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Alexander Scriabin  5 Preludes Op. 16 
(1872-1915) Prelude in B (Andante) 
 Prelude in Gis-klein (Allegro) 
 Prelude in Ges (Andante cantabile) 
 Prelude in Es-klein (Lento) 
 Prelude in Fis (Allegretto) 

 Allegro de Concert Op. 18  

 2 Preludes Op. 27 
 Prelude in G-klein (Patetico) 
 Prelude in B (Andante) 

 Sonate No. 2 in Gis-klein Op. 19  
 " Sonate-Fantaisie" 
 Andante 
 Presto 
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Frédéric Chopin Prelude in Cis-klein Op. 45 
(1810-1849) 

Alexander Scriabin 4 Preludes Op. 31 
 1. Prelude in Des/C (Andante) 
 2. Prelude in Fis-klein (Con stravaganza) 
 3. Prelude in Es-klein (Presto) 
 4. Prelude in C (Lento) 

Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F Op. 38 

Alexander Scriabin Poème in Fis Op. 32/1 

 Sonate No. 4 in Fis Op. 30 
 Andante  
 Prestissimo volando 
 

Alexander Scriabin, navolger van Chopin en een studiegenoot van 
Rachmaninov, wordt als componist veelal over het hoofd gezien. 
Tegelijkertijd mag zijn zeer unieke muziek zich nog altijd verheugen in de 
heimelijke bewondering van veel componisten en pianisten.  
2015 is het uitgelezen moment om de hoogstpersoonlijke muziek van 
Scriabin in het zonnetje te zetten. 
Scriabin was, evenals Rachmaninov, een groot pianovirtuoos en schreef 
hoofdzakelijk voor zijn eigen instrument. Hij zei eens over zichzelf "Eerst 
was ik chopinist, later werd ik wagneriaan, maar nu kan ik alleen nog 
scriabinist zijn." Dit is zonder twijfel een goede typering van de 
ontwikkeling van zijn muziek. 
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Als zoon van een pianistenechtpaar werd Antal Sporck (1981) al op zeer 
jonge leeftijd met muziek in contact gebracht. Op vijfjarige leeftijd speelde 
hij piano, viool en trompet. Zijn eerste composities vonden de weg naar 
het podium toen hij twaalf was. Met zijn Variaties geschreven voor Het 
Nieuw Ensemble behaalde hij in 1999 de eerste prijs tijdens het Prinses 
Christina Concours. In 2001 soleerde Antal in zijn eigen pianoconcert met 
het Nederlands Kamerorkest. 

Antal was dirigent bij De Nieuwe Opera Academie, het Nederlands 
Kamerorkest en het Limburgs Symphonie Orkest. Als pianist behaalde hij 
in 2006 zijn masters diploma met onderscheiding. Daaropvolgend werkte 
hij samen met componist George Benjamin, en gaf de Nederlandse 
première van diens Piano Figures. In 2008 maakte Antal zijn solodebuut in 
de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.  
Antal won de tweede prijs bij het prestigieuze Orléans Internationaal 
Pianoconcours, alsmede de Chevillion-Bonnaud prijs voor zijn 5 Preludes 
en de André Boucourechliev prijs. In 2008 speelde hij tien solorecitals in 
de grotere zalen van Nederland in de serie Het Debuut. Ook is hij 
veelvuldig actief in de kamermuziek.  

TV Rijnmond en de AVRO maakten uitgebreide portretten van Antal. Zijn 
composities waren te horen in het Festival van Vlaanderen en het festival 
St. Petersburg Musical Spring. In 2009 ging Fantazias for String Quartet in 
première op het Ravel festival in Montfort L'Amaury. In 2013 was zijn 
muziek te horen tijdens het festival Zhytomyr Musical Spring. 

"Met een soberheid die intensiteit noch frisheid in de weg staat, weet Antal 
Sporck ook de echte muziekliefhebbers te verleiden." 
(J.D. Burtin in La République du Centre - 5 maart 2008) 

“Opmerkelijk was zijn ‘onbewogen’ maar toch ontroerende manier van 
spelen. Wat een rap vingerwerk en tevens wat een zeggingskracht.”  
(S. van Ek in Friesch Dagblad, november 2008) 

George Benjamin over Antal Sporck: "He seems to me an unusually 
dedicated and talented musician." 



  

 

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   
a a n g e b o d e n  d o o r

http://www.kamermuziekshertogenbosch.nl

