
Programma
  

Kamermuziek 
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Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

Igor Ruhadze | viool 
Vital Stahievitch | piano 

 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)  Sonate voor viool en piano nr.2, op.102 
       Poco allegro piu tosto moderato 
       Scherzo. Vivace 
       Andante 
       Allegro grazioso, non presto 
 
Serge Prokofjev (1891-1953)    Pianosonate nr.1, op.1 (piano solo) 
 
Serge Prokofjev     De Montagues en Capulets uit ballet 
Romeo en Julia (arr. D. Kunes) 
                                Mars uit ballet The Love for Three 
Oranges (arr. J. Heifetz) 
Pauze 
 
Arno Babadjanian (1921-1983)   Sonate voor viool en piano  
       Grave. Allegro energico 
       Andante sostenuto 
       Allegro risoluto 
 

Igor Ruhadze studeerde in 1996 met onderscheiding af aan het `Conservatorium van 

Moskou´ als solo-violist. Hij studeerde samen met Lucy van Dael barokke en klassieke 

viool aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij ’cum laude’ afstudeerde in 

2002. Igor Ruhadze woont sinds 1999 in Nederland, in 2016 ontving hij de Nederlandse 

nationaliteit. Igor begon zijn carrière als solo violist op 12-jarige leeftijd met de 

Uitvoering van het Vieuxtemps Violin concerto no. 5 samen met het Odessa Simphony 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Orchestra. Sinds  die leeftijd speelt hij als solist bij verschillende orkesten en 

ensembles, met een repertoire van Monteverdi tot hedendaagse muziek. Hij werd 

aangetrokken door barokmuziek benoemd tot concertmeester van het eerste 

barokorkest in Rusland, het ‘Moscow State Classic Capella’. 

In 1996 won hij met zijn ‘Taneyev Trio’ verschillende prijzen in de Taneyev 

International Chamber Music Competition: de Eerste Prijs, de Speciale Prijs voor het 

Beste Trio van de wedstrijd en de prijs van het Publiek. In 1997 won hij de Derde Prijs 

in de ‘Locatelli International Baroque Violin’ wedstrijd in Amsterdam. In 1999 ontving 

hij het wedstrijdcertificaat van ‘Musica antiquair Brugge’. In 1996 werd Igor Ruhadze 

benoemd tot vioolleraar aan het Conservatorium van Moskou en aan de ‘Moscow 

Central Music School’, in 2002 als leraar barokviool en barokorkest, en, in 2006-2007 

als gastdocent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam. 

Igor concerteerde reeds in vele Europese landen en in Noord-Amerika. Hij is regelmatig 

te gast op vele festivals. Hij is concertmeester van het ’Musica antiqua St. Petersburg ’, 

“The Bach Orchestre of Netherlands” en artistiek leider  van het ensemble ‘Violini 

Capricciosi’. Igor heeft kamermuziek en solostukken opgenomen op cd. De enige en 

unieke cd-opname Complete Locatelli Edition voor Brillian Classics kreeg veel 

uitmuntende recensies. Hij speelt op twee prachtige instrumenten: Carlo Tononi & C. 

Jacobs , Amsterdam 1693 ter beschikking gesteld door Nationaal Muziekinstrumenten 

Fonds. 

Vital Stahievitch  begon zijn muzikale carrière in Minsk waar hij studeerde aan het 

Muziek College en Nationale Muziekacademie. In 1996 won hij de 2de prijs op de 

Internationale Stasys Vainiunas Pianowedstrijd in Vilnius (Litouwen). Vital heeft een CD 

opgenomen met muziek van Franz Schubert en een andere met muziek van Sergej 

Prokofiev. Vital is de prijswinnaar van het Emmanuel Durlet Internationale 

Pianoconcours in Antwerpen en van het Europese Unie Pianoconcours Arcangelo 

Speranza in Taranto. Hij is laureaat van het Internationale Chopin Pianoconcours 

(Tsjechië) en YPF Pianoconcours (Nederland). In 2007 heeft Vital zijn Master opleiding 

aan het Conservatorium van Amsterdam bij Hakon Austbo afgerond. In 2009 studeerde 

Vital af aan de Universiteit van Amsterdam (Master Artistic Research programma) bij 

Naum Grubert. Hij trad als solist op in veel landen in Europa, in Mexico en in de 

Verenigde Staten.  
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U wordt Vriend voor € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
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