ACORDEÕES DO MUNDO 2015
PETAR MARIC E ALEKSANDAR NIKOLIC EM CONCERTO
Petar Maric e Aleksandar Nikolic chegam da Sérvia e prometem cruzar a música eletrónica com
as abordagens mais tradicionais do acordeão no concerto do Festival Acordeões do Mundo,
Mundo a ter
lugar no dia 31 de outubro, às 21h30, no TeatroTeatro-Cine de Torres Vedras.
Vedras
Petar Maric é um jovem músico sérvio que se dedica ao estudo do acordeão desde os cinco
anos de idade. O artista já percorreu o mundo com a sua abordagem inovadora a este
instrumento, ganhando justamente a sua fama e o reconhecimento interpares. Ao longo da sua
carreira, Petar Maric venceu importantes títulos em competições de referência internacional,
assumindo-se um nome incontornável do acordeão contemporâneo.
Neste concerto único, o jovem e talentoso acordeonista será acompanhado pelo bandoneon do
seu mestre Aleksandar Nikolic.
Nikolic Aluno e mestre, vão dedicar o seu reportório ao cruzamento da
música eletrónica com as abordagens mais tradicionais e populares do acordeão. Um
espetáculo intimista, feito de pequenas cumplicidades e muitas sonoridades que não vai deixar
os espectadores indiferentes.
Acordeão: Petar Maric
Bandoneon: Aleksandar Nikolic
Este concerto destina-se a maiores de 6 anos e o preço do bilhete é de 5 € (pass para 4
concertos 15 €). Locais de Venda: Bilheteira Online, Posto de Turismo de Torres Vedras, Posto
de Turismo de Santa Cruz, Teatro-cine de Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade,
CTT, Worten, FNACs e no dia do concerto, a partir das 18h00, no Teatro-Cine de Torres Vedras.
Cartão Jovem e Cartão Sénior com 50 % desconto.
Próximos concertos Acordeões do Mundo:
6 novembro | Mario Gatto Quartet ( Itália)
7 novembro | Celina da Piedade e Vozes do Cante (Portugal)
“Executantes de renome nacional e internacional juntam-se em diálogos musicais, viajando por
um diverso espectro de sonoridades, onde haverá espaço para abordagens mais tradicionais e
telúricas, contrastando com uma performatividade contemporânea, experimental e sempre
inovadora do acordeão.” Acordeões do Mundo deixa a certeza de que vale a pena assistir a uma
festa musical em que o acordeão é convidado.
O Festival Acordeões do Mundo é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras;
Programação e Produção do Teatro-Cine de Torres Vedras; Patrocínio Arena Shopping; Apoio
Oeste Portugal; Água Oficial: Água do Vimeiro e Hotel Oficial: Ô Hotel Golf Mar.
Toda a informação sempre atualizada em: www.acordeoesdomundo.com
Andreia Correia
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