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Anastasia Rizikov
Aquesta precoç pianista canadenca de tan 
sols 13 anys va començar els seus estudis a 
l’edat de cinc anys, i des de llavors ha realit-
zat nombrosos concerts com a solista a les 
principals ciutats d’Estats Units, a Moscou i 
Canadà i ha guanyat diversos concursos de 
piano a nivell internacional.

L’any 2011, va guanyar el 1er Premi del CONCURS INTERNACIO-
NAL DE PIANO ROTARY en la Categoria A, superant a concursants 
de fins a 28 anys. 
En la seva breu estada a Palma actuarà, el 10 de Juny amb l’Orquestra 
Simfònica de Balears en el concert del Corpus al pati de l’Almudaina, 
i com a solista, el 14 de juny, a benefici de Mallorca Sense Fam.
www.anastasiarizikov.ca

Coral Rotària de Mallorca 
La Coral Rotària de Mallorca està composta 
per membres dels Clubs Rotary de l’Illa 
de Mallorca i també per simpatitzants del 
moviment Rotary, organització mundial de 
servei als demés mitjançant la beneficència, 
l’educació i la cultura.

Té una antiguitat de més de 25 anys, havent-la dirigida, des del seu 
començament Miquel Masot, autor així mateix de l’harmonització 
de moltes de les cançons interpretades. 
Al llarg d’aquests 25 anys ha realitzat nombroses actuacions, moltes 
d’elles de caire benèfic, havent cantat així mateix en moltes ocasions 
a misses i celebracions religioses. Fora de Mallorca ha donat concerts 
a Menorca, Eivissa, Formentera, Catalunya, Cantàbria, Burgos, 
Extremadura, Alacant i Múrcia. I fora d’Espanya ha actuat a França, 
Itàlia, Portugal, Grècia, Alemanya i Irlanda i Riga (Letonia).
Ha enregistrat dos discs titulats “Cançons pels amics” (1987) i  
“Cançons de Nadal, cançons del món” el 1992.
La Coral Rotària de Mallorca es considera una coral d’amics, que 
gaudeixen de la companyonia i del cant, i que pretenen –i és pot dir 
que ho aconsegueixen- fer fluir als demés.
La música popular mallorquina és normalment present a les seves 
actuacions i ha estat sempre una tradició acabar el concerts de fora 
de Mallorca amb la cançó mallorquina popular que més ens agrada, 
que es el Parado de Valldemossa.

Entrada/donatiu 10 €
La totalitat de la recaptació es destinarà ìntegrament a la compra d’aliments.
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