Luca Luciano
Masterful Clarinet!
Luca Luciano é um clarinetista e compositor italiano que mora em Londres e desenvolveu uma reputação invejável como um virtuoso tanto no Reino Unido quanto no exterior por meio de gravações e concertos” (Musician
Magazine).
Reconhecido internacionalmente por suas contribuições pioneiras para a música contemporânea para clarinete,
ele começou sua carreira na jovem idade de 12 anos se-apresentando em um dos salões mais consagrados de sua
cidade natal Nápoles e aparece na televisão nacional com idade 21 anos.
O Luciano se formou no Conservatório de Salerno (Itália), é concedido o status de Fellow of the Higher Education
Academy (UK) e, de acordo com a Clarinet & Saxophone Society of Great Britain," afirmou-se como a face amigável do
clarinete contemporâneo".
Descrito pela BBC Radio como "um expoente de liderança da clarinete jazz na Europa", o repertório dele também abraça a música erudita e gravações de música do Stravinsky e do Poulenc.
O Luciano tem apresentado diversos master-classes, estréias na prestigiada St Martin in the Fields em Londres e
concertos na South Bank Centre (também a gravação ao vivo para a BBC Radio no Royal Festival Hall), Festival Internacional de Edinburgo e a Universidade de Cambridge.
Seus CDs e programas no rádio têm sido fartamente elogiados pelas criticas especializadas americana e européia.

Daniel Murray
Considerado um dos mais talentosos violonistas de sua geração. Mestre em técnicas estendidas ele desenvolve
não só uma ativa carreira como intérprete elegante, de incomparável sonoridade; mas também como arranjador
minucioso de atmosferas insólitas, e compositor irrequieto de cenários sonoros os mais diversos, que ele transporta para o violão.
Daniel Murray atua no limiar e em trânsito entre dois universos : o erudito e o popular. Suas composições e
interpretações refletem esta experiência múltipla e contemporânea característica de nossos tempos.
Saber mais (link)
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