MARQUETTE CLASSIQUE
Jong toptalent musiceert in Kasteel Marquette in Heemskerk
Derde zondag van de maand, aanvang 11.00 uur

Programmablad Zondag 21 april 2019

Pál László Szomora, viool (16 jaar!!)
Anastasia Kozhushko, piano
Prelude: in het voorprogramma speelt ……..
Programma
11.00 Prelude
11.10 Hoofdprogramma Deel I concert en interview
11.50 Pauze
12.00 Vervolg concert, waarna informeel samenzijn
met musici, presentator en bekendmaking voorlopige
uitslag.
Muziekprogramma
Hoofdprogramma
1 C. Franck
Vioolsonate in A
Pauze
2 F. Kreisler
Praeludium & Allegro
3 A. Dvořak
Slavische dans B.170
4 F. Chopin
Nocturne in cis
5 N. Paganini
La Campanella

Het muziekleven van ..
Pal Laszlo Szomora is een ongelooflijk getalenteerde jonge Hongaarse violist.
Hij maakt enorme indruk door zijn podiumpresentatie en zijn virtuoze vioolspel.
De jonge zigeunerviolist woont tegenwoordig in België en begon met
vioolspelen op 4-jarige leeftijd met lessen van zijn vader. Later volgden lessen
bij Szasz Jozsefne in Boedapest en bij Mikhail Bezverkhny, winnaar 1976 van
de Koningin Elisabethwedstrijd.
Al op jonge leeftijd is Pal winnaar in nationale en internationale competities: de Throur Rados Deszo Violin
Competition (Boedapest, Hongarije), Internationale Competitie ‘Jonge Solisten aan Zee’ (Oostende, België), Soloists
Competition ‘Jong Symfonisch Gent’ (Gent), Internationale Arthur Grumiaux vioolwedstrijd (Brussel).

Sinds haar optredens solo en in duo met Matthieu Idmtal is Anastasia Kozhushko bezig met een snelle opmars.
Opgeleid in Oekraïne, Gent Conservatorium, The International Piano Academy in Imola (Italië) en het Lemensinstituut
in Leuven.
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Ze speelt sinds haar zesde jaar in landen over de hele wereld. Ze won eerste prijzen op internationale
pianowedstrijden en ontving de eerste prijs in de wedstrijd Young Personality of the Year in Oekraïne.
Anastasia heeft een aantal opnames voor radio- en tv-uitzendingen gemaakt en ontving lovende recensies van de
nationale en internationale pers.
Terugblik Zondag 17 maart
Stephan Harsono, piano
Score
60 %
35 %
5%

Uitmuntend
Zeer goed
Goed

Opmerkingen:

Marquette Classique
Sinds 21 oktober bent u maandelijks welkom in Kasteel Marquette om te genieten van klassieke concerten van het allerhoogste
niveau. De unieke sfeer in deze riante locatie komt tot uitdrukking in concerten door aanstormende, jonge topmusici uit
Nederland en daarbuiten, vooral solo, maar ook duo, trio of kwartet.
Tijdens ieder concert zorgt een jonge presentator voor een interview met de musici, om ook kennis te maken met de mens achter
de muziek.
Ook bijzonder is het projectiescherm achter de vleugel met zicht op de handen van de pianist. Verder is er Prelude:
voorprogramma door extra jong talent.
Een ander kenmerk is het competitie-element met iedere maand de publieksstemming en Finale na 8 concerten. Die is voor 3
musici / ensemble(s) met de meeste procentuele stemmen. Het publiek stemt vervolgens voor winnaars.
Het maandelijks ontmoetingspunt voor vele bezoekers is een welkome verrijking van het regionale cultuuraanbod. Voor
Heemskerk en wijde omgeving een fantastisch initiatief en uitstekende invulling van de zondag!
Tips gevraagd
In de zoektocht naar een hoofdsponsor voor de prijzen in de Finale zijn tips, suggesties
meer dan welkom. Daarnaast komen we graag in contact met mensen die een (klein)
bedrag willen besteden voor een prijs in de Finale. Bij voorbeeld de mevrouw Jansen Prijs
voor de jongste deelnemer. Giften vanaf € 60 ,- tot maximaal 10% van het
drempelinkomen onder ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) -faciliteiten en zijn fiscaal
aftrekbaar.

Volgende maand 19 mei aanvang 11.00 uur

Naruhiko Kawaguchi, piano
Prelude: in het voorprogramma speelt ………
Laureaat ChopinConcours: Naruhiko Kawaguchi
Opgeleid in Tokio en masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam.
Prijzen en concoursen over de hele wereld, o.a. in Japan, Italië, Amsterdam.
Hij is ook specialist in historische klavieren en priiswinnaar van de International Cmnpetition
Musiqua Antiqua Bruges 2016.
Verder bekend als ensemblespeler en door zijn voorliefde voor Spaanse componisten en
CD-opnamen.
In Warschau: 2e prijs winnaar van de prestigieuze Chopin Competition 2018 en nu
klavierleeuw in MARQUETTE CLASSIQUE.
Locatie
Château Marquette
Marquettelaan 34
1968 JT Heemskerk (Noord-Holland)
T: +31 (0)251-257025
M: erik@hotel-marquette.com
W: www.hotel-marquette.com
Reserveren
Volwassenen € 12,50 per persoon.
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Jongeren tot 19 jaar € 6,25.
De prijs is inclusief programmablad, koffie/thee en een glas Prosecco.
Svp naam en het aantal kaarten per mail:
classique@hotel-marquette.com
Telefonisch: +31(0)251 - 25 70 25
Met luisterrijke groeten,
Werkgroep Marquette Classique
Voor meer info zie de website: https://www.chateau-marquette.com/Agenda
Kijk ook op http://www.podiaklassiek.nl
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