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Roxane Elfasci tolkar Debussy på klassisk
gitarr - ‘Clair De Lune’ ute 7 maj
Den franska kompositören Claude Debussy verkade inom klassisk musik från
sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Debussys verk beskrivs ofta som
övergången mellan den senromantiska musiken och 1900-talets moderna
musik. Ett av hans mest kända verk är ‘Clair De Lune’ och den 7 maj släpper
den franska klassiska gitarristen Roxane Elfasci sin tolkning av låten. Roxane
spelade upp sin version 2016 på YouTube, idag har videon över 6 miljoner
visningar och trots att Debussys verk skrevs på piano påstås vissa av hans
verk inspirerats av gitarren som instrument.

Roxanes tolkning av ‘Clair De Lune’ släpps på ett album som består av två
delar. Den första delen är tolkningar av Debussys pianoverk; ‘Clair de Lune’,
‘Rêverie’, ‘Doctor Gradus ad Parnassum’, den första ‘Arabesque’ och ‘Soirée
dans Grenade’. Var och en av tolkningarna är omskrivna för att passa spelas
på gitarr men ändå ha kvar vissa karaktäristiska piano-element. Den andra
delen består av verk som hyllar Debussy komponerade av Manuel de Falla,
Paul Dukas, Georges Migot och Philippe Lemaigre. Samtliga har på något sätt
inspirerats av några av Debussys mästerverk.
Roxane Elfasci studerade vid HEC Paris, franska handelshögskolan, men
bestämde sig för att hoppa av och ägna hela sin tid åt musiken. Roxane är
professionell musiker inom klassisk gitarr och har studerat vid skolor som
Aulnay-sous-Bois Conservatory och Pôle Supérieur de Paris. Utöver det har
hon även en examen i musikvetenskap från universitetet Sorbonne i Paris.
Under 2021 kommer Roxane slutföra sina pedagogiska studier parallellt som
hon utvecklar sitt spelande, på sin egen YouTube-kanal uppdaterar hon
ständigt med nya inspelningar. Utöver detta undervisar hon i musik för unga
och skriver artiklar för gitarrtidningen Guitare Classique Magazine. Varje år
medverkar hon även som sologitarrist på Arènes Lyriques de Montmartrefestivalen.
Lyssna på låten här.
Följ Roxane Elfasci här:Instagram | Facebook | YouTube

Cosmos Music är ett svenskt skivbolag med fokus på digital utgivning och
lansering av musik på en global marknad. Med vårt internationella nätverk av
distributionspartners, PR-byråer, publicister, radiopluggare och marknadsförare
har vi möjlighet att lansera musik över hela världen. För artister med ambitioner
utanför sin egen hemmamarknad kan vi skräddarsy internationella kampanjer –
oavsett territorium eller format.
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