Programma

Kamermuziek
21 februari 2018, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Natasja Morozova | viool
Jan Buizer | altviool
Julia Buizer- Madzhar | piano

F. Schubert

Sonate in a klein D 821 voor
Arpeggione en piano
- Adagio
- Allegretto

E. Bloch

Nigun

M. de Falla

Suite Populaire Espagnole
1. El paño moruno
2. Nana
3. Canción
4. Polo
5. Asturiana
6. Jota

PAUZE
C. Franck

Sonate in A voor viool en piano
- Allegro moderato
- Allegro
- Recitativo-Fantasia
- Allegretto poco mosso

Natasja Morozova (Sint Petersburg) begon haar vioolstudie op 7jarige leeftijd aan de speciale muziekschool voor jong talent. In 1974
vervolgde zij haar studie aan de conservatoria van St. Petersburg en
Moskou. Haar solocarrière begon op 13-jarige leeftijd met concerten
in o.a. de Philharmonie St.Petersburg en het Kremlin in Moskou.
Sindsdien gaf zij recitals in o.a. het Concertgebouw te Amsterdam en
de Carnegie Hall te New-York. Daarnaast nam zij ook deel aan
belangrijke muziekfestivals zoals bijvoorbeeld het Sleswig Holstein
festival, waar ze kamermuziekconcerten gaf met M. Rostropovitch, B.
Davidovich en M. Argerich of Valery Gergiev’s festival “Stars of the
White Nights”. Zij verzorgt Masterclasses over de hele wereld o.a. in
Boston, Lyon, Rotterdam en Rostov a/d Don. Sinds 1991 woont
Natasja in Nederland en is ze als hoofdvakdocent verbonden aan het
Rotterdams conservatorium.
Jan Buizer begon op zevenjarige leeftijd met vioolspelen. Jan was
succesvol in audities voor internationale jeugd orkesten als het
Gustav Mahler Jugend Orchester en het orkest van het Schleswig
Holstein Musik Festival, ook was hij aanvoerder van het Nationaal
Jeugd Orkest. Hij soleerde met het dubbelconcert van Max Bruch
voor altviool en klarinet, het vioolconcert van Khatchaturian en de
Sinfonia Concertante van Mozart voor viool en altviool. In het seizoen
2007/2008 was Jan aanvoerder van de altviolen bij het Magogo
Kamerorkest en sinds september 2008 is hij als altist verbonden aan
het Residentie Orkest.
Julia Buizer-Madzhar is geboren en getogen in St. Petersburg
(Rusland) en begon op 4-jarige leeftijd met pianospelen. Ze
studeerde aan het Speciaal Muziek Lyceum van het RimskyKorsakov Conservatorium bij onder andere Tamara Poddybnaia. Aan
het conservatorium van Groningen studeerde Julia bij Paul Komen.
Julia is een veelgevraagd pianiste in diverse ensembles. Ze vormt
ook een duo met de celliste Daniëlle Buizer. Ze heeft zich solistisch
mogen presenteren met de pianoconcerten van Rachmaninov,
Prokovjev, Sjostakovitsj, Janáček en Glass op verschillende podia in
Nederland, zoals de Anton Philipszaal in Den Haag, de grote zaal van
de Oosterpoort in Groningen en de Concertzaal van de Theaters
Tilburg. Behalve in Nederland was Julia ook te bewonderen met soloen kamermuziekoptredens in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

In de zomer van 2009 was ze op tournee in Zweden met het Haydn
Jeugd Strijkorkest, waarmee ze ook een cd opnam. In 2010 heeft ze
haar masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
succesvol afgerond.
Naast haar solo- en kamermuziekconcerten geeft Julia ook les,
begeleidt ze verschillende koren in de regio en is ze vaste remplaçant
bij het Residentie Orkest, en repetitor bij Corda Vocale.

Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 115,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 80,-.
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
De rozen zijn
aangeboden door

