egholm Denemarken

Lovro Peretić Kroatië

Dávid Fellegi Hongarije

Bruno Pino Mateos Spanje

Luís Alejandro García Spanje

Pavel Ralev Bulgarije

Ema Kapor Servië

Zsombor Sidoo Hongarije

Maja Kralj Slovenië

George Tarlton Verenigd Koninkrijk

Flavio Nati Italie

Festivals en Eurostrings Artiesten
2019/2020

“

Het is echt indrukwekkend
om te zien hoeveel positieve
invloed het werk van
EuroStrings heeft op de
ontwikkeling en inspiratie van
jonge gitaristen wereldwijd.
Ik geloof dat zulk positief
werk een positief effect heeft
op de populariteit van de klassieke
gitaar en de opmerkzaamheid van het
steeds groeiende aantal getalenteerde
jonge gitaristen. De jonge generatie heeft
vooral aandacht en steun nodig, wat
kracht en moed geeft om door te gaan op
deze zware reis. Oprechte felicitaties aan
EuroStrings voor de toewijding, het werk
en het allerbeste voor de toekomst!”

Ana Vidović

PARIS INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL
Frankrijk, 28 november - 1 december 2019
Het Paris International Guitar Festival dat dit derde EuroStrings-jaar zijn
16e editie viert, zet zijn ambitie voort om de klassieke gitaar te promoten.
35 jaar lang was Parijs een belangrijk internationaal centrum voor de
klassieke gitaar, met als kern de prestigieuze Internationale Gitaarwedstrijd van Radio France die werd opgericht door Robert J. Vidal (19252002). Nadat dit evenement in 1996 eindigde, werden gitaarconcerten
een zeldzaamheid in het Parijse culturele leven. Het aanpakken van deze
leegte was de aanzet achter de oprichting van het Paris International
Guitar Festival door de Association ‘Vous avez dit guitare?’
Het doel van het jaarlijkse Internationale Gitaarfestival van Parijs is om
een kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden met enkele van de
meest prestigieuze gitaristen ter wereld die concerten en masterclasses
geven en om een internationale wedstrijd, een expositie voor gitaarbouwers en een locatie voor de promotie van jonge gitaristen te vestigen.
PARIS INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Cassie Martin
Frankrijk
Cassie Martin begon op 5-jarige leeftijd met gitaarspelen.
Toen ze negen was begon ze prijzen te winnen in wedstrijden.
Meer recentelijk won ze de eerste prijs bij: de International
Guitar Competition in Béarn, bij de Roland Dyens-Révélations
International Competition Classical Guitar Magazine in 2018
en bij de International Competition in Carry-le-Rouet.
Na een opleiding aan het Conservatoire d’Orléans bij Josiane
Rabemananjara, ging ze naar het Conservatorium à Rayonnement
Régional in Parijs waar ze studeerde bij Gérard Abiton en haar
Diplôme d’Études Musicales behaalde. Ze volgde masterclasses bij
internationale gitaristen zoals Jérémy Jouve en Judicaël Perroy. In 2018
werkte ze samen met Sérgio Assad en speelde ze Mario CastelnuovoTedesco’s Gitaarconcert nr. 1, onder leiding van Xavier Delette met het
jeugdorkest van het Conservatorium, tijdens een concert in de CRR in
Parijs.
Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen het Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Dance in Parijs waar ze studeert bij Olivier
Chassain, en optreden, wat haar absolute plezier is, met repertoire dat
varieert van vroege tot hedendaagse muziek.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE GUITARRA DE GUIMARÃES
Portugal, 26 – 30 december 2019
Het Festival International de Guitarra de Guimarães wordt gepromoot
door de Sociedade Musical de Guimarães, onder de artistieke leiding
van de Portugese gitarist Nuno Cachada. Het heeft tot doel de positie en
pedagogische benadering van de klassieke gitaar te versterken en een nieuwe
houding aan te nemen ten opzichte van de klassieke gitaar, die nog steeds
ondergewaardeerd wordt als solo-instrument. Het festival wordt gesteund
door de gemeenteraad van Guimarães en verschillende Portugese en
internationale universiteiten.
Het festival, dat in 2014 voor het eerst werd georganiseerd, trok onmiddellijk
meer dan 100 jonge gitaristen uit Portugal en heel Europa die deelnamenn aan
concerten, masterclasses, workshops en de internationale gitaarcompetitie.
In de volgende edities zijn deze onderdelen versterkt en zelfs uitgebreid
met musicologisch onderzoek en conferenties, gehouden in samenwerking
met de Universiteit van Minho en gespecialiseerde gitaaronderzoekers.
Verschillende wereldberoemde gitaristen en onderzoekers hebben aan het
festival deelgenomen in de vijf jaar sinds de oprichting.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARRA DE GUIMARÃES LAUREATE

Bruno Pino Mateos
Spanje
De Spaanse gitarist Bruno Pino Mateos, geboren in Salamanca
in 1997, studeerde aan het Conservatorio Superior de
Música in Salamanca, waar hij zijn diploma met de hoogste
kwalificaties behaalde. Hij vervolgde zijn studie aan het
Conservatorio Superior de Castilla y León, waar hij
studeerde bij Fernando Espí en later bij Marisa Gómez. Hij
volgde masterclasses bij David Russell, Roberto Aussel,
Marco Socías, Roland Dyens, Ricardo Gallén, Margarita
Escarpa, Carles Trepat, David Martínez, Pedro Mateo,
Fernando Espí, Marcin Dylla, Aniello Desiderio, Thibaut
García, Carlo Marchione, Judicaël Perroy en Alex Garrobé,
onder anderen.
Bruno Pino Mateos trad op in het Teatro Liceo de Salamanca
en op de festivals van Coria, Amarante en Petrer. Onder zijn talrijke
onderscheidingen ontving hij de eerste prijs op het V International
Guitar Festival van Guimarães 2018; het Internationaal Gitaarfestival
José Tomás Villa de Petrer Concours in de categorie Jeugd; de XIX
International Guitar Competition Ciudad de Coria in de jeugdcategorie;
en de II Alhambra International Guitar Competition for Young People,
Valencia.

MONTENEGRO INTERNATIONAL
GUITAR COMPETITION
Montenegro, 27–31 mei 2020
De Montenegro International Guitar Competition werd opgericht in
2006 onder auspiciën van Niksic Guitar Festival en onder de bescherming
van de Niksic Municipality. Sindsdien heeft het zich gevestigd als een
belangrijk professioneel en internationaal evenement, met als doel de
hoogste prestaties in de hedendaagse uitvoering van klassieke gitaar te
promoten. Vanwege de rijke prijzenpot wordt de wedstrijd erkend als
een belangrijke kans in de loopbaanontwikkeling van jonge klassieke
gitaristen. De prijswinnaars van de vorige edities kwamen van over de
hele wereld en velen zijn tegenwoordig de leidende gitaristen van de
jongere generatie.
Tot voor kort was Montenegro International Guitar Competition de
enige professionele wedstrijd voor klassieke muziek in Montenegro, die
tot 2016 live werd uitgezonden door RTV Atlas. Sinds 2017 wordt de
wedstrijd live uitgezonden op National Television RTCG. De wedstrijd
wordt georganiseerd door de NGO Anagastum Guitar Society en het
Montenegrijnse muziekcentrum.
MONTENEGRO INTERNATIONAL GUITAR COMPETITION LAUREATE

Silvio Bilić
Kroatië
Silvio Bilić begon op achtjarige leeftijd met gitaar spelen in
het kleine stadje Omiš met Neno Munitić. In 2017 schreef
hij zich in aan de Kunstacademie van Split waar hij
studeerde bij Maroje Brčić. Hij neemt sinds 2008 deel aan
gitaarwedstrijden. Hij heeft 20 eerste prijzen gewonnen
als solist en 12 eerste prijzen als lid van kamermuziekensembles, bij vele nationale en internationale concoursen
zoals de Internationale Competitie voor Jonge Gitaristen
‘Andrés Segovia’ in Velbert, Duitsland, de Montenegro Guitar
Competition, het Concorso Internazionale di Chitarra Classica
‘Enrico Mercatali’ in Gorizia, Italië, en het Omiš Guitar Fest en Poreć
Fest in Kroatië. In 2014, 2017 en 2019 won hij de ‘Oscar of Knowledge’
van het Kroatische Ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Sport voor
het winnen van de eerste prijs van de Nationale Competitie, zowel als
solist en als lid van kamermuziek-ensembles. Hij volgde masterclasses bij
Hubert Käppel, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Pavel Steidl, Łukasz
Kuropaczewski, Goran Krivokapić en Darko Petrinjak. Hij werkt vaak bij
verschillende culturele evenementen samen met bekende Kroatische
acteurs.

TALLINN GUITAR FESTIVAL
Estland 7 – 11 juni 2020
Het Tallinn Guitar Festival heeft als doel de gitaarcultuur in Estland en
breder in de rest van Europa te ontwikkelen. Het festival wordt sinds
2006 georganiseerd en is een belangrijke entiteit in de Baltische staten
en in Europa in het algemeen. Het biedt concerten, seminars, workshops
en masterclasses, maar ook educatieve evenementen voor gitaarleraren.
Het Tallinn Guitar Festival maakt deel uit van een cultureel netwerk
van 40 verschillende evenementen in Estland. Het speelt een actieve
rol in de culturele sector en heeft verschillende innovatieve projecten
gelanceerd. Tallinn Guitar Festival heeft ook sterke banden met andere
Europese gitaarfestivals en internationale kunstprofessionals en biedt
ervaring in muziekprojectmanagement en internationale culturele
uitzendingen.
TALLINN GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Ema Kapor
Servië
Ema Kapor werd geboren in 1998 in Belgrado, waar ze
afstudeerde aan de Stanković Music School en studeerde
bij Boris Đujić. Daarna voltooide ze twee jaar studie bij
de Koblenz International Guitar Academy Duitsland
met Hubert Käppel. Momenteel studeert ze aan de Köln
Universiteit voor Muziek en Dans met Hubert Käppel.
Ema heeft ook veel zomercursussen gevolgd zoals de
zomer Academie aan de Universität Mozarteum in Salzburg
met Marco Tamayo, de Zbaszyn International Masterclass,
Polen met Łukasz Kuropaczewski en de internationale muziek
Academy - MusicAlp in Tignes, Frankrijk met Judicaël Perroy,
evenals masterclasses bij o.a. Oscar Ghiglia, Pepe Romero, David
Russell, Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Alvaro Pierri en
Marcin Dylla.
Op nationale en internationale gitaarconcoursen heeft Ema meer dan
40 prijzen gewonnen. Ze gaf soloconcerten in Duitsland, Griekenland en
Servië en trad ook op in Frankrijk, Polen, Spanje en Oostenrijk. Als soliste
heeft ze Joaquín Rodrigo’s Fantasia para un Gentilhombre uitgevoerd in
Timisoara, Roemenië en in Belgrado. Ema Kapor wordt gepromoot door de
vereniging Yehudi Menuhin Live Music Now - Keulen.

ZAGREB GUITAR FESTIVAL
Kroatië 3 – 10 juli 2020
Het Zagreb Guitar Festival werd in 2015 opgericht door de muziekschool
Bonar in Zagreb met twee belangrijke ontwikkelingsprogramma’s
in gedachten: Striving for Excellence en Guitar for All. Striving for
Excellence omvat het promoten van uitmuntendheid op verschillende
niveaus door het organiseren van concerten van ‘s werelds meest
vooraanstaande gitaristen en de beste gitaristen van de jongere generatie,
een internationale wedstrijd van klassieke gitaar en masterclasses met ‘s
werelds toonaangevende gitaristen. Guitar for All omvat het organiseren
van optredens van festivalorkesten, gitaartentoonstellingen die openstaan
voor alle bezoekers, ontworpen om bestaand succes vast te houden en
te werken aan verdere uitbreiding van publiek en om door middel van de
ontwikkeling van culturele marketingstrategieën een breder multicultureel
publiek te bereiken. Het uiteindelijke doel is nieuwe muziek te promoten,
een culturele ervaring te creëren en bovendien Zagreb te promoten als een
van de toonaangevende culturele centra in Europa.

ZAGREB GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Zsombor Sidoo
Hongarije
Zsombor Sidoo werd in 1997 in Boedapest geboren. Hij
ontving zijn vroege muzikale opleiding van József Eötvös
aan de Franz Liszt Academie voor Muziek in Boedapest.
Vanaf 2013 studeerde hij bij Paolo Pegoraro aan de
Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. In
2016 ontving hij een beurs van de stad Graz voor de beste
muziekstudent die in Graz studeerde. In 2019 studeerde
hij cum laude af. Momenteel volgt hij zijn Master en wordt
hij al erkend als een uniek talent met een grote gevoeligheid
voor diverse muziekstijlen. Hij heeft ook lessen in muzikale
compositie gevolgd bij Beat Furrer.
Zsombor Sidoo heeft tal van competities gewonnen, zoals de eerste
prijs op: het Zagreb Guitar Festival, het 15e Concorso Internazionale
di Chitarra Classica ‘Enrico Mercatali’ in Gorizia, Italië, de International
Guitar Competition ‘Ida Presti’ in Samobor en op de 10e Oberhausen
Guitar Concurrentie in Duitsland. Hij geeft regelmatig concerten in
Europa op prestigieuze locaties zoals de Ehrbar Saal in Wenen, het
Mozarthaus in Augsburg en de Fricsay Hall in Szeged. In oktober 2019
verscheen zijn debuut-cd met drie sonates van Johann Sebastian Bach,
Manuel María Ponce en Hans Werner Henze.

INTERNATIONAL FESTIVAL OF GUITAR
JOSÉ TOMÁS VILLA DE PETRER
Spanje, 16 – 25 juli 2020
Het Internationale Gitaarfestival José Tomás Villa de Petrer wordt sinds
1998 gehouden. In juli 2019 vierde het festival zijn 22e editie, waaronder
de 18e Internationale Gitaarwedstrijd José Tomás Villa de Petrer, met
als prijs een internationale tournee in onder meer Spanje en Brazilië,
Argentinië, Mexico, Portugal en Finland, met meer dan 30 concerten
voor de winnaars.
Het festival vindt plaats in de stad Petrer in Alicante, Spanje en biedt
twee weken intensieve gitaar- en muziekactiviteiten, zoals masterclasses,
concerten, internationale wedstrijden, conferenties en tentoonstellingen.
Elk jaar wordt de José Tomás Honorific Guitar Award ‘ter nagedachtenis
aan de leraar uit Alicante’ uitgereikt aan geweldige leraren zoals Léo
Brouwer, David Russell, Carles Trepat, Hopkinson Smith, Roberto Aussel,
Roland Dyens en Julian Bream.
INTERNATIONAL FESTIVAL OF GUITAR JOSÉ TOMÁS VILLA DE PETRER LAUREATE

Luis Alejandro García
Spanje
Met meer dan 20 nationale en internationale
onderscheidingen op zijn naam is Luis Alejandro
García, geboren in Tenerife in 1993, een van de meest
veelbelovende gitaristen van zijn generatie in Spanje. Hij
won de eerste prijs op: het Concurso del XXIII Festival
Internacional de Guitarra de Coria, Spanje in 2019,
47e Concurso Internacional de Guitarra Fernando
Sor in Madrid in 2019, het Concurso Permanente de
Juventudes Musicales de España in 2018 en het ‘Miquel
Llobet’ Certamen Internacional de Guitarra in Barcelona in
2017, naast vele anderen.
Hij heeft concerten en masterclasses gegeven in heel Spanje,
Duitsland, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Chili, Argentinië en Andorra
en heeft samengewerkt met orkesten zoals het Tenerife Symphony
Orchestra en OSLP. In 2018 bracht hij zijn eerste cd uit, Lazos sobre el
Atlántico (JSM Guitar Records). Hij is lid van het Canary Guitar Quartet,
die ook hun eerste opname hebben uitgebracht, genaamd 21.
In oktober 2019 gaf hij zijn debuut als solist in het Palau de la Música
Catalana in Barcelona en in april 2020 trad hij samen met het Nationaal
Radio en Televisie Orkest van Spanje (ORTVE) op in het Teatro
Monumental. Zijn programma voor 2020 omvat ook concertreizen in
Amerika, Mexico, Brazilië, Argentinië en in Europa.

TWENTS GITAAR FESTIVAL
Nederland 27 juli – 1 augustus 2020
Het Twents Gitaar Festival wordt al 14 jaar gehouden in de prachtige
stad Enschede in het uiterste oosten van Nederland. Elk jaar (met
uitzondering van 2020) begint het festival op Hemelvaartsdag. Het
festival biedt een grote verscheidenheid aan concerten met klassieke
gitaar, maar ook met verschillende stijlen zoals flamenco en fingerstyle.
De concerten vinden plaats in verschillende theaters in de stad en op het
buitenpodium van de historische Oude Markt waar niet-klassieke acts
worden geprogrammeerd.
De meeste uitgenodigde kunstenaars geven ook masterclasses en
workshops die voor iedereen toegankelijk zijn, zowel professionals als
amateurs. Het festivalensemble is een integraal onderdeel van het
programma, waar gitaristen van alle niveaus kunnen genieten van
het plezier van samen spelen. Als onderdeel van het festival worden
wedstrijden in verschillende categorieën gehouden, zoals sologitaarcompetities en ensemblecompetities voor zowel gitaren als gitaren
met andere instrumenten.
TWENTS GITAAR FESTIVAL LAUREATE

Pablo Menéndez
Spanje
Pablo Menéndez werd in 1992 geboren in Asturië, Spanje.
Van jongs af aan fascineerde muziek hem en op zijn
tiende begon hij met gitaar spelen. Hij voltooide zijn
bachelordiploma bij Marco Socías in San Sebastian en
begon in 2014 te studeren bij Carlo Marchione aan het
Conservatorium Maastricht in Nederland. Hij behaalde
zijn Masters ‘cum laude’ in 2016. Momenteel volgt hij de
masteropleiding Gitaar in Sevilla, Spanje. Hij studeert ook
orkestdirectie bij Miguel Romea en Andrés Salado.
Hij
heeft
verschillende
nationale
en
internationale
muziekcompetities gewonnen, zoals het Concurso Internacional
‘Juan Crisóstomo de Arriaga’ in Bilbao, Spanje, het Twents Gitaar
Festival in Nederland en de Gevelsberg Guitar Festival Competition
in Duitsland. Pablo gaf de afgelopen jaren soloconcerten in Spanje,
Duitsland, Nederland en Italië. Hij speelt ook graag kamermuziek en nam
een cd op met negentiende-eeuwse Spaanse muziek met tenor Joaquín
Pixán en pianist Mario Bernardo. In het seizoen 2014/2015 werkte hij
als orkestspeler en als lid van het Spanish Young National Orchestra.
Pablo combineert momenteel zijn concertactiviteit met lesgeven aan
het Conservatorio Nacional Superior de Música in Córdoba, Spanje.

INTERNATIONAL GUITAR
FESTIVAL NÜRTINGEN
Duitsland 1–9 augustus 2020
Het International Guitar Festival Nürtingen is een internationaal
gerenommeerd festival dat om de twee jaar plaatsvindt in de prachtige
stad Nürtingen, vlakbij Stuttgart in Duitsland. Sinds 1995 komen
gitaristen van over de hele wereld samen in het stadhuis en in de
Kreuzkirche (kerk) om gedurende de week te genieten van ongeveer
15 concerten. Gitaarstudenten kunnen deelnemen aan openbare
masterclasses of workshops die worden gehouden door de bezoekende
kunstenaars en kunnen hun vrije tijd doorbrengen op de tentoonstelling
of in cafés in de buurt. De jonge gitaristen zijn de toekomst - daarom legt
het International Guitar Festival Nürtingen de nadruk op het promoten
van kansen voor jonge gitaristen.
Het internationale gitaarconcours in Nürtingen is altijd een grote
trekpleister voor publiek en gitaarstudenten en niet alleen vanwege de
forse prijzen. De winnaar van de Publieksprijs wordt uitgenodigd voor
een concert op het volgende festival.

ANTWERPEN GUITAR FESTIVAL LAUREATE *

Lovro Peretić
Kroatië
Lovro Peretić werd in 1995 in Zagreb geboren en begon
gitaar studeren bij Xhevdet Sahatxhija. Hij studeerde af
aan de Academie voor Muziek in Zagreb bij Darko Petrinjak
en bracht een jaar door in een uitwisselingsprogramma
voor studenten bij L’École Supérieure Musique et Danse
Hauts-de-France, Lille met Judicaël Perroy. Hij is een
veelbelovende gitarist van de jongere generatie, die succes
had in veel nationale en internationale wedstrijden, waar
hij de eerste prijs won bij: de internationale wedstrijd voor
jonge gitaristen ‘Andrés Segovia ’in Velbert Duitsland; de Anna
Amalia Gitarrewettbewerb in Weimar, Duitsland; het Zagreb
Guitar Festival in Kroatië; Concorso Internazionale di Chitarra
Classica ‘Enrico Mercatali’ in Gorizia; Italië; en het Sarajevo International
Guitar Festival. Hij vertegenwoordigde Kroatië op vele belangrijke
festivals, zoals het festival van de Vladimir Spivakov International
Foundation in Moskou en de European Union of Music Competitions for
Youth’s Young Hearts for Music in Oostenrijk en Duitsland. Ook treedt
hij regelmatig op in verschillende kamermuziekgroepen, waaronder zijn
duo met violiste Katarina Kutnar en in het gitaartrio Evocación. Hij trad
op als solist bij onder meer het Kroatische Radio en Televisie Symfonie
Orkest, Dubrovnik Symfonie Orkest en Zagreb Solisten. Lovro ontving
de decaan- en rectorprijzen van de Universiteit van Zagreb.
* Antwerpen Gitaarfestival maakte in 2019 deel uit van het EuroStrings Platform

INTERNATIONAL GUITAR
FESTIVAL MOTTOLA
Italië, 5 – 13 september 2020
Het International Guitar Festival - City of Mottola, opgericht in
1992, wordt georganiseerd door de Associazione M. & C. Accademia
della Chitarra. Het onderscheidende kenmerk van het festival is het
rondreizende format dat de omliggende steden Mottola en ook steden
in verschillende provinciale besturen omvat.
Meestal duurt het festival tien dagen, met gemiddeld 70 musici die
deelnemen. De gasten op het festival komen uit heel Italië en verblijven
in de Ionische stad. Ze kunnen genieten van vele festivalactiviteiten, zoals
de International Competition of Musical Performance for Guitar; de
Internationale Competitie ‘Jonge Gitaristen’; concerten, masterclasses,
de tweejaarlijkse tentoonstelling van ‘Luiteria’ en de orkestwerkplaats
voor jonge gitaristen. Het festival wordt gehouden op historische
locaties, zoals Church S.S. Immacolata (Convento), Evangelical Baptist
Church en het Auditorium van de A. Manzoni Junior High School.
INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL MOTTOLA LAUREATE

Carlo Curatolo
Italië
Carlo Curatolo begon zijn studie bij Pino Forresu,
Francesco Taranto en Stefano Palamidessi. In 2010,
hij studeerde af aan het conservatorium van Taranto
en, in 2016 behaalde hij een master in natuurkunde
aan de Sapienza Universiteit van Rome. Hij vervolgde
zijn muzikale studies bij de Segovia Guitar Academy
in Pordenone met Paolo Pegoraro en Adriano del Sal,
en bij de Accademia Musicale Chigiana in Siena met
Oscar Ghiglia. Hij is momenteel ingeschreven voor een
postdoctorale opleiding in muziekuitvoering en interpretatie
aan het Conservatorio di Musica Arrigo Boito in Parma. Hij
volgde ook masterclasses bij Carlo Domeniconi, Judicaël Perroy,
Jorge Cardoso, Léo Brouwer en Carlo Marchione. Carlo heeft prijzen
gewonnen in meer dan 30 internationale concoursen in Italië en in
het buitenland, zoals International Guitar Competition J.K. Mertz
in Bratislava, Alirio Diaz International Guitar Competition in Rust,
Oostenrijk, de Concorso Internazionale di Chitarra Classica ‘Enrico
Mercatali’ in Gorizia, Italië, Incontri Chitarristici di Gargnano, Italië, en
Ruggero Chiesa International Guitar Competition in Camogli, Italië.
In 2019 ontving hij de eerste prijs op de Twents International Guitar
Competition in Nederland, de International Guitar Competition van
Mottola in Italië en op de Seville International Guitar Competition
in Spanje. Sinds 2006 treedt hij zowel als solist als in ensemble op in
Italië, Oostenrijk, Portugal, Slowakije en Hongarije. Hij combineert zijn
uitvoerende carrière met een drukke lespraktijk in Rome.

HARMONIA CORDIS INTERNATIONAL
CLASSICAL GUITAR FESTIVAL
Roemenië, 8 – 13 september 2020
Het Harmonia Cordis International Guitar Festival in Roemenië werd
in 2007 opgericht omdat de wens bestond om culturele evenementen
op muzikaal gebied te organiseren, vooral op het gebied van gitaar en
klassieke muziek. Tijdens het festival zijn er tal van conferenties over
muziek. De wedstrijden tijdens het gitaarfestival zijn in verschillende
leeftijdscategorieën en bieden de winnaars aanzienlijke prijzen.
Al deze activiteiten dienen twee hoofddoelen: de popularisering van
dit soort muzikale evenementen en het bouwen van een educatief
platform voor culturele instructie en uitwisseling van ervaring en kennis
tijdens deze bijeenkomsten. Het festival is opgericht door Beke István
Ferenc, klassiek gitarist en kamermuziekleraar aan de ‘Gheorghe Dima’
Muziekacademie in Cluj-Napoca.
HARMONIA CORDIS INTERNATIONAL CLASSICAL GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Nino D’Amico
Italië
Nino D’Amico werd geboren in Napels in 1997. Hij begon
op 12-jarige leeftijd klassieke gitaar te studeren bij zijn
vader en vervolgens bij Marco Caiazza, om zich voor te
bereiden op zijn toelating tot het Conservatorio di San
Pietro a Majella in Napels, waar hij studeerde bij Vincenzo
Amabile. Nino nam deel aan masterclasses van onder meer
Léo Brouwer, Giulio Tampalini, Frédéric Zigante, Aniello
Desiderio, Andrea De Vitis, Gabriel Bianco, Peter Graneis,
David Pavlovits en Csáki András.
Sinds 2014 geeft hij concerten en wint hij ook prijzen op nationale
en internationale gitaarconcoursen. In mei 2019 ontving Nino een
EuroStrings Scholarship om deel te nemen aan het International Guitar
Festival Harmonia Cordis in Roemenië, waar hij de eerste prijs won van de
International Guitar Competition. In dezelfde maand won hij de speciale
prijs op het internationale Paganini Guitar Festival-concours in Parma
voor de beste interpretatie van een stuk van Paganini (in een categorie
zonder leeftijdsgrens).

INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL RUST
Oostenrijk 27 – 30 september 2020
Het International Guitar Festival Rust werd in 1999 opgericht door
Gabriel Guillén. Sindsdien is het festival uitgegroeid tot een van de
belangrijkste gitaarfestivals van Europa. Aanvankelijk was het festival
opgedragen aan de internationale componist, docent en journalist John
W. Duarte, die in 2005 overleed. Nu staat het International Guitar
Festival Rust in het teken van de nagedachtenis van de in 2016 overleden
virtuoze Venezolaanse gitarist Alirio Diaz.
Het festival bestaat uit vijf concerten (inaugurele concerten, recitals, het
gala van de winnaars en prijsuitreiking), masterclasses, workshops, een
internationale wedstrijd en een tentoonstelling van instrumenten en
bladmuziek. Rust’s International Guitar Competition wordt beoordeeld
door een panel van Oostenrijkse en internationale experts. In 2017 werd
voor de eerste keer een compositiewedstrijd ter promotie van klassieke
gitaarmuziek gehouden. Het was een groot succes met meer dan 40
bijdragen van componisten van over de hele wereld.
INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL RUST LAUREATE

Agustín Nazzetta
Argentinië
Agustín Nazzetta heeft zijn onderscheidende artistieke
kwaliteiten gevormd door te studeren bij de beroemde
Argentijnse gitaristen Pablo Márquez, María Isabel
Siewers en Javier Bravo. Geboren in 1990 in Argentinië,
behaalde hij een bachelordiploma in muziek aan het
National Arts University Institute (IUNA) Department of
Musical Arts ‘Carlos López Buchardo’, waar hij studeerde
bij Javier Bravo. In 2012 verhuisde hij naar Salzburg om een
master te volgen aan de Universität Mozarteum bij María
Isabel Siewers. Hij studeert momenteel in Basel, Zwitserland
bij Pablo Márquez.
In februari 2011 werd hij geselecteerd op de La Falda International
Classical Guitar Meet 2011 om als solist op te treden in een reeks
concerten met het Orchestra of the National Congress. Hij won de
eerste prijs op zowel de Incontri Chitarristici di Gargnano in Italië als het
International Guitar Festival Rust 2019 in Oostenrijk. Naast zijn carrière
als solist heeft zijn interesse in hedendaagse muziek hem ertoe gebracht
te werken met jonge componisten, ensembles en dirigenten.

UPPSALA INTERNATIONAL
GUITAR FESTIVAL
Zweden 11 – 15 oktober 2020
Het Uppsala Gitaarfestival, dat wordt gehouden in een prachtige
universiteitsstad, is het meest invloedrijke gitaarevenement in
Scandinavië. Het is een ontmoetingsplaats voor het vieren en leren van
muziek. Artiesten als John Williams, Paco de Lucía, het 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 en Vicente Amigo zijn allemaal
onderdeel van het geweldige verhaal van dit festival van de afgelopen
15 jaar.
Het festival organiseert jaarlijks een International Young Talent
Competition, masterclasses, workshops, open forums en een gitaarbeurs.
Het festival werd in 2003 opgericht door Klaus Pontvik in een klein
cultuurcentrum in Uppsala - Ekocaféet. Tegenwoordig vindt het festival
plaats in de indrukwekkende concertzaal van Uppsala en brengt het
publiek, artiesten en gitaarliefhebbers van over de hele wereld bij elkaar.
Het festival wordt geleid door uitvoerend directeur Klaus Pontvik
en Stefan Löfvenius, een bekende gitarist die een prominente positie
bekleedt op het gebied van muziekonderwijs in Zweden.
UPPSALA INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Maja Kralj
Slovenië
Maja Kralj werd geboren in 1999 en begon op zevenjarige
leeftijd gitaar te spelen op de basismuziekschool Sežana
bij Nataša Ćrnugelj. Ze vervolgde haar opleiding aan het
Conservatorium voor Muziek en Ballet in Ljubljana, waar
ze studeerde bij Anton Ćrnugelj. Maja heeft masterclasses
gevolgd bij gitaristen als 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,
Olaf van Gonnisen en Laura Young. Ze won de eerste prijs
op de Zagreb International Guitar Competition in 2017 en
eerste prijs op het Uppsala International Guitar Festival in 2019.
Ze studeert nu aan de Academie voor Muziek Ljubljana bij Andrej
Grafenauer.

SZEGED INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL
Hongarije 15 – 18 oktober 2020
Het Szeged International Guitar Festival (Szeged IGF) is een festival met
meerdere locaties in Hongarije voor ruimdenkende en nieuwsgierige fans
van de gitaar, met diverse muziekgenres, innovatieve combinaties van
verschillende kunstvormen, een spannende wedstrijd en een showcase
voor de jonge sterren van klassieke gitaar, evenals een netwerkplatform
voor amateurs en professionals.
Sinds 2018 presenteert het festival zijn brede scala aan programma’s
niet alleen in de stad Szeged, maar ook in de aangrenzende regio’s.
Deze optredens zijn vaak snel uitverkocht omdat Szeged IGF grote
gitaarmaestro’s van over de hele wereld uitnodigt. De Szeged IGF werd
in 1999 opgericht door de gitarist-componist Dávid Pavlovits. Het doel
van het festival is niet alleen om een langdurige traditie in Szeged te
creëren, maar ook om elk jaar internationaal geprezen muzikanten naar
het lokale publiek te brengen.

SZEGED INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Dávid Fellegi
Hongarije
Dávid Fellegi, geboren in 1995 in Pécs, begon op zijn
achtste gitaar te studeren. Na het winnen van een
aantal wedstrijden begon hij zijn studie aan de Hoge
School of Arts van Pécs met Tamás Straub, waar hij ook
interesse toonde in compositie. In 2014, na cum laude
te zijn afgestudeert, werd hij aangenomen op de Franz
Liszt Muziekacademie om te studeren bij András Csáki
en József Eötvös, waar hij zowel zijn cum laude Bachelor’s
degree en zijn Masters afrondde. Hij heeft masterclasses
gevolgd bij Marco Tamayo, Marco Topchii, Judicaël Perroy,
Dale Kavanagh, Ricardo Gallén, Costas Cotsiolis, Roberto Aussel
en Margarita Escarpa. Dávid’s interesses omvatten zowel klassiekeals jazzmuziek. Als componist won hij de eerste prijs en de ‘Special Prize
for Best Composition’ op de Internationale Gitaarwedstrijd van Szeged
2019. Dávid bracht in november 2018 zijn eigen Sonata Fantasy voor
sologitaar in première; en het Venti Chiavi Guitar Trio gingen in oktober
2016 in première met zijn Mixations.

LONDON GUITAR FESTIVAL
Verenigd Koninkrijk 22 – 25 oktober 2020
London Guitar Festival is een van de vijf jaarlijkse festivals die de International
Guitar Foundation (IGF) in het Verenigd Koninkrijk presenteert, naast
concertseries, zomerscholen en publeiksbereik-projecten in de gemeenschap. IGF
is een liefdadigheidsorganisatie (non-profit) en opgericht in mei 1994. Haar werk
wordt bepaald door het LISTEN.PLAY.CREATE-programma, waarin de gitaar het
ideale middel is voor diverse en toegankelijke concert- en festivalprogrammering
(Listen), participatief musiceren (Play) en een uitgebreid programma voor het
maken van nieuwe muziek (Create).
IGF organiseert een reeks landelijke evenementen, waaronder festivals in Londen,
het noordoosten en het zuidwesten. Twee van de belangrijkste doelstellingen
van IGF zijn de ontwikkeling van jonge artiesten en het in gebruik nemen van
nieuwe muziek: met 92 nieuwe muziekopdrachten van voornamelijk reguliere
componisten, waaronder Terry Riley, Max Richter, Kevin Volans, Léo Brouwer, Sérgio
Assad, Paolo Bellinati, Howard Skempton, Laura Snowden en Errollyn Wallen.
IGF presenteerde 96 wereldpremières en 135 Europese en Britse premières
van werken voor gitaarsolo en in ensemble. IGF’s ontwikkelingsprogramma’s
voor jonge artiesten omvatten de Young Artist en Aspire Platforms, die jonge
gitaristen mogelijkheden bieden voor optredens en training in onderwerpen als
PR en marketing, fondsenwerving en zakelijke vaardigheden. Veel van haar alumni
en laureaten hebben belangrijke internationale carrières doorlopen, zoals Ana
Vidović, Laura Snowden, Amanda Cook en Daniela Rossi.
LONDON GUITAR FESTIVAL LAUREATE

George Tarlton
Verenigd Koninkrijk
De muzikale carrière van George Tarlton begon als jonge zanger
in het Zuid-Londense koor ‘Libera’ dat regelmatig door het
hele land en in het buitenland televisieoptredens, opnames en
concerten verzorgde. De gitaar werd later een allesverslindende
passie, waardoor hij ging studeren bij Robert Brightmore en David
Miller als beursstudent aan de Guildhall School of Music en Drama
in Londen, waar hij in 2015 cum laude afstudeerde. Hij verscheen op
BBC Radio 3’s ‘Late Junction’ en in 2015 speelde hij Rodrigo’s Concierto
de Aranjuez als solist met het Cerddorfa Dinas Powys Orchestra.
George gedijt in samenwerking met andere musici, ook in kamermuziek ensembles
en met orkesten. In 2012 vormde hij het Housden-Tarlton Duo met collega
Guildhall gitaarstudent Jiva Housden. Het duo trad vervolgens op op IGF’s Young
Artist Platform, inclusief een concert op London Guitar Festival 2018, waarin ze
een werk in première brachten dat voor hen was geschreven door de componist
Errollyn Wallen.
George is ook lid van het Mela Guitar Quartet, die in 2017 hun opname van
Stephen Dodgson’s ‘Guitar Chamber Works’ op Naxos CD uitbrachten. In 2018
bracht het kwartet een album uit met de naam Pluck, Strum en Hammer in 2018.
The Mela Guitar Kwartet won de eerste prijs in de Ensemble-wedstrijd van het
Acerra Guitar Festival in Napels en was finalist bij de String Ensemble-wedstrijd van
de Royal Over-Seas League.

PLOVDIV GUITART FESTIVAL
Bulgarije 29 oktober – 1 november 2020
Het GuitArt Festival wordt gedreven door de passie van de lokale
muzikale gemeenschap voor de gitaar en het vermogen om professionele
muzikanten en amateurs met verschillende culturele achtergronden
te verenigen. Als een van de meest populaire en meest bespeelde
muziekinstrumenten, wordt de gitaar in al zijn facetten gevierd.
Het festival wil een educatief en sociaal platform zijn voor de ontwikkeling
van Bulgaars muzikaal talent en de plaats van de gitaar in de geschiedenis
en ontwikkeling van moderne muziek over de hele wereld onderstrepen.
Door workshops te organiseren met lokale en wereldberoemde gitaristen
en docenten, paneldiscussies met populaire lokale muzikanten, een expo
van Bulgaarse gitaarfabrikanten en importeurs van muziekinstrumenten,
gratis lessen, showcases, filmvertoningen en kinderactiviteiten, dompelt
het festival zijn bezoekers onder in de wereld van de gitaar in al zijn
kleuren.
GUITART FESTIVAL PLOVDIV LAUREATE

Pavel Ralev
Bulgarije
Pavel Ralev is een Bulgaarse gitarist uit Londen. Snel na
zijn eerste gitaarlessen op twaalfjarige leeftijd werd Pavel
geaccepteerd als student aan de National School of Music
en Danskunsten ‘Dobrin Petkov’ in Plovdiv, Bulgarije. Hij
studeerde met Milena en Valentin Valtchev en studeerde
af met een speciale vermelding. Hij ging met een volledige
beurs studeren bij Michael Lewin aan de Royal Academy
of Music en gaat momenteel richting een master aan de
universiteit van Surrey bij gitarist-componist professor
Stephen Goss. Pavel is een licentiaat van de ABRSM en heeft
verschillende wedstrijdprijzen gewonnen, waarvan de meest
recente de eerste prijzen in de London Strings Competition 2018 en
GuitArt Plovdiv 2019 zijn.
Pavel heeft masterclasses gevolgd bij wereldberoemde gitaristen zoals
Fabio Zanon, David Russell, Marcin Dylla en George Vassillev. Hij heeft
live opgetreden voor zowel de Bulgaarse Nationale Radio en Televisie, als
in podia als Duke’s Hall, de University of Surrey, het House of Commons,
St James’s Piccadilly en de Bulgarian National Opera. Naast zijn soloactiviteiten is hij een van de oprichters van het Metropolitan Guitar
Quartet, samen met zijn vrienden Michael Butten, Giacomo Susani en
Emmanuel Sowicz. Het kwartet maakte in oktober 2019 zijn publieke
debuut.

TAMPERE GUITAR FESTIVAL
Finland 6 – 8 november 2020
Het Tampere Guitar Festival (TGF), opgericht in 2005, presenteert
de pareltjes van de akoestische gitaar in verschillende stijlen voor een
breed publiek. Deze gitaarmuziek van wereldklasse is te horen in kerken,
cafés en concertzalen, maar ook op meer ongebruikelijke en informele
locaties zoals een Finse sauna. Op deze manier bereikt het nieuwe
vrienden van dit intieme instrument. Gitaarlessen voor alle leeftijden,
lezingen en workshops vullen het programma aan waarbij de helft van
de evenementen gratis bij te wonen is. Een belangrijk onderdeel van
dit jaarlijkse festival is The International Classical Guitar Competition of
Finland.
TAMPERE GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Flavio Nati
Italië
Flavio Nati studeerde in 2012 cum laude af aan het
Conservatorio Santa Cecilia in zijn geboorteplaats Rome,
waar hij studeerde bij Arturo Tallini. Onder begeleiding
van Carlo Marchione behaalde hij zijn Masters in klassiek
gitaarspel aan het Conservatorium Maastricht, Nederland.
Hij volgde masterclasses bij Giuliano Balestra, Adriano del
Sal, Paolo Pegoraro, Judicaël Perroy en Zoran Dukić, en
ook bij Oscar Ghiglia aan de Accademia Musicale Chigiana
in Siena. Hij ontving onlangs een master in de interpretatie
van hedendaagse muziek aan het Conservatorio Santa Cecilia
en in gitaarspel aan het Conservatorio di Musica Arrigo Boito in
Parma.
Hij geeft regelmatig concerten in Italië en Europa en heeft onlangs een
reeks recitals opgevoerd in Japan en Korea, en verscheen op televisie
en in radio-uitzendingen in Amsterdam en voor Cremona 1 TV. Sinds
2013 maakt Flavio deel uit van het gitaaroctet Supernova, een ensemble
onder leiding van Arturo Tallini, gevormd door acht jonge Italiaanse
prijswinnaars. Hij heeft prijzen gewonnen op een aantal concoursen,
zoals de Tokyo International Guitar Competition. Hij won de eerste prijs
op het internationale gitaarconcours ‘Ferdinando Carulli’ in de sectie
kamermuziek. In 2018 won hij de Respighi-prijs, waardoor hij de kans
kreeg om als solist te spelen bij het New York Chamber Orchestra in
seizoen 2019/2020, in de Weill Recital Hall in Carnegie Hall.

SARAJEVO INTERNATIONAL
GUITAR FESTIVAL Bosnië-Herzegovina
november - december 2020
Sarajevo International Guitar Festival heeft een voortdurende
geschiedenis van opvoedende kunstmuziek in Bosnië-Herzegovina. Het
werd in 2011 opgericht door de Vereniging van Gitaristen in de Federatie
van Bosnië-Herzegovina, met de wens om de kunst van het gitaarspel
in het land te bevorderen. Sindsdien heeft het festival meer dan 40
concerten van internationaal vermaarde gitaristen georganiseerd, terwijl
het educatieve componenten docenten en pedagogen uit meer dan 20
landen omvatte, wier workshops werden bijgewoond door meer dan 700
jonge gitaristen, docenten en professoren.
De belangrijkste doelstellingen van het festival zijn het versterken
van de nationale en internationale samenwerking tussen kunstenaars,
pedagogen en instrumentmakers, die studenten allemaal in staat stellen
onderlinge banden te smeden en zo hun eigen kennis naar een hoger
niveau te tillen en hun positieve artistieke ervaringen en indrukken van
Bosnië-Herzegovina over de hele wereld te verspreiden. De structuur
van het Sarajevo International Guitar Festival is dus gebaseerd op vier
fundamentele elementen: concerten, een internationale gitaarcompetitie
in vijf categorieën, masterclasses en een Guitar Expo gericht op het
promoten van regionale instrumentmakers.
SARAJEVO INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL LAUREATE

Jonas Egholm
Denemarken
Jonas Egholm werd geboren in 1997 en begon op zijn
zevende met gitaarspelen. Als tienjarige ging hij op zijn
eerste concerttournee in Denemarken en Duitsland
als onderdeel van het winnen van de eerste prijs bij het
Deense nationale Symfonieorkest voor jonge musici.
Momenteel rondt hij zijn Master klassieke gitaar af aan
de Royal Danish Academy of Music in Kopenhagen bij
professoren Jesper Sivebæk en Per Pålsson. Jonas trad op
als solist met het South Denmark Philharmonic Orchestra,
Vejle Symphony Orchestra en het Fredericia City Orchestra.
Hij treedt regelmatig op bij muziek-evenementen en festivals in
Denemarken, China, Japan, Duitsland, Zweden en de Faeröer. Hij
heeft komende concerten en tours in Frankrijk, Bosnië-Herzegovina,
Turkije, Faeröer en meer. In januari 2020 startte hij de intensieve
masteropleiding Klassieke Gitaarprestaties aan de Universiteit van
Alicante, Spanje, waar hij onder meer zal studeren bij David Russell,
Manuel Barrueco, de Assad Brothers, Ignacio Rodes en Ricardo Gallén.

IMPRESSUM

EuroStrings Team
Uitvoerend directeur
Ružica Gelo Ciglenečki

PR coördinator
internationalpr@eurostrings.eu

Artistiek directeur
Mak Grgić

Financieell directeur
Boris Ciglenečki

Managing director
Ana Šilović

Design
Jurana Puljić Jacmenović
Oliver McGhie

Coördinator digitale media
communications@eurostrings.eu

info@eurostrings.eu
https://eurostrings.eu
https://www.facebook.com/EuroStrings/
https://www.instagram.com/eurostrings/
https://twitter.com/EuroStrings

EuroStrings Festivals
Paris International Guitar Festival (FR)
Artistiek directeur: Tania Chagnot
E: tania.chagnot@free.fr
Festival International de Guitarra
de Guimarães (POR)
Artistiek directeur: Nuno Cachada
E: info@figg.pt
International Guitar Festival Rust (AUT)
Artistiek directeur: Gabriel Guillén
E: info@rust.at
Zagreb Guitar Festival (CRO)
Artistiek directeur: Mak Grgić
E: info@zagrebguitarfest.com
Szeged International Guitar Festival
(HUN)
Artistiek directeur: Dávid Pavlovits
E-mail: paavlovits@gmail.com
Sarajevo International Guitar Festival
(BiH)
Artistiek directeur: Đani Šehu
E: info@sigf.ba

Twents Gitaar Festival (NL)
Artistiek directeuren: Daphne Hodes,
Pim Weierink
E: twentsgitaarfestival@gmail.com

International Festival of Guitar José
Tomás Villa De Petrer (ESP)
Artistiek directeur: Pepe Payà
E: pimaguitarra@gmail.com

Montenegro International Guitar
Competition (MNE)
Artistiek directeur: Danijel Cerović
E: montenegro.competition@gmail.com

Harmonia Cordis International Classical
Guitar Festival (RO)
Artistiek directeur: Beke István Ferenc
E: harmoniacordis@harmoniacordis.org

Tampere Guitar Festival (FIN)
Artistiek directeur: Tomi Tolvanen
E: tomi@tgf.fi

Uppsala International Guitar Festival (SE)
Artistiek directeur: Stefan Löfvenius
E: info@uppsalagitarrfestival.se

GuitArt Festival Plovdiv (BGR)
Artistic director: Stela Dinkova and
Hristo Kolikov
E: info@guitart.bg

London Guitar Festival (UK)
Artistiek directeur: Tom Kerstens
E: info@igf.org.uk

Tallinn Guitar Festival (EST)
Artistiek directeur: Tiit Peterson
E: tallinnguitarfestival@gmail.com
International Guitar Festival Mottola (ITA)
Artistiek directeur: Michele Libraro
E: info@mottolafestival.com

International Guitar Festival Nürtingen
(GER)
Artistiek directeuren: Katrin Klingeberg,
Sebastián Montes
E: office@gitarre-Nürtingen.de

