ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ
OSSI TANNER
Πέμπτη 8 Απριλίου 2021
The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ
Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος επιστρέφει στο The Shoe Factory για να παρουσιάσει ένα ρεσιτάλ πιάνου με τον
εντυπωσιακό Ossi Tanner. Νικητής του Διαγωνισμού Πιάνου του Τάμπερε το 2017 και του Διαγωνισμού Πιάνου
Λεβί Μαντετόχα το 2015, ο Ossi κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη φήμη ως ένας από τους πιο χαρισματικούς
νεαρούς πιανίστες της Φινλανδίας. Έχει χαρακτηρισθεί από τον τύπο ως «Ποιητής του Πιάνου», και έχει
εμφανισθεί ως σολίστ και μουσικός δωματίου με εξέχουσες ορχήστρες και σε σημαντικά φεστιβάλ κλασικής
μουσικής στη Φινλανδία και στο εξωτερικό. Για το ντεμπούτο του στην Κύπρο, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021,
στο The Shoe Factory στη Λευκωσία / 8:30μμ, ο Ossi Tanner θα ερμηνεύσει ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα
των Σιμπέλιους, Σούμαν, Σοπέν και Γκέρσουιν.
Σημείωση: Λόγω των μέτρων κατά του Covid-19, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, και το κοινό καλείται
όπως προμηθευτεί τα εισιτήριά του εγκαίρως, από το box office του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Γιαν Σιμπέλιους (1865-1957)
Αυτοσχεδιασμός Έργο 5, Αρ.5 σε Σι ελάσσονα
Ρομάντζα σε Ρε-ύφεση μείζονα, Έργο 24, Αρ.9
Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856)
Kinderszenen, Έργο 15
Φρεντερίκ Σοπέν (1810-1849)
Μπαλάντα Αρ.1 σε Σολ ελάσσονα, Έργο 23
Βαρκαρόλα σε Φα-δίεση μείζονα, Έργο 60
Φαντασία σε Φα ελάσσονα, Έργο 49
Ηρωική Πολωνέζα σε Λα-ύφεση μείζονα, Έργο 53
Τζορτζ Γκέρσουιν (1898-1937)
Γαλάζια Ραψωδία

OSSI TANNER πιάνο
«Η ερμηνεία αυτού του ρομαντικού δεξιοτέχνη σπιθίζει με την απαιτούμενη τεχνική λαμπρότητα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι πως
έχει πραγματικά το χάρισμα να κάνει το πιάνο του να τραγουδάει και να σε αγγίζει με ενάργεια. Η ποίησή του είναι καλαίσθητα
ελεγχόμενη, ενώ ταυτόχρονα δίνει την εντύπωση ενός νεανικού αυθορμητισμού.» Helsingin Sanomat
Νικητής του Διαγωνισμού Πιάνου του Τάμπερε το 2017 και του Διαγωνισμού Πιάνου Λεβί Μαντετόχα το 2015, ο Ossi Tanner κερδίζει
ολοένα και μεγαλύτερη φήμη ως ένας από τους πιο χαρισματικούς νεαρούς πιανίστες της Φινλανδίας. Έχοντας χαρακτηρισθεί από τα
ΜΜΕ ως «Ποιητής του Πιάνου», ο Ossi έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας της
Φινλανδίας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ελσίνκι και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λάχτι, η οποία διαπίστωσε από αρκετά νωρίς το
ταλέντο του και τον προσκάλεσε ως καλλιτέχνη διαμονής κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017/2018.
Ο Ossi Tanner έχει εμφανισθεί, ως σολίστ και μουσικός δωματίου, σε πληθώρα σημαντικών φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη
Φινλανδία και το εξωτερικό. Έχει συμπράξει σε μουσική δωματίου με σπουδαίους μουσικούς, όπως Sergey Malov, Arto Noras και
Réka Szilvay. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Σιμπέλιους, του Ωδείου του Παρισιού και του Youth Piano Academy της Φινλανδίας.
Πληροφορίες & Box Office: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος
www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ-2μμ)

