MINICONCERTS I
DIUMENGE 2 DE JULIOL
D’11 a 16 h

Miniconcerts I al Parc de la Ciutadella
Concert de les diferents associacions federades
Austràlia – Valònia – Illes Britàniques – Alemanya – EUA – França – Rússia – Flandes –
Suïssa

AUSTRÀLIA
CSA - Carillon Society of Australia
Lyn Fuller & Thomas Laue han treballat estretament per a les 11 Miniatures que es
presentaran en aquest concert. Van obtenir una subvenció de l’Australian Council for
the Arts, i juntament també amb l’ajut de la National Capital Authority, ha donat com a
resultat poder fer créixer el repertori per a carilló.
•

Lyn Fuller és la carillonista directora del National Carillon Canberra (Austràlia), on
també és professora de carilló. Lyn Fuller també es formà com a pianist a la
Canberra School of Music. És la presidenta de la Carillon Society of Australia, i
freqüentment ofereix conferències sobre composició per a carilló.

•

Dr Thomas Peter Laue és Senior Carillonist al National Carillon a Canberra,
Austràlia, on també és professor de carilló. Va estudiar el carilló amb Lyn Fuller i a
l’escola de carilló de Malines (Bèlgica). L’any 2014 va rebre el tercer premi del
prestigiós Concurs Internacional de Carilló Reina Fabiola de Malines.

VALÒNIA
ACW – Association Campanaire Wallonne
Francine Berte va començar a estudiar el carilló als 50 anys a l’Acadèmia de Música de
soignies (Bèlgica), i continua perfeccionant-se a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn”
de Malines (Bèlgica). Regularment toca el carilló de Soignies.

VALÒNIA
ACW – Association Campanaire Wallonne
Patrice Poliart va estudiar piano i música de cambra a l’Acadèmia de Música de
Soignies, i carilló a l’Acadèmia de Música d’Ath (Bèlgica) i a l’Escola de Música de StAmand-les-Eaux (França), on es graduà el 2010. Patrice és carillonista municipal
d’Enghien i Soignies.
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ILLES BRITÀNIQUES
BCS - British Carillon Society
Ian Cassells d’Edinburgh, és el carillonista municipal de Perth, Escòcia, després
d’haver-ho estat també a St. Andrews (Fife), Dundee i des del 1995 a Perth. Està
especialment interessat en els arranjaments i en la composició, i actualment és el
president de la British Carillon Society.
ALEMANYA
DGV - Deutsche Glockenspiel Vereinigung
Gunther Strothmann és carillonista al Monestir de Kiel (Alemanya). El doctor Gunther
Strothmann és metge, actualment jubilat, i a més es formà musicalment estudiant
piano, orgue, composició i improvisació. També és director de cor i director de dues
orquestres amateurs.

EUA
CGNA - Guild of Carillonneurs in North America
Dr Linda Dzuris és Carillonista Universitària a Cleson (South Carolina, EUA) i professora
de música a la mateixa universitat. Va estudiar orgue i música d’església a la University
of Michigan. A més a més estudià carilló a Ann Arbor (EUA), a la Reial Escola “Jef
Denyn” de Malines i a l’Escola de Carilló d’Amersfoort (Països Baixos). És professora de
carilló a la North American Carillon School (NACS).

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Christine Laugié-Vanhoutte va estudiar piano, percussió i composició al Conservatori
de Música de Tourcoing. El 1986 es va graduar a l’Escola de Carilló de Douai (França).
És carillonista de Pamiers (França) i professora de carilló a l’Acadèmia de Música de
Pamiers.

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Adrien Parret és organista a l’Església de St Joseph a Tassin la Demi-Lune (França) i a St
Didier de Mont d’Or. Va estudiar carilló a Chambéry, i és carillonista a Miribel. Músic
però també tècnic, treballa com a orguener des del 2013.

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Charles Dairay va començar a estudiar el carilló als 10 anys, primer a Wavre (Bèlgica) i
després a Saint-Amand-les-Eaux (França) i a Douai (França). Es va graduar a la Reial
Escola “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica) i és carillonista a les ciutats franceses de Lió,
Orchies, Le Quesnoy, Saint-Amand-les-Eaux, i de les belgues de Deinze i Mons.
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FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Francis Crepin és professor de matemàtiques, però també estudià al Conservatori de
Música de Saint-Quentin (França) orgue, cant (1r premi), jazz, trompeta i contrabaix.
Francis compon per a carilló i per a molts d’altres instruments. També forma part de la
junta de l’Associació de Carillonistes de França.

RÚSSIA
RCF - Russian Carillon Foundation
Olesya Rostovskaya es va graduar a l’Escola Central Russa de Música i completà els
seus estudis al Conservatori Txaikovski de Moscou en l’especialitat de composició i
orgue. Va estudiar carilló a la Universitat Estatal de Sant Petersburg i a la Reial Escola
“Jef Denyn” de Malines. Olesya compon per a orquestra simfònica i de cambra, així
com també per a diferents instruments. És membre de la Fundació Russa per a Carilló.

RÚSSIA
RCF - Russian Carillon Foundation
Elizaveta Ruleva es va graduar al Conservatori Estatal Rimsky-Korsakov de Sant
Petersburg i a la Universitat Estatal de la mateixa ciutat com a pianista, organista,
clavecinista i carillonista. Durant més de 10 anys ha estat oferint concerts per Rússia i
altres països d’Europa.

RÚSSIA
RCF - Russian Carillon Foundation
Irina Kozlova va estudiar art i es graduà a la Universitat de Sant Petersburg com a
carillonista. L’any 2016 també va fer el seu debut com a carillonista en el festival
“Música sobre la ciutat” a Sant Petersburg. És membre de la Fundació Russa per a
Carilló.

BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Jasper Depraetere estudia a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica) i
a l’Acadèmia de Música de Lier (Bèlgica). L’any 2016 va guanyar el concurs
internacional de carilló per a joves de Deinze (Bèlgica) en la seva categoria, i ha ofert ja
diferents concerts de carilló. A més a més del carilló Jasper també toca el baix.
BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Rachel Perfecto, nascuda als EUA, va estudiar el carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef
Denyn” de Malines amb el suport de la Belgian American Educational Foundation i es
va graduar el 2016 amb la major distinció. Ella també toca regularment l’oboè i ha
estat solista d’aquest instrument amb la Yale Symphony Orchestra i la US Military
Academy Band.
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BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Jakob De Vreese és el carillonista municipal de Geraardsbergen(Bèlgica) i carillonista
assistent de Gant (Bèlgica). Aquest any es gradua a la Reial Escola de Carilló “Jef
Denyn” de Malines. Jakob és membre de la junta de l’Associació flamenca de
carillonsites i impulsor del llançament de “Salvator”, una nova plataforma en línia per a
carillonistes.

BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Dina Veryheyden va estudiar al Lemmens Institute de Lovaina (Bèlgica) i es graduà
amb un Màster de Cant Solista i també en les especialitats d’orgue i harmonia. El 2007
es graduà a a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines, on ara és professora de
carilló i directora d’”Akabella”, cor de “handbells”.

BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Florian Cosaert va estudiar al conservatori de Música de Kortrijk (Bèlgica) i es va
graduar al MUDA, Escola Superior de Música i Dansa de Gant (Bèlgica), en les
especialitats de jazz, piano, guitarra elèctrica i contrabaix. L’any 2014 es va graduar
també a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines. El mateix any va ser nomenat
carillonista municipal d’Izegem (Bèlgica).

BÈLGICA
VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging
Koen Cosaert és el director de la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines. Des del
1987 és també professor d’aquesta escola. És carillonista a les ciutats belgues de
Kortrijk, Roeselare, Harelbeke i Izegem. Koen Cosaert forma part del Comitè executiu
de la World Carillon Federation i de la junta de l’Associació flamenca de carillonistes
(VBV).

SUÏSSA
GCCS - Guilde des Carillonneurs et Campanologues Suisses
Daniel Thomas es va formar com a organista a Lausanne (Suïssa), i després seguí
cursos de carilló a les escoles d’Amersfoort (Països Baixos) i Malines (Bèlgica). És el
carillonista de l’església de Chantemerle à Pully (Lausanne), i membre de la junta de
l’Associació de Carillonistes i Campanòlegs suïssos.
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