HERINNERING AAN EEN ELEGANT VERLEDEN

Exotical Classic

Geniet van het verfijnde en verfrissende aroma van de

Gustavo Corrales Romero

Latijns-Amerikaanse

klassiekers

in

de

ontspannen,

intieme sfeer van het Carlton Ambassador Hotel.

Piano Recital

De uit Cuba afkomstige GUSTAVO CORRALES ROMERO
neemt je mee naar de fascinerende wereld van de LatijnsAmerikaanse componisten. Laat je meeslepen, intrigeren
en ontroeren door de aanstekelijke ritmes en exotische
melodieën van de klassieke meesters van de andere kant
van de wereld.

Nieuw programma
Optredens zijn nooit hetzelfde, want deze doorgewinterde
musicus met zijn uitzonderlijk begrip van muziek is
voortdurend bezig met het verder uitbouwen van zijn
onconventionele repertoire en de venieuwing van zijn
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programma’s.

Een unieke muziekervaring:
Beleef de Braziliaanse vindingrijkheid,
de subtiliteiten uit Argentinië,
de levendige ritmes uit Venezuela
en ontdek de Cubaanse muziek die je niet kent.

Componenten


Argentinië, Aruba, Brazilië, Colombia, Cuba, Curaçao, Paraguay en Venezuela.



Barrios, Fariñas, Guastavino, Lampe, Lecuona, Moleiro, Ponce, Statius Muller en nog veel meer ...



De beroemde tango "Altagracia" waarvan Corrales de eer te beurt viel het als één van de eerste pianisten in te
studeren en uit te voeren, met aanwijzingen van de componist zelf: Corrales’ leraar en later collega Fariñas
(Cuba).



Ongepubliceerde werken: twee van Fariñas’ laatste stukken voor piano (Trinitaria en Habanera). Corrales is
misschien wel de enige pianist die deze stukken momenteel speelt.

Voor meer informatie over Gustavo Corrales Romero: Bezoek de website www.gustavocorralesromero.net

Toegangskaarten €20


Eén prijs voor een exclusief optreden inclusief één drankje.



Contant te voldoen bij de kassa op de dag van het optreden (open vanaf 13:00 uur).



Beperkt aantal zitplaatsen – Vooraf reserveren vereist.

Reserveringen
Reserveringen & Informatie


06 52 121 770 zon-vrij 18:00 – 00:00



info@gustavocorralesromero.net



Of registreer op de website: www.gustavocorralesromero.net

Locatie
Governor Room
CARLTON AMBASSADOR HOTEL
Sophialaan 2
2514 JP Den Haag
www.carlton.nl/ambassador

Organisatie: KyG Productions  www.gustavocorralesromero.net

