Casa Darvas - La Roche gazduie?te concertul ?
Mar?i?oare muzicale? oferit de duetul Duo Varadiensis
Marti , 28 Februarie 2017, 12:45
Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor ii invita miercuri, 1
martie, ora 17:00, pe to?i iubitorii de muzica la Casa Darvas - La Roche, str. Iosif V
ulcan nr. 11, la concertul "Mar?i?oare muzicale", oferit de duetul Duo Varadiensis.
Duetul Duo Varadiensis s-a infiin?at in anul 2016 ?i este compus din violoni?tii Lucian Mal
i?a ?i Alexandru Iosif Thurzó.
Lucian Mali?a a debutat in lumea muzicii la varsta de 10 ani, cand a reprezentat
judetul Bihor la emisiunea-concurs ?Dialog de la distanta", juriul na?ional acordandu-i pen
tru interpretare nota maxima. A fost momentul descoperirii talentului viitorului
muzician violinist, care ?i-a continuat studiile la Liceul de Muzica din Bucure?ti, ur
mand apoi Conservatorul ?Ciprian Porumbescu", fiind coordonat de renumitul profesor de
vioara Modest Iftinchi. Dupa finalizarea studiilor muzicale, s-a reintors la Oradea ca
profesor de vioara pentru o perioada de 5 ani la Scoala de Arte ?Francisc Hubic" ,dupa ca
re s-a alaturat orchestrei din cadrul Filarmonicii de Stat din Oradea.
Alexandru Iosif Thurzóprovine dintr-o renumita familie de muzicieni, mama sa a fost
o cunoscuta mezzosoprana, iar tatal un muzicolog ?i organizator de spectacole de o
pera. Absolvent al Conservatorului "George Enescu" din Ia?i, violistul oradean are t
recut in palmaresul sau peste 3.000 de concerte, sus?inute atat in ?ara, cat ?i in str
ainatate. Este intr-o stransa colaborare de peste 20 ani cu ?coala de muzica din ora?ul Br
asilia din Brazilia, unde timp de trei luni pe an preda, sus?ine concerte ?i descopera noi ta
lente.
Membrii duetului au incantat sufletele oradenilor cu nenumarate concerte de muzica
clasica, atat in Oradea, cat ?i in alte ora?e din Romania. Arti?tii au fost invita?i sa sus?
ina un concert la Centrul Cultural Roman din Budapesta cu ocazia aniversarii na?terii m
arelui nostru poet Mihai Eminescu. În anul 1990, in timpul unui turneu in Italia, au avut b
ucuria de a canta in fata sanctitatii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, la re?edin?a acestuia.
În cadrul concertului, publicul va fi incantat cu compozi?ii celebre din repertoriul unor renu
mi?i arti?ti, dintre care amintim pe Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Edvard Gri
eg, Franz Peter Schubert.
Intrarea este libera.

