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Best wishes for the Holidays,
and for health and happiness throughout the coming year 2019!
https://www.youtube.com/watch?v=ciK2iC0M-Yo

Nieuwsbrief december 2018
S E I Z O E N 2018 – 2019

Naamswijziging van de Stichting
Op 16 november jongstleden, heeft de Stichting Mezzo Forte Piano een naamsverandering
ondergaan en zet haar activiteiten voort als Stichting Beethoven2027.
Misha Fomin is begonnen aan het realiseren van een lang gekoesterde wens: het registreren en integraal
uitvoeren van de tweeëndertig pianosonates van Beethoven. Een megaproject en een grote uitdaging.
Het doel is om in 2027, het 200ste herdenkingsjaar van het overlijden van Beethoven, dit project af te
ronden. Beethoven componeerde deze monumentale reeks van sonates tussen 1795 en 1822. In al hun verscheidenheid en verrassende individualiteit vereisen deze meesterlijke sonates een indrukwekkende technische beheersing van het klavier.
De eerste opname van vier sonates, heeft afgelopen zomer plaatsgevonden.
De volgende opname zal plaatsvinden in de 1e week van februari 2019.
Bent u geïnteresseerd in dit Beethoven-project van Misha dan houden wij u graag op de hoogte.
U kunt ook meehelpen dit project te realiseren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het adopteren
van een van de 32 sonates. Wilt u meer informatie of wilt u ons steunen dan horen wij dit graag.

Activiteiten voor het komende jaar 2019!
Save the date!
Masterclasses in ‘Huize Gaudeamus’
De 32 pianosonates van Ludwig van Beethoven
De masterclasses zullen plaatsvinden in het weekend van 28, 29 en 30 september 2019.
Aansluitend op zondagmiddag 30 september vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting plaats
voor de vrienden, donateurs en het comité van aanbeveling.

Concerten voor de middelbare scholen van De Bilt - Bilthoven
Het StarkLinnemann

Trio & Misha Fomin met:

‘Unraveling time’

Misha Fomin (piano) - Liszt Sonate in b klein (klassieke versie)
		
StarkLinnemann Trio - Liszt/Stark Transcending Liszt: b mineur Sonate (moderne versie)
		

Paul Stark (piano) Joris Teepe (contrabas) Jonas Linnemann (drums)

Twee werelden, één concert! Dat is het motto van de nieuwe samenwerking tussen
StarkLinnemann en Misha Fomin. Termen als ‘heden’ en ‘verleden’ verliezen hun
betekenis na het bijwonen van een concert van deze musici. Hoe doen zij dat?
Tijd komt in een ander daglicht te staan omdat klassieke meesterwerken zowel
origineel als in bewerkte vorm op het hoogste niveau worden vertolkt.
De concerten, die in voorbereiding zijn, zullen medio oktober plaatsvinden in Bilthoven.
Locatie: nader te bepalen.
Hierdoor kunnen muziekfragmenten tijdens of enige tijd ná het concert anders in het geheugen
van de luisteraar terecht komen. Wanneer origineel en bewerkt door elkaar heen
gaan lopen is de missie van StarkLinnemann en Fomin geslaagd.
Unraveling time is een muzikaal project dat het publiek weet te raken. De vertaalslag
van menselijke emoties naar muzikale schoonheid is immers van alle tijden!
StarkLinnemann
De formatie StarkLinnemann is als geen ander in staat muziekhistorische tijdvakken
en geografisch bepaalde verschillen in muziekstijlen met elkaar te verbinden.
Hun succesvolle crossover projecten waarbij klassieke meesterwerken zijn vertaald
naar een overtuigend 21e eeuw idioom zijn door binnen- en buitenlandse pers zeer
positief ontvangen. Met overdonderende concerten op vele festivals en in o.a. Tivoli/
Vredenburg en Het Concertgebouw heeft StarkLinnemann inmiddels een onuitwisbare
indruk achtergelaten in het Nederlandse muzieklandschap.
De concerten, die in voorbereiding zijn, zullen medio oktober plaatsvinden in Bilthoven.
Locatie: nader te bepalen.

HET CONCERTGEBOUW
Pianorecital Misha Fomin
Zaterdagavond 2 november 2019 Kleine Zaal
Save the date!

GEREALISEERDE PROJECTEN IN 2018
Edwin & Misha vlogen op één vleugel langs het meesterwerk van
Modest Moessorgski: de ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’
Er kwamen ± 1.300 leerlingen, van de groepen 6, 7 en 8 in drie groepen, uit de gemeente De Bilt
e.o. naar in totaal drie opeenvolgende voorstellingen van Edwin Rutten, in de OLV Kerk in Bilthoven.
Persbericht:

Wie was Moessorgki?
Stichting Mezzo Forte Piano organiseerde vrijdag 19 januari een schoolconcert ‘Schilderijen van
een Tentoonstelling’. Edwin Rutten was verteller en de schrijver en Misha Fomin de pianist van
het concert. Zij vlogen op één vleugel langs het meesterwerk van Modest Moessorgski.
De Schilderijententoonstelling is een van de meest spraakmakende pianocomposities van de
negentiende Eeuw. Mede door de bewerking voor symfonieorkest door Maurice Ravel werd het
werk een grote klassieke hit.
Modeste Moessorgski
Tijdens het concert in Bilthoven stonden er tien schilderijen van Modeste Moessorgski centraal.
Edwin heeft hierbij de verhalen geschreven. De muziek is gebaseerd op de schilderijen van Victor
Harmann. Tijdens het concert werden onder andere enkele geheimen van de piano onthuld: De
pedalen, de snaren, de hamertjes, de zwarte en de witte toetsen, het touché. Ook wordt de vraag
gesteld: ‘Wie was Moessorgski?”
Walter Eijndhoven, De Vierklank
https://www.youtube.com/watch?v=opHF1gdsuyU

Deze concerten werden medemogelijk gemaakt door:

Zondagmiddag 21 januari 2018 – volgde nog een familieconcert voor (groot-) ouders en kinderen
In een tot op de laatste stoel gevulde Woudkapel aan de Beethovenlaan in Bilthoven
Sfeerimpressie:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=r5a_V549ZVQ

Wilt u ook u, ouders en/of grootouders, het concert van Edwin Rutten en Misha bijwonen?
Zij blijven doorvliegen in 2019!
https://www.youtube.com/watch?v=yZYvh4gpe5w
23 maart het Chamber Music Festival, Weesp Grote Kerk (15:30)
23 oktober het Evertshuis, Bodegraven (19:00)
29 december de Philharmonie, Haarlem (14:30)

Zaterdagavond 10 Maart 2018
Atrium Quartet & Misha Fomin piano
De pianokwintetten van Brahms & Franck

Misha Fomin speelde op zaterdag 10 maart met het Atrium Strijkkwartet twee meesterwerken uit
het laatromantische kamermuziek repertoire: de pianokwintetten van Johannes Brahms en César
Franck. Het Pianokwintet van Brahms werd door zijn vriend Schumann omschreven als ‘symfonieën
in vermomming’.
Zelden was zo’n omschrijving passender dan voor diens Pianokwintet op. 34, waarin Brahms
favoriete instrument, de piano, een centrale rol speelt. Het Pianokwintet van Franck is een
verrassend persoonlijk en gepassioneerd werk, er wordt ook wel gezegd dat de muziek een
verzengende emotionele kracht heeft.
De Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

Het Concertgebouw, Amsterdam.
Zondagmiddag 11 November 2018
Pianorecital Misha

Fomin

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting in ‘Huize Gaudeamus’ te Bilthoven,
gaf StarkLinnemann, nu als tweemans-formatie, een schitterende ‘acte de présence’

‘Huize Gaudeamus’ 29 september 2018.
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Heeft u vrienden of bekenden die net als u geïnteresseerd zijn in klassieke muziek?
Vertel hen over de Stichting Beethoven2027, haar activiteiten en komende concerten,
misschien dat zij ook onze Stichting willen steunen om onze doelen te kunnen realiseren.
U kunt onze Stichting steunen door middel van een jaarlijkse donatie van € 35.Het rekeningnummer is: NL02ABNA049.66.130.73
t.n.v. Stichting Beethoven2027
Graag o.v.v. uw naam en e-mailadres
Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@beethoven2027.nl
Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen?
Stuur een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.

