
Programma 

Kamermuziek 
17 september 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 
 

Vital Stahievitch | piano 
 

 
Franz Schubert (1797-1828)  Pianosonate in A groot, D.959 
     Allegro 
     Andantino 
     Scherzo. Allegro vivace 
     Rondo. Allegretto 
 
 
De laatste drie pianosonates van Franz Schubert , D 958, 959 en 960, zijn de laatste grote composities 
van de componist voor piano solo . Ze werden geschreven tijdens de laatste maanden van zijn leven, 
tussen de lente en de herfst van 1828, maar werden pas ongeveer tien jaar na zijn dood, in 1838-
1839, gepubliceerd. Net als de rest van Schuberts pianosonates werden ze in de 19de  eeuw 
grotendeels verwaarloosd. Tegen het einde van de 20ste  eeuw was de publieke en kritische mening 
echter veranderd. Deze sonates worden nu beschouwd als een van de belangrijkste volwassen 
meesterwerken van de componist. Ze maken deel uit van het kernpianorepertoire en verschijnen 
regelmatig in concertprogramma's en opnames. 
 
 

De carrière van pianist Vital Stahievitch begon in Minsk waar hij studeerde aan het Nationale 
Muziekcollege onder leiding van professor Zoya Kacharskaya. Op zijn zestiende won hij een prijs op 
de Internationale S. Vainiunas Pianowedstrijd in Vilnius (Litouwen 1996, 2e prijs). Sinds die tijd treedt 
hij vaker op in Belarus en in verschillende landen als solist met orkesten en kamerorkesten. Hij trad 
op in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Mexico, Noorwegen, Griekenland, Rusland, 
Litouwen en de Verenigde Staten. 
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Zijn eerste CD heeft Vital met muziek van Schubert opgenomen (Italiaanse label “Agora”). In 2008 
was een nieuwe CD uit met muziek van Prokofjev in samenwerking met het Nederlandse label “EDS 
Music”. 
Hij heeft deelgenomen aan verscheidene internationale festivals en masterclasses (met Boris 
Petrushansky, Leon Fleisher, Jerome Rose).  
  
Vital Stahievitch is de prijswinnaar van de Emmanuel Durlet Internationale Pianowedstrijd in 
Antwerpen (België), de Europese Unie Pianowedstrijd Arcangelo Speranza in Taranto (Italië), diploma 
aan de Internationale Pianowedstrijd Minsk-2005, ook op de Internationale Chopin Pianowedstrijd in 
Marianske Lazne (Tsjechië) en YPF Pianoconcours in Amsterdam. 
 
Zijn repertoire bestaat uit stukken van verschillende stijlen, van oudere muziek naar zeer moderne 
stukken, zijn voorkeur ligt echter bij Romantische en Russische componisten zoals Chopin, Schubert, 
Rachmaninov en Prokofjev. 
 
In 2007 Vital Stahievitch heeft hij de Masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam 
gedaan onder leiding van professor Håkon Austbø. In 2009 Vital afstuderde aan het Universiteit van 
Amsterdam (Master Artistic Research programma), zijn pianoleraar was professor Naum Grubert.  
Sinds 2011 is Vital als correpetitor aan de Conservatorium van Amsterdam verbonden.  
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