CONCERT II AL PALAU DE LA GENERALITAT
DILLUNS 3 DE JULIOL
A les 20.30 h

Concert II al Carilló del Palau
Segon concert de presentació de les diferents associacions federades
EUA – Lituània – Països Baixos – Països Nòrdics – Flandes – Polònia – Rússia

EUA
GCNA - 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).

LITUÀNIA
LCG - Lithuanian Carillonist Guild
Austeja Staniunaityte és carillonista a Kaunas, a Vytautas Magnus i Museu de la guerra
(Lituània) i organista i directora de cor a l’Església de Sant Joan Pau II de Kaunas i
professora de música. És llicenciada en Músicoteràpia per la Facultat de Medicina de
Vílnius, així com també diplomada en Pedagogia de la Música i Òpera per l’Acadèmia
de Música de la Universitat Vytautas Magnus. Amb el piano ha estat guardonada en el
Gran Concurs Internacional GCIP de Lió (França) dels anys 2013 i 2014, i amb el carilló
ha participat en el Festival Internacional de Carilló de Klaipeda acompanyada per
orquestra simfònica.

PAÏSOS BAIXOS
NKV - Nederlandse Klokkenspel Vereniging
Malgosia Fiebig va estudiar orgue, carilló i direcció coral a l’Acadèmia de Música de
Gdansk (Polònia), i després fou la carillonista de l’Església de Santa Caterina de Gdansk
i de l’Ajuntament de Gdansk. El 2004 es va traslladar als Països Baixos per estudiar el
carilló a l’Escola Neerlandesa de Carilló d’Amersfoort. Actualment és la carillonista
municipal d’Utrecht i Nijmegen (Països Baixos). Ha estat guardonada amb diferents
primers premis en concursos internacionals de carilló.
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PAÏSOS NÒRDICS, DINAMARCA
NSCK - Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil
Peter Langberg és carillonista, organista, professor de música, director de cor i
clavecinista. Va estudiar el carilló a l’Escola de Carilló de Douai (França). Fou president
de l’Associació danesa de carillonistes i vicepresident de la World Carillon Federation.
El 1979 fundà l’Escola de Música per a l’Església a Løgumkloster (Danmark), incloent-hi
l’Escola escandinava de Carilló.

FLANDES
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”.

POLÒNIA
PSC - Polskie Stowarzyszenie Carillonowe
Anna Kasprzycka és carillonista i enginyera de so a Polònia. Va obtenir el títol en
Teoria de la Música el 2004 a l’Acadèmia de Música de Gdansk (Polònia). Després va
estudiar el carilló a Gdansk, a Lovaina (Bèlgica) i a Malines (Bèlgica). Va guanyar el
tercer premi en el Concurs Internacional per a Duo de Carillonistes de Zwolle (Països
Baixos), i el segon premi en el concurs Internacional de Carilló de Saint-Amand-lesEaux (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.
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