
Turku Guitar Festival 2017

tulevat tapahtumat:

• Säveltäjä Harri Vuoren luento lauantaina 14.10. klo 14 Turun
pääkirjaston musiikkiosastolla. Vapaa pääsy.

• Suomalaista kitaramusiikkia -konsertti lauantaina 14.10. klo 16
Turun Tuomiokirkon Tarkk’ampujan kappelissa. Esiintymässä

Jyrki Myllärinen, Patrik Kleemola ja Juha-Pekka Vikman. 
Liput 20/10€ (Turun Kitaraseuran jäsenet 10/5€)

Tervetuloa!

ADAM  LEVIN 
kitara

Turun konservatorion Sigyn-salissa torstaina
12.10.2017 klo 19



Ohjelma
 

Joaquín Turina Fantasía-Sevillana
(1882-1949)       

Anton García-Abril Trimountain * 
(b.1933) 

Cristobal Halffter Espacio de guitarra*
(b.1930)

Eduardo Morales-Caso Yemanjá Sonata *
(b.1969) I. Largo con fantasía

II. Larghetto doloroso
III. Vivo con fuoco

- - - - - Väliaika - - - - - 
 

Joaquín Turina Fandanguillo 
(1882-1949)

Leonardo Balada Caprichos No.14: 
(b.1933) Abstractions of  "Concierto 

de Aranjuez" of Rodrigo * , **      
           

Mario Castelnuovo-Tedesco Platero y yo, Op. 190
(1895-1968)  I. Los Gitanos     

II. Golondrinas
III. La Primavera

Antonio Lauro Virgilio
(1917-1986)

Heitor Villa-Lobos Mazurka-chôro
(1887-1959)

Agustin Barrios Danza Paraquay
(1885-1944)

* omistettu Adam Levinille
** maailman kantaesitys

Adam Levinin curriculum vitae on vaikuttavaa luettavaa.  Tämä
soittaja on tehnyt kaikkea, mitä kitaristin voi kuvitella tekevän – ja
enemmän. Hän on voittanut kahdeksan kitarakilpailua ja saanut
seitsemän  erilaista  kunniamainintaa,  konsertoinut  neljällä
mantereella  ja  tehnyt,  toistaiseksi,  seitsemän  cd-levyä.
Kamarimusiikkia  hän  on  soittanut   lukuisissa  erilaisissa
kokoonpanoissa  ja  on  esiintynyt  myös  sinfoniaorkesterien
solistina. Bostonissa ja Mexico Cityssä toimiva Kithara-projekti on
hänen perustamansa. Projekti tuo kitaran ja musiikin ilot ja ihmeet
niillekin, joilla niihin ei muuten olisi varaa tai mahdollisuutta. Hän
on ollut mukana myös muissa hyväntekeväisyyshankkeissa.

Adam Levin toimii paitsi kitaran, myös espanjalaisen kitaramusiikin
lähettiläänä.  Vuodet  2008-2011  hän  vietti  Madridissa.  Tuona
aikana ja sen jälkeen hän on tilannut yli 30 teosta soolokitaralle
espanjalaisilta  säveltäjiltä.  Naxos-levy-yhtiön  kanssa  tekemänsä
sopimuksen mukaisesti  hän levyttää nämä uudet teokset neljän
cd-levyn sarjassa. Näistä kaksi on jo ilmestynyt ja kolmas ilmestyy
tämän  vuoden  marraskuussa.  Osa  tämänkin  illan  teoksista  on
peräisin näiltä levyiltä.

Adam  Levin  toimii  kitaransoiton  professorina  Rhode  Islandin
yliopistossa  ja  opettaa  lisäksi  Massachusettsin  yliopistossa,
Bostonissa.  Hän  toimii  myös  johtajana  vuosittaisessa  Boston
Young  Guitarists’  Workshopissa.  Adam  Levin  soittaa  Stephan
Connorin rakentamalla kitaralla. 

Lisätietoja  Adam  Levinistä  löytää  hänen  nettisivultaan
www.adamlevinguitar.com

Kithara-projektista löytyy tietoa sivulta kitharaproject.org


