
Stichting Beethoven 2027      
                                                                          

DRIE RECITALS IN HUIZE GAUDEAMUS, BILTHOVEN
PIANIST MISHA  FOMIN

Concertlocatie: het voormalig woonhuis van pianist en  componist Julius Röntgen.     

Wij zijn ontzettend blij om na een lange periode van stilte weer activiteiten te kunnen 
ontplooien. Voor dit voorjaar staan er drie recitals op de agenda.   

CONCERTDATA         
                                                
 1.     Zondag 24 april 2022. Aanvang 15:00 uur
 2.     Zondag 15  mei 2022. Aanvang 15:00 uur
 3.     Zondag 19  juni 2022. Aanvang 15:00 uur               
            
PROGRAMMA

 L. van Beethoven Sonate nr. 27 in E klein op. 90           
 L. van Beethoven Sonate nr. 29 op. 106  in Bes groot  ‘Hammerklavier’   
                                                                                                
 Fr.  Schubert Impromptu nr. 3 in Ges groot op.  90          
   Impromptu nr. 3 in  Bes groot op. 142  - Thema met variaties                                
                                                                                                                         
 Fr. Chopin Nocturne op. 15 nr.1 in F groot             
   Nocturne op. 15 nr. 2 in Fis groot     
 S. Rachmaninoff Etude-Tableau op. 39 nr. 8       
   
(Wijzigingen  voorbehouden)       
(Delen van de sonate nr. 29 staan voor de recitals 2 + 3 op het programma)
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PROJECT: BEETHOVENS 32 PIANOSONATES

De pianosonates lopen als een rode draad door Beethovens leven en werk. De composities re-
flecteren de volle diepte van zijn inspiratie, elk uniek en met een geheel eigen karakter. De grote 
contrasten kenmerken Beethovens stijl: enerzijds theatraal en spectaculair, anderzijds diepzinnig 
en een weerspiegeling van een contemplatieve innerlijke wereld, die met name in de langzame 
delen tot uitdrukking komt. Gaandeweg bevrijdt Beethoven zich van de beklemmende regels van 
de sonatevorm om zijn eigen ideale muzikale universum te kunnen scheppen. Deze meesterwerk-
en zijn van onschatbare waarde geweest voor de verdere ontwikkeling van de klassieke muziek.

In totaal zullen er tien cd’s verschijnen. Het doel is om het project af te ronden in 2027, 
het 200ste herdenkingsjaar van het overlijden van de componist.

Duur 60 minuten.
(Dit programma heeft een korte  pauze)
Totaal aantal bezoekers max. 40 
Toegangskaartje € 25,00 p.p.
Een consumptie is bij het kaartje inbegrepen. 

Kaarten kunt u bestellen via: beethoven2027@gmail.com of  telefonisch via: 06 543 970 74
Het rekeningnummer is: NL02ABNA049.66.130.73 t.n.v. Stichting Beethoven2027
Graag o.v.v. uw naam + concertdatum + aantal kaarten

Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met de pianist.
Website: www.mishafomin.com

De opbrengst van de recitals komt ten goede van het project ‘Beethovens 32 pianosonates’.

Voor meer informatie m.b.t. de Beethoven Pianosonates zie: www.beethoven32.info

Wilt u een CD bestellen? Mail dan naar: beethoven2027@gmail.com 
De kostprijs van deze CD’ s zijn €15,- p.st. excl. verzendkosten. 
De Cd ’s zijn ook verkrijgbaar na het concert. 

Stichting
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