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Beste muziekliefhebbers en vrienden,

Deze nieuwsbrief heeft door de huidige situatie ontzettend veel vertraging opgelopen. De 
onzekerheid en beleidswijzigingen die steeds plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden, 
hebben ook op de klassieke muzieksector een enorm grote uitwerking. 

AANKOMENDE  CONCERTEN

TUINCONCERT OP DE PALTZ, SOEST
Zondagmiddag 20 september 2020. Aanvang 15:00

Een tuinconcert op het prachtige privéterrein van de Paltz Biënnale bij Meria & Wouter

Pianoklanken in de romantische landschapstuin. Misha speelt op deze locatie een heel 
toepasselijk programma: De Beethoven sonate ‘Pastorale’ & Romantische miniaturen van o.a. 
Rachmaninoff, Chopin en Liszt.

VIDEO – IMPRESSIE TUINCONCERT

Eenieder die dit recital wil bijwonen kan zich opgeven via:  
beethoven2027@gmail.com    of     telefonisch: 06 543 970 74

In verband met de corona voorschriften zijn er slechts 21 zitplaatsen beschikbaar.
Toegangsprijs € 25,- p.p.

Auto’s buiten het hek parkeren, fietsen mogen het terrein op.
Coronaproof
Routebeschrijving: DOWNLOAD HIER

HET CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
Zondagmiddag pianorecital Kleine Zaal Aanvang 14:15

Programma: 
Beethoven sonates no. 10 &  no. 15 ‘Pastorale’
Romantische miniaturen van Rachmaninoff, Brahms, Chopin & Liszt.

Er mogen wegens het coronabeleid slechts 80 luisteraars in de Klein Zaal bij het concert 
aanwezig zijn. Het is echter heel belangrijk dat musici zich toch kunnen laten horen in deze 
periode. Juist nu is muziek laten klinken van groot belang, vandaar dat wij besloten hebben 
dit concert door te laten gaan.

Drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.
Let op: concerten t/m 31 december 2020 hebben geen vaste stoelen i.v.m. de coronamaatregelen.
Uw zitplaats wordt ter plekke aangewezen door een medewerker. 
Dit programma heeft geen pauze

https://ap.lc/8YkVr

HET BEETHOVEN JAAR 2020 

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven het levenslicht aanschouwde. 
Het jubileum jaar 2020 begon aanvankelijk veelbelovend. Concerten, recitals etc. met werken 
van deze componist klonken niet alleen in Nederland op de podia, radio en televisie, maar 
overal ter wereld. In januari waren er al tekenen van het nieuwe virus en in maart was het 
wereldwijd gedaan met de concerten. 

LOCKDOWN – MISHA RECITAL via YouTube

Naar aanleiding van de plotselinge corona-stilte in de muziekwereld, heeft Misha in mei 
onderstaande video-opname gemaakt in HUIZE GAUDEAMUS. De musicoloog Emanuel 
Overbeeke vertelt over de werken die gespeeld worden en over zijn nieuw verschenen boek
 ‘De Beethoven receptie in Nederland’ 

Gespeeld worden sonates van Beethoven
Nr. 9 in E majeur op. 14 nr. 1 (in drie delen).  
Nr. 10 in G majeur op. 14. Nr. 2 (in drie delen). 

Recital deel  I begint op 20:10
Recital deel II begint op 41:21

De opname is via onderstaande link te beluisteren.
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_t6X5XIrY4&t=14s

PROJECT ‘BEETHOVEN 2027’ 

Het Beethoven project vordert, maar ook dit heeft vertraging opgelopen. Registraties die
in de Mosfilm TonStudio in Moskou plaatsvinden, konden door het reisverbod helaas niet 
doorgaan. De eerstvolgende opname staat nu gepland van 6 t/m 9 oktober dit jaar. Het blijft 
echter de vraag of dit nu wel door zal kunnen gaan. 

De eerste Beethoven Cd is inmiddels verschenen, de tweede zal eind september uitkomen.
In totaal zullen er tien schijfjes uitkomen met daarop alle tweeëndertig sonates.

TSJAIKOVSKY ‘DE SEIZOENEN’ op. 37

Begin 2020 verscheen er een nieuw album met “De Jaargetijden” op. 37b  van P. I. Tsjaikovski.
Deze ‘twaalf maanden van het jaar’ heeft Misha in 2018 uitgevoerd in Het Concertgebouw, Amsterdam.

Wilt u meer informatie over het Beethovenproject zie:    www.beethoven32.info

Een cd bestellen?  Stuur een mail naar:        Beethoven2027@gmail.com

De kostprijs van beide cd’s zijn € 15,- p. st. excl. verzendkosten.

HET BEETHOVEN MASKER

Het masker bovenaan de nieuwsbrief, is gemaakt door de kunstenaar Jules Jouant. Jouant 
werd geïnspireerd door het  ‘life mask’ van Franz Klein die het masker van de levende 
Beethoven maakte. Beethoven was toen negenendertig jaar oud. Jouant maakte dit bronzen 
masker in 1911. Bovenstaand masker is een bronzen afgietsel van het origineel en is in het 
bezit van Mevr. Netty Meelen, die een groot bewonderaar is van Beethoven. 
Misha heeft bij haar thuis een foto mogen maken van dit masker, waar we uiteraard 
ontzettend blij mee zijn!

TERUGBLIK OP EEN GESLAAGD 2019

HUIZE GAUDEAMUS – DE WOUDKAPEL, BILTHOVEN 

Een twaalftal internationale pianostudenten van verschillende conservatoria namen deel 
aan de masterclass ‘Beethoven en zijn werken voor piano’. De studenten waren afkomstig van 
het Fontys Conservatorium, Tilburg, het Conservatorium Utrecht, de Gnessins Academy of 
Music, Moskou en het Rachmaninoff Conservatorium, St Petersburg. De studenten hebben 
verschillende concerten gegeven. Deze masterclass vond plaats in de 1e week van september 
2019.

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door: 

HET CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM

Misha speelde op zondagmiddag 2 november 2019 een recital in de Kleine Zaal.
De opkomst was geweldig, het was spelen voor een uitverkochte zaal!
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Heeft u vrienden of bekenden die geïnteresseerd zijn in klassieke muziek? 
Vertel hen over de Stichting Beethoven2027, haar activiteiten en komende concerten.
Misschien dat ook zij  onze Stichting willen ondersteunen d.m.v. 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-mail
Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.

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

https://youtu.be/v-JRyPCVU2Y
https://beethoven2027.nl/wp-content/uploads/2020/08/Routebeschrijving-naar-Paltz-3-3768ML-Soest.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y_t6X5XIrY4&t=14s
http://www.beethoven32.info

