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Programul din aceasta seară este o
călătorie sonoră prin muzica de
tango și baladele argentiniene într-o
interpretare clasică sau prelucrată
modern.
Pornind de la muzica lui Carlos
Gardel, continuând cu Astor
Piazzolla spectacolul se încheie cu
un cadou muzical de Crăciun in
versiunea originală José Almar.

José ALMAR
Argentina
José Almar este un artist complet, cunoscut
pentru versatilitatea sa în domeniul artei.
Este pictor și coautor, cântăreț, chitarist,
dansator de tango, actor, designer digital,
profesor poliglot, cercetător, tehnician în
domeniul electronic și lista continuă. Născut în
1984, în Buenos Aires, Argentina, José a
început să studieze chitara clasică la 14 ani
specializându-se în muzica de tango și balade
populare. În paralel, un an mai târziu, a
început sa danseze primii pași de tango, fără să
știe la acel moment că tango-ul va deveni
principala sa preocupare.

In dicționarul de muzică Harvard, Argentina
este prezentată ca având una dintre cele mai
bogate tradiții de muzică și poate cea mai
activă viață muzicală contemporană. Vorbim
în special despre variata música folklórica
dezvoltată în diferite părți ale Argentinei, cu
influențe europene și indigene, despre
nacional rock și despre tango-ul apărut în
bordelurile, barurile și zonele portuare din
Buenos Aires, unde valuri de europeni
emigranți au adus cu ei diferite forme de
muzică. Rezultatul, tango-ul, este o fuziune a
influențelor disparate, printre care: milonga cântece de gauchos din mediul rural,
habanera (muzică cubaneză), polka și
mazurka – europene, contradanse-ul spaniol,
flamenco-ul andaluz și muzica tradițională
italiană.

SĂRBATORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Din 2006 a devenit cetățean al lumii. A
călătorit și a predat pe 3 continente, în 20 de
țări și numeroase orașe. Activ și spontan,
responsabil și profund, impresia pe care José
Almar o lasă la fiecare intâlnire este de
profesionist atât pe scena cât și în afara ei.
Stabilit în București din ianuarie 2016, José
Almar ne va împărtăși viziunea sa despre
muzica argentiniană și cea de tango.

https://centrulmuzical.unitbv.ro/stagiu
nea-de-concerte/

