Programma

Kamermuziek
21 september 2019, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

VITADUO
Vitaly Vatulya | saxofoon
Maria Nemtsova | piano

Jean-Phillip Rameau

Selected pieces

Claude Debussy

Pour le Piano
Prelude
Sarabande
Toccata

P.Tchaikovsky / Pletnev

Concert Suite from the "Nutcracker"
Ballet

PAUZE
Fazil Say

Suite for saxophone alto and piano

Takashi Yoshimatsu

CyberBird Concerto for saxophone
alto and piano

VITADUO wordt gezien als een van de meest interessante
ensembles die tegenwoordig in de kamermuziekwereld optreden. De
zeldzame combinatie saxofoon - piano werd gevormd in 2006, toen
het Duo hun eerste prijs won op het prestigieuze festival in Moskou.
Later hebben Maria en Vitaly het beroemde "Music for Peace" project opgericht, een muzikaal liefdadigheidsproject, met als missie
jonge muzikanten ten goede te komen die in de conflictgebieden van
vandaag leven. Het "Music for Peace" - project gebruikte de
samenroepende kracht van muziek als middel om de voordelen van
internationale en interculturele contacten tussen jongeren en
jongvolwassenen te maximaliseren. Via muziek wilde MfP individuen
uit alle achtergronden en sociale statussen samenbrengen in een
ontspannen en natuurlijke omgeving.
Voortdurend op zoek naar nieuwe muziek, arrangementen en diverse
richtingen van het klassieke saxofoonrepertoire, heeft het duo in meer
dan 50 steden over de hele wereld opgetreden.
Maria heeft vele internationale pianowedstrijden gewonnen en heeft
gespeeld in zalen als Carnegie Hall (New York), Wigmore Hall
(Londen), National Center of Performing Arts in Beijing, Shanghai
Oriental Arts Centre en anderen.
Vitaly is de winnaar van meer dan 15 prestigieuze internationale
wedstrijden en speelde in het Moskou International House of Music
en de Great Conservatoire Hall, Philharmonic Concert Hall in Vilnius,
Bruckner House in Linz en anderen.
De eerste CD Duo is opgenomen voor O Classica-platen in 2012.
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