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ντούο Passepartout | Συναυλία στη Κύπρο
–––––––––––––
Παρασκευή, 13 Ιουλίου, 2018 | Ώρα: 20:00 | Εισιτήριο: €10.00
Πληροφορίες: 00357 25873808 or orchestra@cypruswinemuseum.com
https://www.cypruswinemuseum.com/passepartout-duo-concert-in-cyprus/
https://www.facebook.com/events/235025190432886/

Η πέμπτη σεζόν σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου, «Ορχήστρα Κουμανδαρία
και Φίλοι της» που λαμβάνει χώρα στο Κυπριακό Οινομουσείο στην Ερήμη,
ολοκληρώνει τον κύκλο της την Παρασκευή, 13 Ιουλίου, 2018 με την παρουσίαση
του αναδυόμενου, στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ντούο Passepartout.
Πριν την έναρξη της επόμενης σεζόν, τη σκυτάλη θα παραλάβουν συναυλίες
δημοφιλούς μουσικής, που λαμβάνουν χώρα τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη
στην Αυλή των Ιπποτών του Κυπριακού Οινομουσείο, καθώς επίσης και σειρά από
τρεις θεματικές συναυλίες της Commandaria Orchestra στο Κάστρο της
Κουμανδαρίας στο Κολόσσι.
Το ντούο Passepartout έρχεται στην Κύπρο να παρουσιάσει ένα μοναδικό
συναυλιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σειρά από έργα σύγχρονης μουσικής για
πιάνο και κρουστά φορητά όργανα. Φιλοξενούμενη καλλιτέχνης του ντούο γι’ αυτή τη
συναυλία είναι η κύπρια σοπράνο, Σόφη Φετοκάκη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πολύ-στυλιστικό συνονθύλευμα από έργα
Αμερικανών και Ευρωπαίων συνθετών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
μουσικά όργανα δίνοντας έμφαση στη σχέση μεταξύ μουσικής και της ανθρώπινης
φωνής.
Το δεύτερο μισό του προγράμματος παρουσιάζει τα αριστουργηματικά έργα του
Rzewski, Coming Together and Attica, τα οποία διηγούνται την ιστορία της
εξέγερσης και της σφαγής των κρατουμένων στις φυλακές Attica των ΗΠΑ στις
αρχές της δεκαετίας του 70’.
Από τη στιγμή που άρχισαν τη συνεργασία τους το 2015, οι καλλιτέχνες του ντούο
Passepartout έγιναν γνωστοί για την αδιάκοπη υποστήριξη τους προς τη νέα

μουσική, στις ιδέες που υπερβαίνουν τα αισθητικά όρια και για τις συναρπαστικές
ταινίες που δημιουργούν. Οδηγούμενοι από τις κοινές τους αξίες για τη μουσική,
τους ανθρώπους και τα ταξίδια, η απλή και κομψή προσέγγιση της Nicoletta Favari
και του Christopher Salvito, τους βοήθησε να κερδίσουν τη φήμη του σκεπτόμενου
και υποσχόμενου συνόλου σύγχρονης μουσικής.

Passepartout Duo | Concert in Cyprus
–––––––––––––
Friday, July 13th, 2018 | Starts: 20:00 | Ticket: €10.00
Information: 00357 25873808 or orchestra@cypruswinemuseum.com
https://www.cypruswinemuseum.com/passepartout-duo-concert-in-cyprus/
https://www.facebook.com/events/235025190432886/

Passepartout Duo is coming to Cyprus to present a program of contemporary music
miniatures for piano and portable percussion instruments. The Concert will take
place at the Cyprus Wine Museum in the framework of the Fifth Season of
‘Commandaria Orchestra and Friends’ Chamber Music Concert Series, on Friday,
July 13th 2018. Before the next season, the Commandaria Orchestra will present
concerts of popular music in July, August and September at the Court of the Knights
of the Cyprus Wine Museum, as well as a series of three thematic concerts at the
Commandaria Castle in Kolossi.
The program contains a multi-stylistic mix of both American and European
composers that utilize electronics, highlighting the relationship between music and
Human voice.
The second half of the program features Rzewski’s masterworks Coming Together
and Attica, which tells the story of the Attica prison riots that took place in the 70s in
America. Guest artist at the concert will be Sophie Fetokaki.
Ever since they began collaborating in 2015, the musicians of Passepartout Duo
have been known for their tireless advocacy of new music, ideas that cross aesthetic
boundaries, and the compelling films they create. Driven by their shared values of
music, people, and travel, Nicoletta Favari & Christopher Salvito’s simple and
elegant approach has already earned them a reputation as a thoughtful and
promising emerging group within the contemporary music field.
Programme:
Piano+Electronics, Bryan Jacobs
Stop Speaking, Andy Akiho
Karakurenai, AndyAkiho
ComingTogether, Rzewski
Attica, Rzewski

