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16 april 2015, 12.30 uur

Anna Azernikova | sopraan 
Basinia Shulman | piano 

S v j a t o s l a v  R i c h t e r  1 0 0  j a a r  
Eerbetoon aan een meesterpianist 

M. Glinka Venetiaanse nacht                         
(1804-1857) Twijfel                      
 Toen ben jij voor het eerst verschenen …                                         

N. Rimski-Korsakov Georgisch heuvelland, in nachtnevel gehuld ...       
(1844-1908) Het jagend zwerk wordt ijl, een laatste wolk                      
 verdwijnt                                         

P. Tsjaikovski 2 stukken uit De Seizoenen | piano solo                  
(1843-1893) Maart                      
 April                                         
 Geen woord, oh mijn vriend...                                         
 Serenade                                         
 Bij het raam                                         
 Zo snel vergeten                                         

S. Rachmaninov  Prelude op.23 № 5 in g | piano solo            
(1873-1943) Prelude op.23 № 6 in Es | piano solo                      
 Études-Tableaux op.39 № 6 in a | piano solo                                         

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch

entree €9,- | vrienden gratis 



P a u z e  

S. Rachmaninov De nacht is triest             
(1873-1943) In mijn tuin in de nacht                      
 Margrieten                                         
 Rattenvanger                                         

S. Prokofjev Delen uit Romeo en Julia voor piano op.75                     
(1891-1953) Julia als jong meisje                       
 Montagues en Capulets                                         
 Uit liederen naar gedichten van Anna Akhmatova                                         

Bleek wordt de zon 
Zon vulde de hele kamer 
Uit volksliederen bewerkingen 
Groen struikje 
Op de berg groeit aalbes 

Anna Azernikova en Basinia Shulman treden in de voetstappen van 
Svjatoslav Richter en zijn vrouw Nina Dorliak. 

De liefde tussen Richter en Dorliak is begonnen met hun eerste optreden 
in 1945. Ze zijn meer dan 50 jaar bij elkaar geweest en hebben ruim 200 
muzikale programma’s samen uitgevoerd. 

Uit hun repertoire brengen Anna & Basinia liederen en pianominiaturen 
van Glinka, Rimsky-Korsakov, Tsjaikovski, Rachmaninov en Prokofjev. 



Anna Azernikova is een internationaal gerespecteerd zangeres met een 
speciale passie voor liedinterpretatie. Ze werd geboren in Moskou en 
studeerde koordirectie aan het Conservatorium aldaar. Sinds 1998 woont 
Anna in Nederland en is zij afgestudeerd aan het Conservatorium van 
Amsterdam in klassieke zang. Als soliste trad Anna op in Canada, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Zwitserland, België, Nederland, 
Engeland, Belarus, Oekraïne en Rusland. Zij zong daar in verschillende 
beroemde zalen. 
Anna trad op met diverse orkesten en en geeft geregeld concerten op de 
belangrijke kamermuziekpodia. Zij maakt deel uit van verschillende vaste 
ensembles en treedt op met gerenommeerde musici, waaronder Lavinia 
Meijer, Basinia Shulman, Gavriel Lipkind, Mikhail Zemtsov, Plamena 
Mangova en het Borodin Quartet. Anna is op de radio en tv te horen en te 
zien, zoals in het Nederland, Duitsland, Frankrijk en op de nationale tv in 
Oekraïne en Wit-Rusland. 
Sinds 2013 is Anna artistiek leider van het Russische kamermuziekfestival 
Winteravonden aan de Amstel in de Hermitage Amsterdam. 

Basinia Shulman is een vertegenwoordigster van de nieuwe generatie 
Russische pianisten. Zij studeerde af aan het Conservatorium van Moskou 
waarna zij haar studie vervolgde aan het Conservatorium van Brussel. 
Basinia is laureaat van veel belangrijke internationale concoursen. 
Zij gaf concerten zowel in Rusland als daarbuiten. Zij nam deel aan 
muziekfestivals in Kreuth (Duitsland), Colmar, Frankrijk en Moskou en trad 
op met orkesten, zoals het Novaja Opera Orkest, het Orkest van Moskou, 
het Staatskamerorkest van Rusland en het Philharmonisch orkest van 
Valencia, San Paolo en Vilnius. Zij werkte samen met vooraanstaande 
musici als Yuri Bashmet, Vadim Repin, het Borodin Quartet en Federico 
Mondelci. 
Behalve traditionele klassieke muziek speelt Basinia Shulman ook 
improvisaties en jazz. Onder haar uitstapjes in de jazzmuziek zat 
samenwerking met Milcho Leviev, een Amerikaanse Jazz autoriteit en 
tweevoudig Grammy-winnaar en met beroemde Russische jazz musici. 



 

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 € 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 

D e  r o z e n  z i j n   
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