Edvin Marton revine pe scena Sălii Palatului din Bucureşti
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Edvin Marton, muzicianul renumit, revine pe scena Sălii Palatului din Bucureşti pe 16
mai. Alături de orchestra sa, Marton, va prezenta un nou show intitulat "The
RockSymphony", transmit organizatorii.
Muzicianul a pregătit un repertoriu vast, cu reinterpretări ale celor mai cunoscute piese ale unor
artişti clasici, ca Antonio Vivaldi, dar şi hituri rock, precum cele ale trupei Metallica.
Biletele sunt disponibile în reţeaua Iabilet şi au preţuri promoţionale (early bird) cuprinse între
40 de lei şi 240 de lei.
În cadrul spectacolului de la Sala Palatului artistul va cânta la faimoasa sa vioară Stradivarius
Ex Auer, evaluată la 7 milioane de dolari. Instrumentul este păzit în permanenţă de cel puţin
două gărzi de corp.

Conform etichetei originale, vioara la care cântă în prezent Edvin Marton a fost realizată în anul
1699. Aceasta reprezintă un exemplu perfect al instrumentelor de tip „long pattern” produse de
Antonio Stradivari între 1690 și 1700. Perfecțiunea meșteșugului și eleganța plină de stil a
acestor viori este evidențiată în cazul Ex Auer prin alegerea făcută în ceea ce privește lemnul.
Modelul natural al acestuia, combinat cu lacul de culoarea rubinului, îi subliniază frumusețea și
liniile perfecte.
Edvin Marton s-a născut într-o familie cu înclinaţii muzicale şi a început să ia lecţii de vioară de
la vârsta de 5 ani. La 8 ani a fost admis la una dintre instituţiile dedicate celor mai talentaţi
muzicieni, Şcoala de muzică Ceaikovski din Moscova, Rusia.
Primul concert important l-a susţinut la vârsta de 12 ani, împreună cu Orchestra Simfonică din
Moscova. La 17 ani şi-a început studiile la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta, iar
în 1993 a devenit tânărul solist al National Philharmonic Concert Agency din Ungaria.
Artistul este câştigător al unui premiu Emmy pentru cea mai bună compoziţie originală, Edvin
Marton a ajuns la celebritatea internaţională după colaborarea cu patinatorul rus Evgeni
Plushenko şi după câştigarea concursului Eurovision în anul 2008, alături de Dima Bilan.
În 2018, Edvin Marton a fost invitat să participe în calitate de jurat la cea de-a 18-a ediţie a
festivalului Cerbul de Aur de la Braşov.
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