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2019 EM GRANDE

Destaques, Concertos,
Lançamentos e Novos Parceiros

Ruben Bettencourt destacado por um dos nomes mais
importantes da Música Erudita da Atualidade
Daniel Taylor considerado presentemente o “Deus” dos contra tenores e um
dos melhores do século, rasga elogios a Ruben Bettencourt, “Ruben é um
jovem artista convincente, com talento extremo como tive oportunidade de
presenciar durante a sua actuação memorável no Toronto Walter Hall. Além de
ser um músico criativo e professor de qualidade, tem excelente apresentação
de palco e de boa comunicação com o seu público (…)”
Esta não é primeira vez que o jovem artista é reconhecido por nomes de
relevância e por celebridades das artes. De relembrar que nos últimos anos,
o jovem artista tem pisado palcos de excelência como o Centro Cultural de
Belém, e tem sido dedicado por mais de uma dezena de obras de compositores conceituados para estreia mundial e até mesmo representações do país
no estrangeiro.
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Ruben Bettencourt dá concerto na 6ª edição do
famoso “Istanbul Classical Guitar Festival”
na Turquia
O jovem artista fará parte do cartaz de artistas convidados de um
dos mais famosos festivais de guitarra clássica da região centro.
Ruben Bettencourt apresentará um concerto e dará formação de
masterclass/workshop na 6ª edição do “Istanbul Classical Guitar
Festival” que decorrerá entre 20 - 24 de Maio de 2019 em
Istambul na Turquia.
Este irá apresentar-se no mesmo palco ao lado de nomes conceituados como Marcin Dylla, Goran Krivocapic,
Lorenzo Micheli, Remi Boucher, Eren Sualp e outros.
O legendário compositor Leo Brouwer, sendo um dos compositores do século, estará presente no festival pela
celebração do aniversário dos seus 80 anos.
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Ruben Bettencourt lança-se no mundo da
Joalharia com linha pessoal “Signature Collection”
Em parceria com a marca Romeu Bettencourt - Jewellery Design,
Ruben lançará a sua linha de joalharia com uma colecção de
Assinatura Exclusiva - (Signature Collection) ainda no primeiro
quadrimestre de 2019.
Refere que Romeu Bettencourt tem sido premiado nos últimos anos
com designs finos e de destaque, os quais reflectem na totalidade a
imagem que procura.
Por agora diz focar-se apenas na linha masculina a qual será vendida no seu website por exclusividade. Afirma também que está contente com esta nova aventura e parceria
de luxo.
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Ruben Bettencourt em Tournée de Exclusividade do
disco “Lift Up Your Eyes”
Depois de 2 anos de espera, Ruben Bettencourt arranca a tão
esperada tournée do CD “Lift Up Your Eyes” no 2º quadrimestre de
2019.
Serão esperados apenas 15 concertos por exclusividade onde será
por oportunidade ímpar e última de ouvir obras de estreia absoluta dedicadas a Ruben Bettencourt de conceituados compositores da
área como Raseta, Kuhar, Tse, Duplessy, Dunne, Iannarelli e Vassiliev.
Este diz que este CD tem um sentimento especial já que o próprio
título do disco reflete na sua visão o que representa na íntegra a
carreira dos últimos 10 anos. Este também inclui obras que o tornaram conhecido como a famosa “Snowdrop”
de Konstantin Vassiliev.
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Ruben Bettencourt tem nova Consultoria de
Imagem pela marca “Officina do Homem”
A marca Officina do Homem torna-se a marca responsável pela imagem de Ruben Bettencourt a longo da temporada de 2019/2020.
No arranque já da tournée “Lift Up Your Eyes” do jovem artista, este
apresentará já no segundo quadrimestre de 2019 a nova imagem
com os artigos propostos e à medida.
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