Programma

Kamermuziek
28 januari 2016, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Anna Azernikova |sopraan,
Olga Beltiukova | piano,
Dasha Beltiukova | dwarsfluit
Claude Debussy
(1862-1918)

Syrinx (fluit solo)

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Une flûte invisible
Bolero “El desdichado”
(zang, fluit en piano)

Paul Taffanel
(1844-1908)

Andante Pastoral et Scherzettino
(fluit en piano)

Maurice Ravel
(1875-1937)

Cinq mélodies populaires grecques
(zang en piano)

Francis Poulenc
(1899-1963)

Improvisation no. 15
(fluit en piano)

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Fantasie op. 79
(fluit en piano)

PAUZE

Sergey Beltiukov
(*1956)

Theater (zang, fluit en piano)
14 stukken uit Kinderalbum
(Première!)
(piano solo)

Georgy Sviridov
(1915-1998)

3 liederen A. Poesjkin (zang en piano)
19 oktober
Winterreis
’s morgens vroeg op weg getogen…

Sergei Rachmaninov
(1873-1943)

Vocalise (fluit en piano)
Polca

Alexander Dargomyzhsky
(1813-1869)

De Beeldschone Meiden
(zang, fluit en piano)

Anna Azernikova is een internationaal gerespecteerd zangeres met een
speciale passie voor liedinterpretatie. Ze werd geboren in Moskou,
Rusland en studeerde koordirectie aan het Conservatorium aldaar. Sinds
1998 woont Anna in Nederland en is zij afgestudeerd aan het
Conservatorium van Amsterdam als een zangeres klassiek. Als soliste
trad Anna op in Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg,
Zwitserland, België, Nederland, Engeland, Belarus, Oekraïne en Rusland.
Zij zong in verschillende beroemde zalen waaronder de Grote Zaal van
het Conservatorium van Moskou en de Moskou Philharmonie, de
Philharmonie in Minsk, de Philharmonie in Donetsk, de Grote Zaal van
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, het Concertgebouw in Amsterdam,
de Philharmonie in Haarlem en de Queen Elizabeth Hall in London. Anna
trad op met diverse orkesten zoals het Gustav Mahler Youth Orchestra, de
Basel Sinfonietta en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Zij is
actief in de kamermuziek en geeft geregeld concerten op de belangrijke
kamermuziekpodia. Zij maakt deel uit van verschillende vaste ensembles
en treed op met gerenommeerde musici waaronder Lavinia Meijer, Basinia
Shulman, Severin von Eckardstein, Mikhail Zemtsov en het Borodin
Quartet. Anna is vaker op de radio en tv geweest, waaronder in het
programma Vrije Geluiden van de VPRO in Nederland, op Arte in
Duitsland, Mezzo in Frankrijk en op de nationale tv in Oekraïne en WitRusland. Sinds 2013 is Anna artistiek leider van het Russische
kamermuziekfestival “Winteravonden aan de Amstel” in de Hermitage
Amsterdam.

Dasha Beltiukova beschikt over een fantastische fluittechniek. Zij was 7
toen ze haar eerste dwarsfluitlessen kreeg aan het Muziek College te
Minsk. Drie jaar later maakte ze haar debuut als soliste in het
Concertgebouw van Minsk. In 1995 won Dasha de 2e prijs op het
internationaal muziekconcours voor Jonge Muzikanten in Rusland. Zij
heeft deelgenomen aan internationale muziekwedstrijden en master
classes (o.a. bij Aurele Nicolet, Trevor Wye en Jaques Zoon). Dasha heeft
vele malen gespeeld met kamer- en symfonieorkesten in Wit-Rusland.
Dankzij haar groeiende populariteit in Belarus zijn er verschillende tv- en
radio-opnames van haar concerten gemaakt. In 2004 heeft ze haar Master
opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam (bij Harrie Starreveld)
afgerond. Tegenwoordig treedt Dasha zowel solistisch, als met haar
ensembles op.
De pianiste Olga Beltiukova (Minsk, Wit-Rusland) studeerde ‘Cum Laude’
af bij Youri Gildyuck aan de Wit-Russische Muziekacademie. Als
concertpianiste en zeer begaafd pianobegeleider neemt zij regelmatig deel
aan nationale en internationale concoursen. De afgelopen jaren was zij
gastdocent aan de Universiteit van Zhengzhou in China. Zij gaf daar
lessen en masterclasses en heeft daar vele concerten gegeven. Haar
concerten werden door het publiek en pers met veel lof ontvangen. Naast
het geven van concerten geeft docente Olga Beltiukova les aan de WitRussische Muziekacademie in Minsk.

Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 100,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 60,-.
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062, NL78RABO0116241608
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl
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