
مارتينيز   إسترادا جيراردو

أغسطس      في كاراكاس في خوان.           1980ولد و فريدمان إميل معهدي في اليقاعية واللت الكمان درس
كراكاس    في يين الموسيق .خوسيه

    .( ) كلية           خريج مايسترو ككوندكتر لندن في للموسيقى الملكية الكاديمية أنهى الشرف مرتبة مع
   (  ) " الحكومية    "   البيلروسية والكاديمية ، اسبانيا هويلفا، لرا نافارو مايسترو إختصاص في العليا الدراسات

          .(   ) رودولفو  المايسترو يد على الفرقة قيادة فن على تتدرب البيضاء روسيا مينسك، للموسيقى
       . حكومية        موسيقية فرق عدة في كموسيقي لل عم وغيرهم لرا نافارو فرانسيسكو المايسترو و ساغليمبيني

والكاديمية .             الشعبية، الموسيقى لداء ، موسيقية فرق عدة إسترادا جيراردو أسس وقد .فنزويلية

   ( من       ( لكثر فنزويل كارابوبو مقاطعة في البوليفارية الوركسترا وكوندكتر .    4مؤسس نفذ  هذا مع سنوات
خللها               أدى فنزويل، في المسارح أهم في موسيقية حفلت عبر ، واسعة جماهيرية أنشطة المايسترو

في                إشتراكه بينها من الفعاليات، من العديد في المشاركة عن فضل الموسيقية، اللوان من العديد
    ) كاريبي      دل دوري الدولية البيسبول بطولة )     2006إفتتاحية للطفال  أميركا لكأس الكبير والفتتاح ،

في               الموسيقية الفرقة إسترادا قاد حيث ، كارابوبو مقاطعة في المقدسة الموسيقى ومهرجان العاقة، ذوي
ويبر    لويد أندرو                        .قداس

الوطنية               الوركسترا أبرزها فنزويل، في مختلفة موسيقية فرق عدة وقاد شرف، كضيف المايسترو لل ح كما
         . والموسيقيين     المغنيين مشاهير من عدد مع المايسترو عمل كما كاراكاس بلدية وسيمفونية فنزويل في

العالم  .في

الميدالية               ، الولى الدرجة كارابوبو معركة وسام منها، إنجازاته على أوسمة عدة نال إسترادا خيراردو
     . إسترادا           لل ح ذلك على وعلوة الكبير القائد وسام الثانية، الدرجة مورا خوسيه خوان وسام ، الذهبية

  "  "    (  ) الكاديمية      من الذهبي الزر على وحصل الدومينيكان جمهورية باراهونا مدينة في شرف ضيف
   .( عام     ( من إسبانيا فالنسيا مدينة في للموسيقى وزير    2008حتى  2006الملكية نائب منصب شغل

          .( الدولي    ( التعاون منطقة في مراسل عضوا يعمل الحالي، الوقت في فنزويل كارابوبو مدينة في الثقافة
.( إسبانيا      ( فالنسيا في للموسيقى الملكية الكاديمية عالية       من فئات مع المشاركة إسترادا جيراردو تولى

       (  )  . العالم    أنحاء جميع في موسيقية فرق عدة شرف كضيف قاد دوليا المشهورين المعلمين .من

شرف           (    ضيف يعتبر البيلروسية التلفزيون و للراديو السيمفونية الفرقة مع وثيق بشكل المايسترو تعاون
    .( إسترادا)        (  قاد وتكرارا مرارا البيضاء روسيا موغيليوف مدينة لكنيسة السيمفونية الوركسترا مع وكذلك ، دائم
روسيا             في الرئاسية الوركسترا أدار كما البيضاء، روسيا في الحكومية السيمفونية الكاديمية أوركسترا



     : موزيكوم.         كوليجيوم جامعة سمفونية أوركسترا مثل الموسيقية، الفرق من العديد المايسترو وقاد البيضاء
      ( )    ( في   ( المستقلة الجامعة في السيمفونية الفرقة ، بيرو كوسكو السيمفونية الفرقة ، ألمانيا ترير مدينة في

  ( )        ( ) فاليرزي   أوركسترا ، النمسا فيينا في الموسيقية الفن جامعة أوركسترا ، المكسيك ليون نويفو
   ( السيمفونية (  –  )     ( موسكو فرقة ، بولندة الفلهارمونية شيستوشوا أوركسترا ، النمسا سالزبورغ الفلهارمونية

  ( )  " "   ( )     ( ) لشبونة  أوركسترا ، المجر الدانوب أوركسترا ، قبرص السيمفونية أفانتي فرقة ، روسيا الحكومية
     ( وغيرها( الوطنية البراغوية السيمفونية الفرقة ، البرتغال .

و              فنزويليين لملحنين مقطوعات البيضاء روسيا في مرة ولول يت ززف عع إسترادا خيراردو إشراف تحت
             . لقارته  الموسيقي التراث عرضه خلل من بثمن تقدر ل مساهمة المايسترو ساهم وهكذا، اللتينية أمريكا

          . البيلروسية   الموسيقية الكاديمية مسرح على مميزة أعمال عدة إسترادا قدم بعيدة بلدان في
 )  "  "   ( نوفمبر ( لتشايكوفسكي البندق كسارة باليه منها ، منسك " 2013الحكومية لدولف)    " جيزيل باليه ،

 ) مارس   تشمل).          2014آدم التي الموسيقية، المؤلفات من ضخم كتالوج إسترادا لجيراردو كملحن
وغيرها،          سمفونيات،  مقدسة ترانيم صالون، " موسيقى  "     ، بيسينتاريا رابسوديا معزوفة ذلك في بما

في           منسك في لدم عق العمل هذا أن إلى الشارة مراحل       2010أبريل  19تجدر في تنفيذه تم بعد وفيما ،
والخارج    فنزويل في                                        .مختلفة

أكتوبر  -   سبتمبر :2014في مثل             أوركسترا فرق عدة قاد اللتينية، أمريكا في بجولة إسترادا خيراردو قام
في             الوطنية السيمفونية الفرقة دومينغو، سانتو في الدومينيكان جمهورية في الوطنية السيمفونية أوركسترا

    ( )        ( ) التربية  سيمفونية أوركسترا ، الرجنتين ريوس انتري محافظة سيمفونية أوركسترا ، إكوادور وخا
   -       ( فن      ( في كلس ماستر دروس المايستروعدة لدم ق كما ، كولومبيا باستو دي خوان سان في الموسيقية

             . الدولية   المسابقة في النهائي الدور إلى إسترادا وصل العام نفس من سبتمبر في الموسيقية الفرق قيادة
     ( )    " الوركسترا"     جائزة على حصل حيث ، رومانيا كونستانس في للمايسترو السود البحر مسابقة .

مايو   بين    -   2015في ومن إسترادا خيراردو حصل عصا      -  " 80، على العالم أنحاء جميع من مايسترو
   "  " للمايسترو  الدولية المسابقة في الذهبية والباراجوية "      3.0المايسترو السبانية البعثة تنظمه والذي .

  - مارس   فبراير خللها      2016في أجرى بجولة المايسترو بجمهورية     6قام عدة مدن في حفلت
والكوندكتور        (       الوركسترا، مؤسس هو إسترادا حيث دومينغو سانتو كنيسة مع جنب إلى جنبا الدومينيكان،

كوماس ).         -       –  بينيا وإيفلين سانتانا ماريا إيفا كوماس، بينا ناتالي الحفلت هذه في بالغناء قام وقد .الول

 ( و              ( ، البرتغال مينهو جامعة وجوقة السيمفونية الفرقة مع وبالشتراك المايسترو العام، نفس من مارس في
وبراغا               كويمبرا مدينة في الكبير الروحية الموسيقى مهرجان بقداس قام الشهير البرتغالي المغني

( البرتغال ( .وغيمارايش

أغسطس   للمايسترو            2016في الدولية الدانوب مسابقة في الثاني المركز على إسترادا جيراردو حصل
      ( الخاصة  ( الوركسترا بجائزة للد ق حيث ، المجر بودابست .في


