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Goethe-Institut İzmir bu yıl İzmir'de düzenlenen Uluslararası Film ve Müzik
Festivali'ne sessiz film "Nosferatu" ile katılıyor. 2021 yılında ilki gerçekleştirilen
festival kapsamında filmler ve müzik / müzik filmleri sunulacak ve uluslararası
katılım sağlanacaktır.
Küspert & Kollegen grubu, Goethe-Institut İzmir'in daveti üzerine "Nosferatu"
adlı sessiz filme canlı müzikleriyle eşlik edecekler.
Festival 10 Haziran ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Küspert & Kollegen
„Evvelki günki filmler için bugünün cazı“
Büyük bir perdenin yanındaki küçük oda topluluğu: "Küspert & Kollegen", klasik
sessiz korku filminin yanı sıra slapstick ve melodram atmosferini ele alıyor ve
2022'in izleyicilerine hitap ediyor. "Müziğimiz geleneksel sessiz Film Müziği gibi
değil, çağdaş ve öngörülemez" diyor gitarist ve besteci Werner Küspert.
"Küspert & Kollegen" böylece geleneksel sessiz filme eşlik eden yolları terk
ediyor: filmler mizah, büyük duyarlılık ve aynı zamanda etkileyici bir güçle,
filmler büyüleyici bir şekilde yeniden yorumlanıyor; böylece müzisyenler müzik
ve filmin birleştiği genel bir resim yaratıyorlar.
Topluluğun üyeleri arasında davulda Julian Fau, Avrupa'nın en önemli
Kontrbas sanatçılarından biri olan Diemar Fuhr, Saksofoncu ve Klarnetçi Till
Martin (Alman plak eleştirmeni Ödülü, Bayerischer Kunstförderpreis vs.) ve
elbette gitarda topluluğun başı ve bestecisi Küspert yer alıyor.
Till Martin - Saksofon
Saksofoncu Till Martin, besteci olarak da sorumlu olduğu kendi projeleri için
Alman plak eleştirisi Ödülü ve Yeni Alman Caz Ödülü‘ne layık görülmüştür.
Ayrıca Bavyera Kültür Tanıtım Ödülü'nün de sahibi olmuştur. Martin 50'den
fazla CD kaydında yer almakla birlikte, Süddeutscher Zeitung'a göre „Alman
Cazının sunabileceği en keyif verenler“ arasında yer alan kendi adı altında
dokuz CD yayınladı.
Dietmar Fuhr – Kontrbas
Dietmar Fuhr, çağdaş caz alanında Avrupa'nın en önemli kontrbas
sanatçılarından biridir. Dietmar Fuhr, 2009'dan beri Köln Müzik ve Dans
Üniversitesi'nde Caz Kontrbas branşı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta
ve 2012'den beri Frankfurt'taki Dr. Hoch Konservatuarı'nda ders vermektedir.
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Julian Fau – Bateri
Julian Fau, Musikhochschule Nürnberg'de (Dipl.-Mezuniyet 2009 summa
laude) ve Van Amsterdam Konservatuvarı'nda eğitim gördü.
Kendisi üç kez Fürth "Bruno Rother Jazz Yarışması" nda birincilik elde etmiş,
ayrıca Fürth şehrinin Yetenek Teşvik Ödülü, Genç Yetenek Caz Ödülü ve "Yeni
Alman Caz Ödülü"nün de sahibidir.
Werner Küspert – Gitar, Konzept/Beste
Harry Pepl ve John Abercrombie ile çalıştı. Werner Küspert bir çok caz
topluluğunun üyesidir ve bu topluluklarla yurtiçinde ve yurtdışında turnelere
katılmıştır. Tiyatro, stüdyo ve konser performansları da, öğretmenlik kadar
faaliyet alanının bir parçasıdır. Film ve televizyon prodüksiyonları için projeler
yürütmenin yanısıra »Lyrik and Jazz« gibi canlı programlar hazırlıyor. Özellikle
sessiz filmlere grupla konser tadında eşlik edişiyle öne çıkmaktadır.
Festivale dair daha detaylı bilgi ve festival programı ilerleyen haftalarda
festival organizatörleri tarafından duyurulacaktır.
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