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22 oktober 2011 

Franz Liszt 200-ste verjaardag 
 
 

Ludwig van Beethoven Andante (Favori), WoO 57 
(1770-1827)  
 Sonate op. 31 nr. 2 in d kl. t. (‘Der Sturm’) 
 largo/allegro 
 adagio 
 allegretto 
 
P a u z e  
 
Franz Liszt  Uit Années de Pèlerinage, DeuxièmeAnnée: 
(1811-1886) l’Italie: Tre Sonetti del Petrarca  
 Sonetta 47 del Petrarca 
 Sonetta 104 del Petrarca 
 Sonetto 123 del Petrarca 
 
 Concertparaphrase over ‘Rigoletto’ 
 
 Hongaarse Rapsodie nr. 2 
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Op 22 oktober 2011 zou Franz Liszt zijn 200-ste verjaardag gevierd hebben. 
Reden genoeg om in dit concert het pianowerk van deze grote meester 
centraal te stellen, samen met dat van de man die een grote inspirator voor 
hem was: Ludwig van Beethoven. Via de beroemde pianopaedagoog Carl 
Czerny was Liszt immers indirect een muzikale nazaat van van Beethoven. 
 
Vóór de pauze het Andante Favori (een werk waar de componist zelf 
bijzonder op gesteld was) en de heftige ‘Sturmsonate’ van Ludwig van 
Beethoven. 
 
Na de pauze eerst de 3 Sonnetten van Petrarca waarin Liszt op uiterst 
fijnzinnige wijze het Italië uit zijn Pelgrimsjaren toonschildert met hierin een 
eerbetoon aan de grote dichter Petrarca. Vervolgens de Rigoletto 
parapharase, waarin thema’s uit Verdi’s gelijknamige opera op een 
fantasievolle en uiterst virtuoze manier worden neergezet. Tot slot de 
bekende tweede Hongaarse Rapsodie, waaruit onmiskenbaar de afkomst van 
de componist valt af te leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Kranen (1957) choqueerde op 6-jarige leeftijd de zuster van zijn 
kleuterschool door een fuga van Bach voor haar op de piano te spelen. De 
eerste pianolessen had hij gehad van zijn vader Gérard, die hartstochtelijk 
amateurpianist was, en later van zijn oom Will, een veelzijdig beroeps-
musicus. 
 
Op 12-jarige leeftijd werd hij benoemd tot organist in zijn toenmalige 
woonplaats. Zijn pianolessen vervolgde hij bij de concertpianiste Henny 
Nissink. Met 15 jaar werd hij winnaar van een regionaal pianoconcours. 
 
Na zijn middelbare school ging hij studeren bij Jan Wijn aan het 
Amsterdams Conservatorium en behaalde zowel het B- als het UM-diploma. 
Gedurende zijn studietijd gaf hij al veel concerten en speelde onder andere 
het Pianoconcert van Grieg met het Limburgs Symfonie Orkest. 



Na zijn studie werd hij door de Duitse regisseur Peter Zadek uitgenodigd om 
in Berlijn als pianist mee te werken aan het theaterstuk 'Ghetto'. Deze 
muzikale theaterproductie, met in de hoofdrollen de zangeres Esther Ofarim 
en de klezmer-klarinettist Giora Feidman oogstte veel succes in Duitsland en 
werd door de stad Berlijn bekroond met de prijs voor het beste theaterstuk 
van dat jaar. 'Ghetto' werd door de Duitse TV opgenomen en diverse malen 
uitgezonden. 
 
Peter is regelmatig te vinden op de Nederlandse en de buitenlandse 
concertpodia. Concerten geeft hij in samenwerking met orkesten, 
operakoren, kamermusici en vocalisten. Ook geeft hij solorecitals. Zijn 
repertoire is veelzijdig en reikt van barok tot hedendaags, echter met de 
nadruk op de klassieke en de romantische literatuur. Behalve in Nederland 
geeft hij concerten in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland en 
Japan. 
 
Hij gaf optredens met onder andere de volgende orkesten: Limburgs 
Symfonie Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Noord-Hollands 
Philharmonisch Orkest, VU Orkest Amsterdam, het ensemble Members of 
the Concertgebouw Orchestra en diverse amateurorkesten. 
 
Hij werkte samen met onder meer de volgende dirigenten: Daan Admiraal, 
Lucas Vis, Carl Davis, Frits Kox, Jan Stulen en Ferenc Attilla Szabó. 
  
Peter is vaste medewerker aan het TV-programma Una Voce Particolare als 
begeleider en coach van vocalisten. 
 
Hij gaf concerten met onder andere de volgende vocalisten: Marjolein 
Latour, Augusto Valença, Alex Grigorev, Esther Ofarim, Cor de Wit, Geert 
Smits, Harald Quaaden, Henk Poort, Arjan Blanken, Ernst Daniël Smid, 
Janine Scheepers en Henk Smit. 
 
Voor het label Raptus Records nam hij een aantal cd’s op in de serie World 
Premiere Recordings. Het betreft juweeltjes uit de pianoliteratuur: bijzondere 
stukken die nog niet eerder op cd zijn verschenen. Zo zijn er opnames van 
Van Beethovens leermeester Christian Gottlob Neefe en van zijn leerling 
Ferdinand Ries. Ook van Van Beethoven zelf zijn er nog stukken gevonden 
en door Peter in deze serie op cd gezet; onder andere twee rondo's, diverse 
korte stukken en de originele pianoversie van Wellingtons Sieg. 
Een bijzondere cd bevat pianowerken uit de tijd rondom de Franse Revolutie 
van de componisten Etienne-Nicolas Méhul en Nicolas Séjan. 



In Amsterdam is Peter behalve als docent piano, ook werkzaam als 
organisator en coach bij de talentenafdeling van de Muziekschool 
Amsterdam. 
 
In de Rob Houwer filmproductie Stiletto's speelt Peter de rol van De Pianist. 
De film zal eind 2011 in première gaan.  
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