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EVELINA VORONTSOVA
PIANO SOLO // VIRTUOZE TEDERHEID & VOLMAAKTE KLANKWERELD
Pianist en kamermusicus als levensstijl. Opgegroeid in Moskou, woont
in Nederland sinds ze tweede werd bij het Liszt Concours in Utrecht.
Gepassioneerd uitvoerder van laat-Romantisch en vroeg-Modern
repertoire, van Bach en van jazzy klassiek. Gelukkig wanneer ze op het
podium staat en haar bijzondere talent kan delen met het publiek. Door
connaisseurs en critici omschreven als één van de weinige èchte
meesterpianisten die Nederland rijk is. Meer info:
www.evelinavorontsova.com
Programma 2019: Bach-Brahms - Brahms - Rachmaninov; Bach-Liszt Schumann - Rachmaninov; Kapustin - Gershwin - Peterson; Chopin
Recital; Glinka - Liadov - Scriabin - Tsjaikovski
Speciaal programma: Rachmaninov Sonate 1 + Cello Sonate

VORONTSOVA & THOUVENIN
PIANO & CELLO // DE GROTE CELLO SONATES
Evelina Vorontsova en Anne-Elise Thouvenin ontmoetten elkaar in het
voorjaar van 2018, en na een pittig dagje succesvol musiceren besloten
zij een duo te vormen met de spannendste werken uit de laatRomantische en vroeg-Moderne periode op het programma. Het eerste
gezamenlijke programma van het duo is een energieke start van hun
samenwerking: V&T’s favoriete werken voor cello & piano waarin de
klassiekers uit de laat-Romantische periode afgewisselend worden met
de creativiteit en expressiviteit van vroeg-Moderne componisten. Meer
info: www.vorontsova-thouvenin.nl
Programma 2019: Beethoven - Mendelssohn - Schumann - R. Strauss;
Debussy - Martinu - Janacek - Prokofiev

GRUPPMAN ENSEMBLE
STRIJKENSEMBLE & PIANO // KLASSIEKE SONATES EN TRIOS
Het Gruppman Ensemble staat onder leiding van Igor Gruppman,
dirigent van onder meer het Orchestra of Temple Square en
concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch. Samen met
Vesna Gruppman Stefanovic vormt hij het Gruppman Duo dat tot
energiek trio uitgebreid wordt met vaste pianist Evelina Vorontsova, en
tot ensemble met cellist Katja Dirven Didychenko en altviolist Mikhail
Zemtsov voor het vuurwerk van de grote kwartetten en kwintetten na de
pauze. Volmaakt samenspel! Meer info: www.igorgruppman.com &
www.vesnagruppman.com
Programma 2019: Martinu - Mozart - Schubert - Schumann Kwintet

