Ryu Goto, violin

Ryu Goto se firmou como uma voz importante da música
clássica, com uma vasta e crescente audiência na Ásia, América do
Norte e Europa. Ryu iniciou a carreira aos sete anos quando debutou no
Festival de Música do Pacífico em Sapporo, Japão, executando o Concerto
No 1 para Violino de Paganini. Desde então, ele se apresentou como
solista em conjunto com muitas das principais orquestras e ensembles do
mundo, incluindo a National Symphony Orchestra, Filarmônica de
Londres, Filarmônica de Munique, Orquestra Sinfônica de Viena e outros.
Ele atuou ao lado de maestros como Lorin Maazel, Tan Dun, Vladimir
Ashkenazy, Fabio Luisi, Leonard Slatkin, Kent Nagano, Myung-Whun
Chung e Jonathan Nott. Ryu já se apresentou em salas de prestígio como
o Carnegie Hall, Kennedy Center, Suntory Hall de Tóquio, Opera House
de Sydney.

Concerto no Teatro Amazonas
Data: 17 /10/ 2015(sábado)
Hora: 20h
Entrada franca
Visite:

http://www.ryugoto.com/

A obra filantrópica de Ryu inclui trabalhar com estudantes de
música ao redor do mundo, orientando seu desenvolvimento e
realizando masterclasses em colaboração com as principais instituições do
mundo. Os esforços incluem a “Bolsa de Estudos de Excelência em
Iniciativas Musicais Ryu Goto” com a Secretaria de Educação da cidade
de Nova York, e colaborações com instituições como a Escola Juilliard e a
Orquestra da Sociedade Bach de Harvard. Ryu realiza amplo trabalho de
formação musical em países em desenvolvimento na América Latina,
Sudeste Asiático e África.
Ryu grava para a Deutsche Grammophon em colaboração com a
Universal Classics Japan. Em maio de 2011 ele se formou pela
Universidade de Harvard obtendo um Bacharelado em Física e
atualmente estuda violino com a Professora Ana Chumachenco. Ele é
membro do Conselho EUA-Japão, e recebeu um prêmio da Ordem dos
Advogados Nipo-americana pela sua posição de líder nipo-americano.
Ele detém um terceiro grau de faixa preta da Associação Japonesa de
Caratê.

