CV Petra Šibileva

- Mgr. Petr Šibilev * 8.12. 1953
- 1969 - 1975 Státní konzervatoř Ostrava, kontrabas, klavír, basová kytara, zpěv,
kompozice (prof. Jaromír Podešva). Dirigování - prof. Josef Daniel
- 1973 - 1976 Marie Rottrová - skupina Flamingo, hrál baskytaru
- 1975 ukončeno šestileté studium na Státní konzervatoři absoloventským koncertem na
kontrabas a koncertem s Janáčkovou filharmonií pod vedením Petra Šibileva
- 1976 - počátek studia na VŠMU Bratislava, obor dirigování orchestru pod vedením
národního umělce Ladislava Slováka. Během studia na VŠMU diriguje TOČR, Lúčnicu a
Tanečný orchestr slovenské televize.
- 1982 Berkley School of Music - Boston Massachusets - finalista soutěže
- 1982 ukončení studia na VŠMU, získání titulu Mgr; stává se asistentem dirigenta
Slovenské filharmonie. Současně přijímá angažmá ve Státním komorním orchestru.
- 1982 natočen TV medailon o Petru Šibilevovi - Neprekočíš duhy tieň
- 1983 prezident poroty kompoziční soutěže v Digne Le Bains (Francie)
- 1983 nabídka stáže dirigenta v opeře v Marseille (Francie), kvůli výrazné nepřízni
tehdejšího režimu vycestování a následná stáž nebyla umožněna.
- Následně ke konci sezóny 1986 - 1987 emigruje do NSR, kde se angažuje jako pedagog
a zakládá pěvecký sbor Resonance, se kterým se specializuje na gospel.
- V roce 1990 byla diagnostikována Parkinsonova nemoc, která ho silně limituje především
jako dirigenta a začíná se orientovat na kompozici filmové hudby. Spolupracuje s režiséry:
Stanislav Parnický a Lubo Kocka...
- V září roku 2006 podstupuje v Praze Na Homolce operaci mozku (hloubková mozková
stimulace pomocí DBS elektrod) . Česká televize s režisérem Petrem Jančárkem natáčí průběh
operace a vytváří medailón s názvem Pan Parkinson. Film doprovází hudba Petra Šibileva
samotného. Tento film byl v roce 2007 oceněn na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých
a dokumentárních filmů Academia film Olomouc cenou za nejlepší populárně vědecký film a
cenou diváků (možno shlédnout
zde )
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