
Programma 

Kamermuziek 
1 juni 2019, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 
Julie Moulin | dwarsfluit 

Dasha Beltiukova | dwarsfluit 
Vital Stahievitch | piano 

 
Georg F. Telemann   Sonate nr. 4 voor twee fluiten 

(1681-1767)                Largo -  Allegro - Affettuoso - Vivace 

 

Franz Schubert  Trockne Blumen 

(1797-1828) 

 

Jacques Ibert Deux Interludes (trio)        

(1890-1962)      Andante espressivo - Allegro vivo   

 

PAUZE 

 

Maurice Ravel Sonatine nr. 1 voor fluit en piano 

(1875-1937)        Modére - Mouvement de menuet - Animé 

 

Claude Debussy   Petite Suite (trio) 

(1862-1918)           En Bateau - Cortége - Menuet - Ballet  

 

De Franse fluitiste Julie Moulin studeerde aan het Conservatoire National 

Supérieure Musique et Danse de Lyon bij Philippe Bernold, Julien Beaudiment 

en Gilles Cottin en sleepte diverse prijzen in de wacht, waaronder de eerste 

prijs in het Concours Maurepas van 2007. In het Concours de flûte Jean-Pierre 

Rampal van 2008 bereikte ze de halve finale. Moulin speelde o.a. in het orkest 

van de Opéra national de Lyon, het Orchestre d'Auvergne en het BBC National 

Orchestra of Wales. Na enige tijd aan de Orkestacademie te hebben 

deelgenomen trad ze in maart 2011 als tweede fluitist en altfluitist toe tot het 
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Koninklijk Concertgebouworkest. Naast haar werkzaamheden bij het 

Concertgebouworkest  is Julie Moulin actief in de ensembles Alter Duft en 

Quintette K en vormt ze een duo met harpiste Agnès Clément. 

 

De Wit-Russische fluitiste Dasha Beltiukova werd geboren in Minsk in een 

muzikale familie. Zij studeerde aan het Muziek College te Minsk. In 1990 

maakte ze haar debuut in het Concertgebouw van Minsk. Zij heeft 

deelgenomen aan internationale muziekwedstrijden en masterclasses (o.a. bij 

Aurele Nicolet, Trevor Wye en Jacques Zoon). Als soliste heeft Dasha vele 

malen gespeeld met kamer- en symfonieorkesten in Wit-Rusland. Dankzij haar 

groeiende populariteit in Belarus zijn er verschillende tv- en radio-opnames van 

haar concerten gemaakt. Dasha heeft een serie van concerten en 

masterclasses in China (Zhengzhou University) gegeven. In 2004 heeft ze haar 

Master opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam (bij Harrie Starreveld) 

afgerond. Tegenwoordig treedt Dasha zowel solistisch, als met haar ensembles 

op in Europe en er buiten.  

 

Vital Stahievitch werd in 1980 Minsk, Wit-Rusland, geboren. Hij studeerde aan 

Nationale Muziekcollege (1999) en Rijksmuziekacademie van Wit-Rusland 

(2004) met Zoja Katsjarskaja af. Later is hij aan Conservatorium van 

Amsterdam (2007, MMus, cum laude, met Håkon Austbø) en Universiteit van 

Amsterdam (2009, MA, met Naum Grubert) afgestudeerd. Vital won prijzen op 

internationale en nationale concoursen in Minsk, Vilnius, Amsterdam, 

Antwerpen, Taranto, Mariánské Láznĕ en Utrecht. Hij speelde in meest 

Europese landen, maar ook in VS, Mexico en Japan.  Sinds 2011 is Vital als 

correpetitor aan de Conservatorium van Amsterdam verbonden.  

Vital heeft een breed en gevarieerd repertoire. Hij speelt graag Mozart, Chopin, 

Schubert, Schumann, Brahms, Prokofiev en Rachmaninov. Vital speelt ook 

graag stukken van Wit-Russische componisten van verschillende eeuwen. 
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U wordt Vriend voor € 115,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 80,-. 
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