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Entree € 10,00 | Vrienden gratis     
 
 

Igor Ruhadze, viool 
Vital Stahievitch, piano 

 
 

 
Robert Schumann  Sonate voor viool en piano nr.1, op.105 
(1810-1856)   - Mit leidenschaftlichem Ausdruck 

- Allegretto 
- Lebhaft 

 
Fryderyk Chopin  Ballade in g klein, op.23 (piano solo) 
(1810-1849) 
 
 
PAUZE 
 
 
Richard Strauss  Sonate voor viool en piano op.18 
(1864-1949)   - Allegro, ma non troppo 

- Improvisatie 
- Andante - Allegro 
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Igor Ruhadze, viool 
Op 12-jarige leeftijd begon Igor Ruhadze zijn carrière als solo-violist in Odessa. Hij 
studeerde cum laude af als solo-violist aan het ‘Tsjaikovski’ Conservatorium in 
Moskou en ook als specialist in de Oude Muziek aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Igor is winnaar van verschillende internationale vioolconcoursen, zoals 
o.a. het bekende Internationale ‘Vioolconcours Locatelli’ in Amsterdam en het 
‘Taneyev International Chamber Music Competition’ in Moskou. Tevens ontving hij 
het ‘Musica Antiqua’ Competition diploma in Brugge. Van 1996 tot 2005 doceerde 
hij solo viool aan het Conservatorium van Moskou en aan de Moscow ‘Central Music 
School for Young Talent’. In 2006 werkte hij als gastdocent aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Ook toert hij tot op heden de wereld rond als solist met 
verschillende orkesten en ensembles met een divers vioolrepertoire variërend 
van renaissance tot hedendaagse muziek. Hij treedt als solist op de meest 
prestigieuze podia op, waaronder het Concertgebouw Amsterdam. 
Igor Ruhadze is artistiek leider van het ensemble ‘Violini Capricciosi’ en heeft diverse 
albums uitgebracht, oa de unieke Complete Locatelli Edition (21 CD’s), die veel 
lovende reacties heeft ontvangen. 
Igor Ruhadze speelt op een prachtige viool: H. Jacobs, Amsterdam 1693, deze is ter 
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Vital Stahievitch, piano 
Pianist Vital Stahievitch is geboren in Minsk en heeft gestudeerd aan het 
Nationale Muziekcollege in de Republiek Belarus en behaalde zijn 
masterdiploma aan het Conservatorium van Amsterdam. Sindsdien treedt hij 
op over de hele wereld, neemt deel aan internationale festivals en 
masterclasses en heeft grote prijzen gewonnen op diverse internationale 
competities. Hij heeft twee cd’s opgenomen, een met werken van Schubert 
en een met muziek van Prokofjev. 
Vital Stahievitch speelt een breed repertoire, van oudere muziek tot 
hedendaagse werken, maar zijn voorkeur ligt bij componisten als Chopin, 
Rachmaninov, Schubert en Prokofjev. Vanaf 2013 is hij als correpetitor 
verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. 
 
 
 

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 


