Comunicat de presă

EUROPAfest 2014 lansează Summer Music Academy Sinaia
Where Nature meets Culture
16 – 30 iulie 2014
Se spune că o dată pe an, vara, poveştile prind viață. Sinaia, oraş cu drumuri de piatră ce
duc la Castel, cu poveşti cu regi şi regine şi peisaje idilice ‐ locul vacanțelor visate ce
devin realitate. Aici se spune că ziua de ieri şi ziua de mâine s‐au întâlnit azi şi de atunci
tot stau la poveşti. Summer Music Academy Sinaia, prin master classes, workshopuri şi
concerte îți oferă posibilitatea să guşti din magia locului, un oraş la poale de munte
botezat „Perla turistică a Carpaților”.
Desfăşurat în cadrul EUROPAfest, eveniment patronat de Casa Regală, programul
Summer Music Academy Sinaia 2014 este lansat simultan în toata Europa de către
organizatori: jmEvents ‐ România, European Music Academy ‐ Franța şi Primăria Sinaia.
Sub direcția artistică a Dlui. Constantin Şerban ‐ European Music Academy, evenimentul
include atât concerte, cât şi master‐classes pentru vioară, viola, violoncel, flaut şi
chitară, desfăşurate sub conducerea unor profesori şi artişti recunoscuți la nivel
internațional, precum Maestrul Pierre‐Yves Artaud / Franța, flautist concertist distins cu
5 Grand Prix du disque în Franța şi Japonia, profesor la Conservatorul Național Superior
de Muzică din Paris, Cristina Bellu / Elveția, Preşedinte ESTA Franța, profesor al
Universității de Muzică din Lugano, respectiv Conservatorul din Lausanne, Agnes Stein
von Kamienski / Germania, profesor al Musikbetonte Grundschule şi membru al Board‐
ului ESTA International.
Până în prezent peste 300 de muzicieni din Belgia, Franța, Olanda, SUA, China, Irlanda şi
România au beneficiat de cursurile academiei de vară din Sinaia, având rezultate
notabile.
Evenimentele EUROPAfest ‐ Summer Music Academy Sinaia 2014 se vor desfăşura în
cele mai inedite locații ale oraşului, precum Casino Sinaia, Biserica catolică, sau Centrul
Cultural „Carmen Sylva”, toate purtând nota regalității, pasiunii artistice şi dedicării, ce
vor fi laitmotivul evenimentelor.
Luigi Gageos, directorul EUROPAfest invită publicul larg să trăiască pentru câteva zile în
prezentul etern al Sinaiei, pe acorduri muzicale, departe de agitația metropolelor, la
Summer Music Academy Sinaia, între 16 şi 30 iulie 2014.
Informații suplimentare:
0740.759.566 | office@jmEvents.ro | www.jmEvents.ro

