
Programma
  

Kamermuziek 
5 november 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

 Ksenia Beltiukova |viool 
 Dasha Beltiukova | fluit 

 Vital Stahievitch | piano 

 
Jean Sibelius (1865 - 1957)  2 serenades Op. 69 (viool en piano) 

Humoresque No. 5 Op. 89 

 

Franz Liszt (1811 - 1886) Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi 

sonata (piano solo) 

 

Béla Bartók (1881 - 1945)   Roemeense dansen (fluit en piano) 

 

Pauze 

 

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975) 5 stukken (viool, fluit en piano) 

Prelude 

Gavotte 

Elegie 

Wals 

Polka 

 

Peteris Vasks (*1946)   Aria e danza (fluit en piano) 

 

Nikita Beltiukov (*1990)   Elegie (viool, fluit, piano) 

 

Sergey Beltiukov (*1956)  Tango (viool, fluit, piano) 

Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch 



Ksenia Beltiukova is een uitgesproken viooltalent met een indrukwekkende technische 

bagage. Zij werd geboren in Minsk in een muzikale familie. Op 6 jarige leeftijd was zij 

toegelaten aan het Muziek College te Minsk. Ksenia is prijswinnares van het 

Internationale vioolconcours (Belarus) en het Prinses Christina Concours (Nederland). 

Zij is laureaat van het Vibrarte Concours (Parijs), Grachtenfestival Conservatorium 

Concours en Vriendenkrans/ Debuut Concours (Concertgebouw, Amsterdam 2010). Als 

prijswinnares van het Prinses Christina Concours heeft Ksenia een optreden gegeven in 

Carnegie Recital Hall te New York. In 2008 won Ksenia de Bernard Haitink prijs. Als 

onderdeel van het Debuut Concours maakte ze een concert tour in 2010 samen met 

pianist Vital Stahievitch, langs alle grote podia in Nederland. In 2010 rondde zij haar 

Master opleiding af aan het Conservatorium van Amsterdam bij Ilya Grubert. Sinds 

2015 is Ksenia als viooldocente aan het Muziek College in Minsk verbonden. In volle 

kracht werkt Ksenia aan haar carrière in Belarus en erbuiten. 

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

ensembles op in Europe en er buiten. www.magicflute.nl 

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. 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 

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.  

 

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 € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

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 
 

  De rozen worden aangeboden door 


