
Maestro ERNESTO BELLUS
 absolwent Akademii Lana
ro w Rzymie w specjalności
akordeon i konserwatorium
w Padwie na kierunku mu
zyka chóralna i dyrygowanie.
Jest założycielem i dyrygen
tem Orkiestry Fisorchestra
„G. Rossini", wraz z którą
wielokrotnie koncertował we
Włoszech, w różnych krajach

Europy, w północnej i południowej Ameryce zdobywając wiele nagród.
Studiował dyrygenturę u Maestro Ludmiła Desceva i dyrygował wie
loma grupami włącznie z orkiestrą kameralną Sophie. Zasiada jako
członek jury w międzynarodowych konkursach i festiwalach. Dyrek
tor i założyciel akademii „G. Rossini"  szkoły muzycznej, która dzia
ła w kilku miejscach w prowincji Belluno. W 2015 r. świętował swoje
złote gody wspaniałą muzyką zaprezentowaną podczas koncertu, któ
ry miał miejsce 5 stycznia w Teatrze w Belluno. Jest członkiem Zarzą
du Narodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Akordeonu, przyczynił
się do włączenia akordeonu do programów nauczania w państwowych
konserwatoriach muzycznych.
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Koncert odbędzie się
w piątek 24 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Akordeonowa Orkiestra „G. Rossini"
powstała jako muzyczne stowarzyszenie
w Santa Giustina (Belluno) w 1982 r. pod
dyrekcją maestro Ernesto Bellusa. Składa
się z 25 instrumentalistów z lokalnej
akademii. Działalnośćwykonywana przez
grupę była i nadal jest bardzo intensywna.
Koncertuje we Włoszech, w różnych krajach
Europy, w północnej i południowej Ameryce.
Koncerty zawsze cieszą się dużym powodze
niem wśród publiczność oraz pochlebną opi
nią krytyków za rozpiętość repertuaru, od
muzyki baroku do romantyzmu, od klasycznych oper, transkrypcji symfonicz
nych do muzyki popularnej, rozrywkowej. Orkiestra uczestniczyła w krajowych
i międzynarodowych konkursach, festiwalach i klasach mistrzowskich otrzy
mując zasłużone nagrody. Grała na Placu Świętego Piotra w Rzymie podczas
obecności Świętego Jana Pawła II. Brała udział w dwóch programach telewi
zyjnych: „Maurizio Costanzo Show" na kanale piątym i „Uno Mattina" na Rai
Uno. Administracja miasta Mediolan przyznała orkiestrze w roku 1985 presti
żową nagrodę „Ambrogino d'Oro". W 1995 r. z pomysłu Maestro Ernesto Bel
lusa ustanowiono nagrodę „A Life for Musie" pod patronatem administracji
miejskiej Santa Giustina. Ta nagroda przyznawana jest corocznie ludziom, któ
rzy poświęcają się pasji i miłości do muzyki nie zawodowo przez co najmniej
50 lat. Od 1996 r. Ernesto Bellus organizuje w prowincji Belluno Międzynaro
dowy Festiwal Akordeonowy zapraszając najlepszych wykonawców międzyna
rodowej sceny muzycznej. We wrześniu 2002 r. zorganizowałw Belluno, z nie

bywałym sukcesem, 52 Puchar Świata
w Akordeonie, w którym wzięło udział 40
uczestników z 15 krajów. W styczniu 2015 r.
podczas Wielkiej Gali muzycznej Fisor
chestra „G. Rossini" świętowała z dumą
50 lat nieprzerwanej działalności muzycz
nej swojego maestro w Teatrze Miejskim
w Belluno. W 2016 r. Fisorchestra „G. Ros
sini" gościła na co rocznym Festiwalu
Akordeonowym „Irish Open Accordion
Festival" w Irlandii. Zespół akordeonowy
„G. Rossini Junior", na który składa się
sześciu młodych muzyków, zdobył pierw
szą nagrodę w kategorii muzyki zespołowej.
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