
Programma 

Kamermuziek 
11 mei 2019, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 
Andrzej Grudzien | viool 
Yasuko Eguchi | piano 

 

 

César Franck Sonate 
 

PAUZE    
 
Poplawski  Polonez 
 Mazur 
  
Ignacy Paderewski Melodia 
 
Henryk Wieniawski Obertas 
 Kujawiak 
 Leganda 
 Dudziarz 

 

 

Na het ontvangen van een Master of Arts in Warschau en de titel ‘Magister 

Sztuki’ krijgt Andrzej Grudzien een beurs aan het Conservatorium van Brussel. 

Vervolgens wordt hij gevraagd als viooldocent in Brussel en later voor 

kamermuziek in Luik. Hij wordt dan eerste concertmeester van de Opéra Royal 

de Wallonië van 1974 tot 2012. 

Hij is eerste violist van het kwartet César Franck.  

De volledige werken van Emile Goué worden met het kwartet op cd opgenomen 

en met prijzen beloond, maar ook de eerste drie strijkkwartetten van Karel van 

Eycken en onlangs muziek gecomponeerd door Damien Top voor de film van 
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Marguerite Yourcenar, ‘Alchimie du Paysage’. 

 

Gedurende deze hele periode treedt hij op als solist en kamermusicus met 

verscheidene orkesten zowel in België als in het buitenland. 

Sinds al enkele jaren geeft Andrzej Grudzien master classes in Lancut (Polen). 

Als erkenning voor zijn werk heeft Andrzej Grudzien veel onderscheidingen 

ontvangen: Officier in de Orde van Koning Leopold Il van België, Chevallierkruis 

in de orde van verdienste van de republiek van Polen, de medaille van 

verdienste van de Culture Gloria Artis en in 2012 is hij tot ‘Pool-van-het-jaar’ op 

cultuur gebied gekozen. 

 

Na de basisstudies (van 5 tot 18 jaar) in Fukuoka Futaba, studeert Yasuko 

Eguchi aan de muziekuniversiteit Musashino in Tokyo en studeert af in 1975 

met grote onderscheiding. 

Geselecteerd als beursstudente door de stichting van de Rotary International, 

komt zij naar Luik in 1977, waar ze les krijgt aan het Royal Conservatorium van 

muziek van Luik. Ze studeert af op piano met grote onderscheiding. Daarnaast 

krijgt zij het diploma  kamermuziek en de eerste prijs voor begeleiding. 

Van 1983 tot 1999 is zij docente piano op het Royal Concervatorium van Luik. 

Ze trad op in concerten en récitals in België en Japan. 

In kamermuziekverband trad ze op in België en Frankrijk met de Luikse violonist 

Emmanuel Koch. Ze heeft verscheidene openbare pianolessen in Japan 

gegeven aan de organisatie van pianodocenten van Kita-Kyushu evenals aan 

de muziekschool van Kawai. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 € 115,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 80,-. 
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  w o r d e n   
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