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ΕΝΑ ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ANDREA BRANTELID
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΤΣΕΛΙΣΤΑΣ, ANDREAS BRANTELID, ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.
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Το BBC music, ένας απ’ τους
πιο έγκριτους ραδιοφωνικούς, μουσικούς σταθμούς
είχε πει και γράψει γι’ αυτόν
πως «Η ικανότητα του Δανού
τσελίστα να φτάνει στο συναισθηματικό
πυρήνα ενός έργου είναι τόσο εμφανής
είτε πρόκειται για μια εμφάνισή του ή σε
ένα δίσκο του», ενώ λίγο παρακάτω συνέχιζε μιλώντας για «μεταξένιους ρυθμούς
που εκτελούνται με ακρίβεια και καμάρι»
και «ήχους ζεστούς, τεχνικά άρτιους διαποτισμένους με νεανικό ενθουσιασμό και
ερμηνευτική ωριμότητα». Ο 27χρονος
Δανός τσελίστας μεγαλωμένος στην Κοπεγχάγη, συγκινημένος απ’ το έργο του
Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά δέχτηκε
να δώσει ένα και μοναδικό φιλανθρωπικό
κονσέρτο, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στο Ίδρυμα και στο πρόγραμμα
«Μαγειρεύω και Προσφέρω» βοηθώντας
έτσι τα παιδιά της Κύπρου που έχουν
ανάγκη. Έτσι, αύριο Δευτέρα, το Θέατρο
Στροβόλου θα πλημμυρίσει με τις νότες
του τσέλου του Andreas Brantelid και του
πατέρα του, Ingemar.
«Ο πατέρας μου Ingemar, είναι επίσης
τσελίστας» δήλωσε σε συνέντευξή του.
«Ήμουν ενθουσιασμένος, λοιπόν, με το
τσέλο και τη μουσική από μικρός. Κι από
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τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου
τον παρακαλούσα να μου πάρει
κινήσω
δώρο ένα δικό μου τσέλο για να ξεκινήσω
κι εγώ να παίζω. Αρχικά, βέβαια, δεν πίστεψε ότι αυτό ήταν και τόσο καλή ιδέα.
Ήθελε να ασχοληθώ με το πιάνο ή το βιολί
ή ακόμα και με το ποδόσφαιρο. Έλεγε πως
υπήρχαν πολλοί που έπαιζαν τσέλο…
Δεν τα παράτησα. Επέμεινα μέχρι που
απέκτησα το πρώτο μου τσέλο». Απ’ εκείνη τη μέρα, ξεκίνησε να κάνει πρόβες με

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ

«Ο Δανός τσελίστας Andreas Brantelid αποκαλύπτεται μέσα από εκπληκτική
ωριμότητα, φέρνοντας νεανικό σφρίγος και τη φρεσκάδα στη σκηνή.
The Sunday Times
«Με ερμηνείες του που αποκαλύπτουν υφολογική διορατικότητα, κομψότητα και συναισθηματική δύναμη, που όλα αυτά τα στοιχεία ταιριάζουν με την
The Telegraph
εντυπωσιακή τεχνική αυτοκυριαρχία του».
«Παίζει αυτή την ελκυστική ομάδα έργων με εξαιρετικά μεγάλο τονικό εύρος
Gramophone
χωρίς την παραμικρή δυσκολία».
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Το κονσέρτο πραγματοποιείται αύριο,
19 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, στις 20:30 μμ.
Εισιτήρια προπωλούνται στα ακόλουθα σημεία: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου (22313010), Λεβέντειος Πινακοθήκη (22664477), Βιβλιοπωλείο
Σολώνιο (22666799), μουσικό κατάστημα Ευαγγελισμός (22672525) και
κατάστημα Tagor (22315266). Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο Φιλελεύθερος, η Cyprus Weekly και η τηλεόραση
Mega. Πληροφορίες: 70000787
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του
Σουηδού πρέσβη και όλα τα έσοδα
θα δοθούν για τη στήριξη των παιδιών
της Κύπρου και του προγράμματος
«Μαγειρεύω και Προσφέρω».
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τον πατέρα του.
Μια ώρα, κάθε
μέρα για 10 χρόμέρα,
νια. Μέχρι που
στα 14 του κέρδισε
πρ
την πρώτη
θέση σε
ευρωπ
ευρωπαϊκό
διαγωνισμό με ένα από
δυ
τα δυσκολότερα
κονσέρτα για τσέλο, αυτό το
του Sir Edward
Elgar, με τη Βασιλική Δανέζικη Ορχήστρα
στην Κοπεγχάγη.
Λίγο αργότερα, ξεκίνησε τη διεθνή του
καριέρα όταν κέρδισε στη Βιένη το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Νέων Μουσικών Ταλέντων της Eurovision. Έκτοτε
έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία και
διεθνείς διακρίσεις σε ονομαστούς διαγωνισμούς όπως το European Concert
Hall Organization, ενώ το Chamber Music
Society του Lincoln Centre της Νέας Υόρκης του πρόσφερε τιμητική θέση.
«Η μουσική είναι πάντα στη ζωή μου. Είτε
παίζω κρατώντας το τσέλο μου, είτε περπατώ και τη σκέφτομαι, είτε απλά χαζεύοντας παρτιτούρες σε αεροπλάνα και τρένα
όπου ξαφνικά μια ιδέα που δεν είχα σκεφτεί ξανά, ξεπετάγεται. Η μουσική είναι
η μαγεία μου. Υπάρχει πάντα. Μέσα μου,
γύρω μου, δίπλα μου».
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