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Activiteiten voor het komende najaar 2019!

Masterclass BEETHOVEN en zijn werken voor piano.                            

‘H U I Z E  G A U D E A M U S’ 

DINSDAG 1 OKTOBER T/M ZONDAG 6 OKTOBER

Masterclass: BEETHOVEN en zijn werken voor piano, waarbij de pianosonates 
en de variaties centraal staan.

De hoofdlocatie van dit evenement is ‘Huize Gaudeamus’, het voormalig woonhuis 
van de componist en musicus Julius Röntgen. Er zal weer volop prachtige muziek 

klinken op deze bijzondere locatie. 

Naast de lessen, die op bepaalde tijden ook toegankelijk zijn voor publiek,
staan er concerten en lezingen op het programma. Lezingen, hoe kan het ook 

anders, over het genie de componist, pianist en de mens Beethoven.

De musicoloog Emanuel Overbeeke zal enkele lezingen over Beethoven 
verzorgen.

Een Internationale Masterclass met studenten afkomstig van Nederlandse 
Conservatoria en studenten van de befaamde Gnessins Academy of Music, 

Moscow.

Er zullen negen studenten deelnemen aan deze masterclass

Conservatorium Fontys, Tilburg – drie studenten
Conservatorium, Utrecht – vier studenten 

Gnessins Academy of Music, Moscow – twee studenten

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

                 
ZONDAGMIDDAG 6 OKTOBER 

‘HUIZE GAUDEAMUS

 JAARLIJKSE BIJEENKOMST van de Stichting BEETHOVEN2027

Op zondagmiddag 6 oktober vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor de 
donateurs, het comité van aanbeveling en vrienden van de Stichting.. 

Medio augustus zal het programma van de Masterclass op de website 
www.beethoven2027.nl van de Stichting staan.
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 Naamswijziging van de Stichting

Op 16 november vorig heeft de Stichting Mezzo Forte Piano haar naam gewijzigd in
Stichting Beethoven2027 waarmee wij onze activiteiten voortzetten.

HET CONCERTGEBOUW Amsterdam     
 

Pianorecital Misha Fomin         
                                       

Zaterdagavond 2 november 2019  

Aanvang 20:15 zaal open 19:45

PROGRAMMA
Beethoven – Eerste sonate in f, op. 2, nr. 1
Beethoven – Twaalfde sonate in As, op. 26
Liszt – Les jeux d’eau a la Villa d’Este, nr. 4 (uit ‘Années de pèlerinage, troisième année’)
Liszt – Au bord d’une source, nr. 4 (uit ‘Années de pèlerinage, première année, Suisse’)
Chopin – Polonaise in fis, op. 44
Chopin – Nocturne in c (uit ‘Deux Nocturnes’, op. 48)
Rachmaninov – uit Etudes-Tableaux op. 39 nr. 2 , 8 en 1

Save the date!

Videoclip Het Concertgebouw 2018  

Kaarten bestellen via Het Concertgebouw 
KLIK HIER
                                                      
Heeft u bepaalde wensen m.b.t. het concert dan kunt u contact opnemen
via telefoon: 06 543 970 74 of per e-mail: Beethoven2027@gmail.com 

Vanaf september 2019 is het concert van Het Concertgebouw 2018
te beluisteren via Stingray Classica TV (BRAVA)

Comité van aanbeveling:

Klaas Bult, Vice President & CTO CE Broadcom
Tonny Eyk, musicus – orkestleider - componist

Mickey Huibregtsen, Voorzitter de Publieke Zaak
Caroline Steenvoort, Global Head International Services Rabobank

Mr. J.H. Jan Steinhauser 

     Artistiek leider: pianist Misha Fomin

     Bestuur: 
     Voorzitter: Siety de Jager
     Penningmeester: Marlies Prenger
     Secretaris: Pleuna Ouwendijk

www.beethoven2027.nl • beethoven2027@gmail.com
m: 06 54397074
KvK 30240090                                                                                    

                                                                                                     
Heeft u vrienden of bekenden die 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 Beethoven2017

Graag o.v.v. uw naam en e-mailadres
Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: beethoven2027@gmail.com 

Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen? 
Stuur een e-mail naar beethoven2027@gmail.com    

https://youtu.be/2VwfrYQ5sW4
https://bit.ly/2WBkwfy
https://bit.ly/2WBkwfy 

