
Programma 

Kamermuziek 
26 november, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Dasha Beltiukova | fluit 
Luis Andre Ferreira | cello 

Vital Stahievitch | piano 
 
 

Robert Schumann       Fantasiestucke Op.73 voor cello en piano 
(1810-1856)                   Zart und mit Ausdruck 
                                       Lebhaft, leicht 
                                       Rasch und mit Feuer 
 
Franz  Schubert           3 Moments Musićaux  D.780 voor piano 
(1707-1828)                    Moderato 
                                        Andantino 
                                        Allegretto moderato 
   
 
Francis Poulenc  Sonate voor fluit en piano  
(1899-1963)                   Allegretto malinconico 
                                      Cantilena 
                                      Presto giocoso 
        
pauze 
 
Sergey Prokofiev        Sonate voor piano solo nr.1, op. 1                                                                                                                                                
(1891-1953)                 Allegro. Meno mosso. Allegro  
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Otar Taktakishvili Sonata voor fluit en piano 
(1924-1989)                 Allegro cantabile 
                                     Aria 
                                     Allegro scherzando 
 
Sergey Beltiukov        Credo 
(1956)    Lento maestoso – Vivace 
 
 
 
Dasha Beltiukova werd in 1980 geboren in Minsk. 
In 1987 begon zij met piccolo- en dwarsfluitlessen bij de professor Nina 
Avramenko aan het Muziek College te Minsk. In 1990 maakte Dasha haar 
debuut als soliste, begeleid door het “Belarussisch” kamerorkest in het 
concertgebouw van Minsk. 
Begin jaren 90 heeft zij diverse tournees gemaakt door verschillende landen 
van Europa; zowel met orkest als samen met de pianist Sergey Smirnov, met 
wie zij tot op heden nog regelmatig optreedt. 
In 1995 heeft Dasha de tweede prijs gewonnen met het internationaal muziek 
concours voor Jonge Muziekanten in Rusland. In 1996 vervolgde zij haar 
studie aan het Muziek College bij Valery Grigoriev. In dezelfde periode 
heeft Dasha deelgenomen aan verschillende internationale 
muziekwedstrijden waaronder in Duitsland (Bruhl en Hamburg) en in 
Engeland (Bath). 
Tijdens de Holland Music Sessions '97-'98 heeft Dasha deelgenomen aan 
‘masterclasses’ van beroemdheden als: Aurele Nicolet, Peter-Lukas Graf, 
Trevor Wye, Andras Adorjan, Lorant Kovacs en Rien de Reede. Kort daarna 
werd zij door Trevor Wye uitgenodigd voor privé-lessen in Engeland. 
Vanaf 1998 tot 2000 vervolgde Dasha haar studie aan de Muziek Academie 
in Minsk onder leiding van professor Boris Nichkov. Dasha heeft in deze 
periode vele optredens gehad met het Radio symfonie orkest. Door Dasha’s 
groeiende bekendheid in Belarus zijn er veschillende TV - en Radio 
opnamen van haar concerten gemaakt. In 1999 is haar eerste CD 
uitgekomen. 
In 2000 is Dasha haar studie gaan voortzetten aan het Conservatorium van 
Amsterdam, o.l.v. professor Harrie Starreveld. Zij heeft deelgenomen aan 
masterclasses van o.a. Jacques Zoon. In 2004 heeft Dasha haar 
Masteropleiding afgerond. 
Sinds het begin van haar studietijd in Nederland treedt Dasha regelmatig op 
met de muzikanten Bernd Brackman, Sergey Smirnov, Anna Azernikova, 
Ksenia Beltiukova en Mirjam Rietberg. 



In 2003 heeft Dasha op uitnodiging van de Zhengzhou University een 
masterclass-presentation in combinatie met een serie concerten gegeven in 
China. 
Sinds 2006 is Dasha te zien en te horen in Nederland op Radio, TV en in 
grote concertzalen (o.a. Concertgebouw van Amsterdam) met haar MirAnDa 
Trio (fluit, zang en harp). 
 
Luis Andre Ferreira  deed zijn cello-opleiding aan het Nationaal 
Conservatorium van Lissabon. Hij studeerde cum laude af en werd bekroond 
met de Augusto Serras prijs van de Rotary Club Foundation als de meest 
veelbelovende student van het Nationaal Conservatorium. 
 
Ferreira treedt regelmatig op als solist met de nationale Lissabon-
Conservatorium Orkest. Als solist en met kamermuziekensembles is hij te 
horen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Wit-Rusland. 
Hij volgt een post graduate opleiding aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Monique Bartels. Hij kreeg een beurs van de Calouste 
Gulbenkian Foundation.  
 
Vital Stahievitch is een begaafd pianist. Zijn muzikale carrière begon in 
Minsk waar hij studeerde aan het Nationale Muziek College onder leiding 
van professor Zoya Kacharskaya. Op zijn zestiende won hij een prijs op de 
Internationale Stasys Vainiunas Piano Competitie in Vilnius (Litouwen 
1996, 2e prijs). Hij trad op in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, 
België, Mexico, Noorwegen, Griekenland, Rusland, Litouwen en de 
Verenigde Staten. 
 
In juni 2001 voerde hij het 2de pianokoncert van Rachmaninov uit met het 
Nationaal Symfonieorkest van Mexico in Mexico-Stad.  
 
Driemaal (in 1998, 2001 en 2003) werd hij door de regering van  
Wit-Rusland beloond met een prestigieuze beurs van het 'Special Fond for 
talented Youth'. Bij de Internationale pianowedstrijd 'Minsk-2000' kreeg 
Vital de speciale prijs voor beste uitvoering van een verplicht werk uit  
Wit-Rusland. Hij heeft deelgenomen aan verscheidene internationale 
festivals en masterclasses met onder meer Boris Petrushansky en Leon 
Fleisher.  
  
In 2001 was Vital Stahievitch prijswinnaar van de 'Emmanuel Durlet 
internationale pianowedstrijd' in Antwerpen. In 2005 op de Europese Unie 
pianowedstrijd 'Arcangelo Speranza' in Taranto (Italië) won hij de 2e prijs. 



Datzelfde jaar won hij een diploma bij de Internationale pianowedstrijd 
'Minsk-2005', alsmede de Internationale Chopin pianowedstrijd in Marianske 
Lazne (Tsjechië) en het YPF pianoconcours in Amsterdam. 
 
In 2010 heeft Vital twee belangrijke concerttournees gedaan. Als solist 
speelde hij in het toneelstuk 'De Pianist', een drama over het leven van de 
Pools-Joodse pianist Władysław Szpilman tijdens Tweede Wereldorloog. Als 
finalist van het Nationaal Muziekconcours Vriendenkrans heeft hij samen 
met violiste Ksenia Beltiukova in de serie Het Debuut gespeeld.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-.  
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

D e  r o z e n  z i j n  a a n g e b o d e n  d o o r  B l o e m s i e r k u n s t  
P .  v a n  P r o o i j e n   H i n t h a m e r s t r a a t  2 0 2   ’ s - H e r t o g e n b os c h  


