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Skladbe iz svetovne glasbene dediščine.
 

Z barvami kitare, v novo zvočnost.



Kitarski duo, ki ga sestavljata Marko Feri in     
Janoš Jurinčič, ponuja v svojem koncertnem pro-
gramu skladbe iz svetovne glasbene dediščine.
 
Dela slavnih skladateljev, ki so v originalu napisana 
za čembalo ali klavir, pridobijo v priredbah za dve 
kitari novo zvočnost in zaživijo z edinstvenimi    
barvami zvoka kitare.

  
Pier Domenico PARADISI (1707-1791)
Sonata VI

Johann Sebastian BJohann Sebastian BACH (1685-1750)
Angleška suita BWV 809 št.4

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Sonata št.8 v a-molu K 310
 
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Bagatele op. 119, op. 126 (izbor)

Claude DEBUSSYClaude DEBUSSY (1862-1918)
Children’s Corner

Priredbe za dve kitari: Marko Feri
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IT Marko Feri je diplomiral na tržaškem konzervatoriju “G. Tartini” v razredu prof. 

Pierluigija Corone in se nato izpopolnjeval na številnih mojstrskih tečajih v 
tujini z vrhunskimi kitaristi in docenti - Manuelom Barruecom, Davidom Russel-
lom in Albertom Poncem. Kot solist nastopa na mednarodnih glasbenih festiva-
lih v Evropi, Kanadi, ZDA, Mehiki, Avstraliji in na Japonskem, veliko pa je tudi 
nastopal v raznih komornih zasedbah in v mnogih glasbenih projektih. Izdal je 
več zgoščenk: “Barok” (2017), “Vivo” in “Nocturnal” kot solist; “Notes Vagabon
des - Live” in “Modulante” z Gorni Kramer Quartet, in druge. Marko Feri je profe-
sor kitare na Glasbeni matici v Trstu in Špetru, gostujoči profesor na Umetniški 
akademiji v Osijeku, vodi izpopolnjevalne tečaje po Evropi, ZDA, Kanadi, Mehiki 
in je večkrat predsednik ali član žirij na različnih glasbenih tekmovanjih po 
Evropi in ZDA. Je ustanovitelj Mednarodnega Festivala kitare “Kras”.

Janoš Jurinčič, rojen v Trstu, je začel študij klasične kitare na Glasbeni Matici 
v Trstu v razredu prof. Marka Ferija. Po diplomi na tržaškem konzervatoriju za 
glasbo "G. Tartini" v razredu prof. Pier Luigija Corone, se je  izpopolnjeval na 
akademiji za glasbo in umetnost "Universität Mozarteum" v Salzburgu, v razre-
du znanega kitarista prof. mag. Marca Tamaya. Leta 2015 je dokončal magi-
sterski študij na konservatoriju "G. Tartini“ v Trstu z najvišjo možno oceno. 
Medtem se je izpopolnjeval na številnih festivalih pri vrhunskih mojstrih ko so 
M. Socias, A. Desiderio, Z. Dukić, D. Bogdanović, R. Dyens. Udeležil se je štev-
ilnih tekmovanj v izvajanju klasične glasbe, kjer je bil tudi večkrat nagrajen 
kot solist in v komornih zasedbah. Kot solist in v raznih komornih skupinah na-
stopa na različnih koncertih, festivalih in pobudah v Italiji in v tujini. Janoš 
Jurinčič je profesor kitare na Glasbeni matici v Trstu in Gorici.
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FACEBOOK
https://www.facebook.com/jurincic.classicalguitar/
https://www.facebook.com/markoferi.guitarist/

janosjurincic@gmail.com

KONTAKT
Janoš Jurinčič

PRESS KIT - SLIKE
www.guitarduo.eu
https://feri-jurincic.wixsite.com/guitarduo

WEBSITE
www.guitarduo.eu
https://feri-jurincic.wixsite.com/guitarduo

YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/jjguitar90
https://www.youtube.com/user/guitmar

+39 3407682864


