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contributions have made
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PRESENTATION

Zaman, tıpkı kişilerde olduğu gibi, kurumların ve festivallerin yaşamlarında da
değişimi beraberinde getiriyor. Bu yıl “Zaman ve Değişim” teması altında,
41. kez düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nin geçmişine baktığımızda,
zamanın festival üzerindeki dönüştürücü etkisini belirgin bir şekilde görebiliyoruz.
İlk yıllarında, dünyanın dört bir yanından klasik müziğin seçkin örneklerini
İstanbul’da sunmak gayesiyle çalışan İstanbul Müzik Festivali, zaman içinde
misyonunu yeniden şekillendirdi ve artık müzik üretimine ağırlık veren,
programında genç yorumculara daha fazla yer açmaya özen gösteren bir
festival haline geldi.
Bu yıl, gençlere yönelik çalışmalarımız arasında 40. yılımızda başlattığımız
ve ülke çapında genç yeteneklerimizi teşvik etmek konusunda büyük önem
taşıdığını düşündüğümüz “Festival Genç Solistini Sunar” konseri ve İstanbul’daki
farklı konservatuvarlarda okuyan öğrencileri tüm günlük bir eğitim ve dinleti
etkinliğinde dinleyicilerle bir araya getiren “Açık Konservatuvar” yer alıyor. Bu iki
BÜLENT ECZACIBAŞI özel programın yanı sıra, açılış konserimizde genç bir yeteneğe festival sahnesinde
yer verme geleneğimizi de sürdürüyor ve bu yılki açılışımızda genç kemancı
iksv yönetim kurulu başkanı Veriko Çumburidze’yi ağırlıyoruz. Genç müzisyenleri desteklemek amacıyla
chaırman of iksv başlattığımız projeler, festivalin gerçekleştirildiği bir ayla da sınırlı kalmıyor.
Klasik müzik ve opera alanında çalışan 30 yaşın altındaki sanatçıların kendilerini
geliştirmesine katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız Aydın Gün
Teşvik Ödülü’nün ilkini keman sanatçısı Hande Küden kazandı. Bu yıl verilecek
ikinci ödül için de değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Zaman içinde bu ödülün
sahibi olan müzisyenleri, uluslararası klasik müzik arenasının yıldız isimleri olarak
festivalimizde ağırlayacağımıza inanıyoruz.

Time transforms institutions and festivals, just as it does people. Looking back
over our past, we can clearly see the transformative influence of time on the
41st Istanbul Music Festival, the theme of which is “Time and Transformation”.
In its early years, the Festival aspired to present exemplary works of classical
music from around the world to Istanbul audiences. Over time it reshaped
this mission, so that now its main focus is promoting musical production and
creating opportunities for young talent to take part in its program of events.
Accordingly, this year’s program includes the “Festival Presents its Young Soloist”
concert, which we launched last year on our 40th anniversary and believe is vital
for encouraging talented young musicians in Turkey, and “Open Conservatory”,
which brings together students from a variety of conservatories in Istanbul for
a full day event of classes and live performances open to the public. We are also
continuing our tradition of featuring a gifted young musician in the Festival’s
opening concert. This year’s concert features the promising young violinist
Veriko Çumburidze. Our efforts to support young musicians are not limited
to the month-long Festival. The Aydın Gün Encouragement Award, which
we established last year, aims to contribute to the development of exceptional
musicians under the age of 30 involved in classical music and opera. Our first
award winner was the talented violinist Hande Küden. We will announce the
winner of this year’s award in the months ahead. We are confident that each of
our award winners will one day perform in our Festival concerts as celebrated
figures of the international classical music world.

Gençlere yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, müzik üretimi konusundaki
girişimlerimize de devam ediyoruz. İstanbul Müzik Festivali üç yıldır, Türkiye
ve yurt dışından bestecilere eser siparişi vererek, çağdaş müzik repertuvarını
zenginleştirmeye katkıda bulunuyor. Bu yıl da iki eser siparişi vererek bu geleneğin
yerleşmesini sağlayan festivalin uluslararası arenada artık bu yönüyle de tanınır
olması bize mutluluk ve gurur veriyor. Değerli bestecimiz Kâmran İnce’ye ve
Letonyalı besteci Peteris Vasks’a İstanbul Müzik Festivali vesilesiyle yarattıkları
yeni besteler için teşekkür ediyor, tüm müzikseverleri bu iki eserin dünya
prömiyerlerinin yapılacağı konserlere bekliyoruz.

In addition to our activities for young people, we are continuing our initiatives
to promote musical production. For three years now, the Istanbul Music Festival
has commissioned pieces from composers in Turkey and abroad, this way
contributing to the enrichment of the world repertoire of contemporary music.
With the commissioning of two more works this year, we have transformed
this initiative into a tradition, and we are delighted and proud that our Festival
is now renowned internationally for its contribution in this area. Here, I would
like to express our warmest gratitude to the invaluable composers of music for
this year’s Istanbul Music Festival - Kamran İnce from Turkey and Peteris Vasks
from Latvia - and to invite all music lovers to attend the world premieres of their
compositions.

Yepyeni yeteneklerin ve ilk kez dinlenmeyi bekleyen bestelerin enerjisiyle
dolu festivalimizin gerçekleştirilmesine destek veren kurum ve kuruluşlara
teşekkürlerimizi sunuyor, tüm müzikseverlere “Zaman ve Değişim”in coşkusuyla
geçecek bir festival diliyorum.

I would also like to take this opportunity to extend our deepest appreciation to the
institutions that have made it possible for us realize this year’s dynamic program
of new talent and world premieres and to wish all music lovers a pleasurable
”Time and Transformation” festival.
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İstanbul Müzik Festivali 41. yılında “ülkemizin en büyük sanat buluşması”
nitelemesini hak ediyor. Festivalimiz, artık tam bir olgunluk aşaması
diyebileceğimiz 40 yıllık geçmişine rağmen dinamik, yenilikçi ve hareketli
karakteriyle dünyanın saygın klasik müzik festivalleri arasında yerini aldı.
Müziğin evrensel dili farklı kültürler arasında bir köprü oluşturuyor ve ortak
duygular tercüman olarak insanları birbirine yakınlaştırıyor. Eğer 21. yüzyılda
dünyadaki çatışma ve anlaşmazlıkların karşısına çıkacak güçlü bir uluslararası
kültür gelişecekse, bunun temelindeki unsurlardan biri hiç kuşkusuz müzik olacak.
İstanbul Müzik Festivali bu süreçte rol oynayacak önemli müzik etkinliklerinden
biri.
1973’ten bu yana yerli ve yabancı yüzbinlerce insan bu festivalde Türkiye’nin
müzikte geldiği noktaya tanıklık ederken, tüm dünyadan çok önemli sanatçıları da
izleme fırsatı buldu. Ülkemizde en az iki nesil bu seçkin festivalle çağdaş müziği
AHMET KOCABIYIK daha da sevdi ve benimsedi.
borusan holding
yönetim kurulu başkanı
41. İstanbul Müzik Festivali
Sponsoru

Yirmi yılı aşkın bir süredir İstanbul Müzik Festivali’ni destekleyen Borusan,
2006’dan bu yana da festival sponsorluğunu şevkle ve büyük bir mutlulukla
sürdürüyor. Biz toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeyi ve çağdaş
bir toplumun inşası için sorumluluğu üstlenmeyi öncelikli kurumsal değerlerimiz
arasında görüyoruz. Bu değerleri, kurucumuz ve onursal başkanımız rahmetli
chaırman, borusan holdıng Asım Kocabıyık, Borusan’ın kurumsal felsefesinin temellerine oturtmuştu; biz de
Sponsor of devraldığımız bu mirası yaşatıyoruz.
st
the 41 Istanbul Music Festival
İstanbul Müzik Festivali’nin dinamizm ve heyecanını kaybetmeden yoluna devam
edeceğine inanıyorum. Hayalim, festivalin 50. yılında uluslararası düzeyde daha
fazla müzisyen, besteci ve orkestraya sahip olan, çağdaş konser salonları ve en
önemlisi özgür sanat iklimi ile dünyanın önde gelen sanat üreticilerinden biri
haline gelmiş bir Türkiye’de yaşamaktır.

Having left four decades behind and reached its 41st edition, Istanbul Music
Festival well deserves the phrase, “the biggest meeting of art in our country”.
Our Festival has already taken its place among the prestigious classical music
festivals of the world thanks to its dynamic, innovative and animated spirit even
in its maturity.
The universal language of music builds bridges among different cultures and
brings people closer by articulating their common feelings. If a culture against
conflicts and violence of the world will ever be developed in the 21st century,
music, without doubt, will be one of its basic elements and Istanbul Music
Festival is one of the important musical events that would play a vital role in this
process.
Since 1973 hundreds of thousands of people, from Turkey and the world over,
witnessed the point Turkey reached in music and watched important artists and
performers from all over the world in this Festival. At least two generations of
Turkey had the opportunity to familiarize themselves with contemporary music
and love it thanks to this prestigious event.
Borusan is proud to have supported Istanbul Music Festival for over 20 years,
and even more so to be the festival sponsor since 2006. Raising our society’s
educational and cultural level and taking up our responsibility in the construction
of a modern society are among our prioritized corporate values. Our founder and
honorary chairman, the late Asım Kocabıyık instilled these values into the core of
Borusan’s corporate philosophy and we are determined to keep his legacy alive.
I believe that Istanbul Music Festival will continue the march without losing its
dynamism and enthusiasm. My dream for the 50th anniversary of the Festival is
to live in a leading music producing country that has more musicians, composers
and orchestras at the international level; modern concert halls and, most
importantly, a free atmosphere for arts.

Tüm müzikseverlere keyifli bir festival diliyorum.
Enjoy the festival.
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Sevgili Müzikseverler,

Dear Music Lovers,

41. İstanbul Müzik Festivali bu yıl “Zaman ve Değişim” teması üzerine kurguladık.
Geçtiğimiz yıl İKSV’nin ve Müzik Festivali’nin 40. yılını kutlarken oldukça
detaylı bir arşiv çalışması yapmıştık. Festivalin ilk yıllarındaki programları içerik
açısından bugünkünden oldukça farklıydı. Bugün festivalimize özgü projelerle
eser siparişlerinin prömiyerlerinin yanı sıra genç müzisyenlerimizin de daha
çok yer aldığı, daha maceracı ve yeniliklere daha açık bir festival programı
oluşturduğumuzu gördüm. Aradan geçen 41 yıllık zaman festivalimizi bir yandan
olgunlaştırırken, diğer yandan kaçınılmaz olarak değiştirdi.

The 41st Istanbul Music Festival centres upon the theme “Time and
Transformation”. Within the scope of the celebrations for our 40th edition last
year, we also conducted quite a thorough archives study, which revealed the
notable transformation in the festival programmes through the years. It came to
my attention that our programmes today include many more original projects
along with the premieres of our commissioned works, as well as embracing the
young musicians more - making it a much more adventurous and innovative
festival on the whole. The past 41 years have matured our festival while inevitably
changing it.

Geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi, bu yıl da kimi sanatçılarımıza bu tema
etrafında projeler kurgulamalarını, kimilerine ise “değişim”e gönderme yapan
eserleri konser repertuvarlarına almalarını rica ettik. Konser programlarındaki
kimi eserler ve projeler “zaman ve değişim”e direkt gönderme yapan başlıklar
Dr. YEŞİM GÜRER OYMAK taşırken, kimileri biçimsel değişimleri ya da belli bir yüzyıla ait bir stilin farklı
bir yüzyılda yepyeni bir müzikal dille, zamanın ruhuna uygun olarak yeniden ele
festival direktörü alınması sonucundaki değişimi sergiliyor. Festival Buluşması’nda Cihat Aşkın ve
festıval dırector Roby Lakatos farklı pencerelerden bakıp yeniden yorumladıkları Türk ve Çigan
müzikleriyle değişime gönderme yaparken, zaman ve değişimin bizzat sembolü,
gelecek için umudumuz olan genç sanatçılarımız da Açık Konservatuvar ve Festival
Genç Solistini Sunar gibi projelerde yer alıyorlar.
Zaman ve değişim temasıyla birlikte klasik müziğin sadece kapalı konser
ortamlarında dinlenen bir müzik olmadığını, klasik müzik dinleme alışkanlıkları ve
mekânlarının zamana ayak uydurması ve rahat ortamlarda da kendine yer edinmesi
gerektiğini düşünerek, bu yıl festivali bir spor merkezine taşıdık. “Bir Yoga Klasiği”
başlığında kurguladığımız konserde klasik müziğin “mekânsız”lığının altını
çizeceğiz.
2013 yılı Onur Ödülü, piyano ikilisi olarak uluslararası müzik dünyasında çok
önemli bir yere sahip olan, yorumculuklarının yanı sıra Türkiye’de çoksesli müziğin
eğitimin bir parçası olması yönünde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de
tanınan Güher ve Süher Pekinel’e sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise yaşayan
en büyük müzik adamlarından, 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş,
kullandığı avantgarde ve geleneksel müzik dillerinin sentezi ile günümüzün en
fazla eser sipariş edilen bestecilerinden Krzysztof Penderecki’ye takdim edilecek.
Penderecki ödülünü “Hiroşima Kurbanlarına Ağıt” adlı eserinin Münih Oda
Orkestrası tarafından seslendirileceği 17 Haziran tarihinde alacak.
Başta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere tüm gösteri
sponsorlarımız ve işbirliği yaptığımız yabancı konsolosluklara, mekânlarını bize
tahsis eden kurum ve kuruluşlara, yurtdışındaki birçok kültür kurumuna, festivale
ve klasik müziğe verdikleri destek için sonsuz teşekkür ediyorum.
André Gide şöyle diyor: “İnsan uzun süre kara parçasını görmemeyi göze almadan
yeni topraklar keşfedemez.” 41. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni yetenekler ve yeni
eserlerin keşifleri yolunda tıpkı André Gide’ın sözlerinde olduğu gibi hepimiz için
cesaretlendirici olmasını diliyorum.
Teşekkürler.

As has been our fashion recently, we have asked some of our artists to design
special projects that centre on the festival theme and some others to include
works with a reference to “transformation” in their programmes. Certain works
and projects in this year’s festival refer to “time and transformation” directly from
their titles, while others display the stylistic changes or the changes that result
from adapting the style of a certain century to the spirit of another with a totally
new musical language.
The Festival Encounter concert for instance, where Cihat Aşkın and Roby
Lakatos will be approaching the Turkish and Gypsy music from different angles,
will be touchings on transformation. Projects like the Open Conservatory and
Festival Presents its Young Soloist, on the other hand feature young musicians
who stand for a bright future for us all and who in person represent time and
transformation. Along the lines of our theme, we considered that the habits
and venues of listening to classical music also had to move with the times and
that classical music needn’t have been a genre limited to concert halls. Hence,
we have expanded our festival to include a sports centre: A Yoga Classic will
emphasize that the essence of classical music is “placeless”.
The 2013 Honorary Award will be presented to the internationally acclaimed
piano duo, Güher and Süher Pekinel, who are also known for their social
responsibility projects aiming to integrate polyphonic music in the Turkish
educational system. The Lifetime Achievement Award of the 2013 Music Festival
will be presented to one of today’s greatest musical figures, the Polish composer
Krzysztof Penderecki who has marked the music of the second half of the 20th
century with his unique musical style that synthesises the avant-garde with the
traditional. Penderecki will receive his award on the night of June 17th, when the
Munich Chamber Orchestra will be performing his Threnody to the Victims of
Hiroshima.
I would like to extend my gratitude first of all to our festival sponsor Borusan
Holding and to all our performance sponsors, as well as to the collaborating
foreign consulates, the institutions and organisations that have allocated their
venues for the festival and to the numerous international cultural institutions for
their support in the festival and in classical music.
André Gide says, “One doesn’t discover new lands without consenting to lose
sight of the shore for a very long time”. I wish the 41st Istanbul Music Festival to
be inspirational and encouraging for us all in discovering new talents and new
works.
Thank you.
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YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ
LIFETIME ACHIEVEMENT AND HONORARY AWARDS
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YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

KRZYSZTOF PENDERECKI
▪ “Yeni sesler aramak ve keşfetmekle onlarca yıl geçirdim.
Bir yandan da geçmiş çağların formlarını, stillerini ve
armonilerini inceledim. Her iki ilkeye de bağlılığımı
sürdürüyorum… mevcut yaratıcı faaliyetim bir sentez.”
Krzysztof Penderecki
Krzysztof Penderecki 23 Kasım 1933’te Polonya’nın Debica
kentinde doğdu. Çok küçük yaşlarda keman ve piyano dersleri
almaya başladı ve 18 yaşında Karakov’daki konservatuvara
girdi. 1954’ten itibaren Karakov Müzik Akademisi’nde Artur
Malewski ve Stanislas Wiechowicz ile bestecilik çalıştı ve
1958’de bu kuruma öğretmen olarak atandı.
Bir yıl sonrasında Penderecki, 2. Varşova Genç Besteciler
Yarışması’nda verilen üç ödülü de kazandı. 42 yaylı
için yazdığı Anaklasis’in 1960 yılında Donaueschingen
Festivali’nde ilk seslendirilişiyle uluslararası avangarda dahil
oldu. Aziz Luka Pasyonu’nun 1966’da Münster Katedrali’nde
yapılan prömiyeri ise Polonyalı besteciye daha geniş çaplı
bir ün getirdi. Penderecki 1966–1968 yıllarında Essen’deki
Halk Müziği Üniversitesi’nde ders verdi. Aldous Huxley’nin
bir kitabından uyarlanmış ilk operası Loudon’un Şeytanları
ilk kez 1969’da Hamburg Devlet Operası’nda sahnelendi.
1972’de Penderecki Karakov’daki Devlet Müzik Akademisi’ne
rektör atandı ve 1973’den 1978’e kadar ABD’deki Yale
Üniversitesi’nde de ders verdi. Hem kendi bestelerini hem de
başka eserleri yöneten Penderecki şef olarak da uluslararası
ün kazandı.
Penderecki eserlerinden bazılarını 20. yüzyılda yaşanan
faciaların anısına bestelemiştir. 1960 tarihli 52 Yaylı İçin Ağıt,
Hiroşima’ya atılan atom bombasının kurbanlarına adanmıştır
ve Diriliş başlıklı piyano konçertosu 11 Eylül 2001’deki
terör saldırılarına tepki olarak yazılmıştır. Penderecki’nin
müziğinde içerikteki çağrışımlar sadece soyut kavramlar
düzeyinde kalmayıp çalgıların tonal renklendirmesi ve
dramatik seslerle dinleyiciler için duygusal açıdan da
anlaşılırlığa kavuşur. 1980’de Lech Walesa’ya adadığı
Lacrimosa ile başladığı Polonya Requiem’inde de yoğun
politik-sosyal göndermeler mevcuttur. Besteci eserin diğer

bölümlerini Auschwitz’in ve 1944 Varşova ayaklanmasının
Polonyalı kurbanlarına adamıştır. 2005’te eklediği yeni bölüm
Ciaccona ise Polonyalı Papa 2. Johannes Paul’un anısına
yazılmıştır.
Anne-Sophie Mutter (2. Keman Konçertosu “Metamorfoz”,
vd), Mstislav Rostropovich (Viyolonsel Konçertosu No.2)
ve Boris Pergamenschikow (Konçerto Grosso) gibi seçkin
solistlerle doğrudan işbirliğinin sonucunda farklı türden
çeşitli eserler veren Penderecki’nin ilgisi daha ziyade büyük
ölçekli müzikal formlara, özellikle de senfoniye yoğunlaşır.
Bestecinin 1997’de prömiyeri yapılan 7. senfonisi Kudüs’ün
Yedi Kapısı beş şancı solist, anlatıcı, üç koro ve büyük
orkestra gerektirir. Şehrin kuruluşunun 3000. yıldönümü
kapsamında bestelenmiş yaklaşık bir saatlik bu eserde şan
partilerinin Tevrat’tan alınmış metinleri Kudüs’ün çalkantılı
tarihiyle yakından bağlantılıdır. Faniliğin Şarkıları başlıklı
solistler, koro ve büyük orkestra için yazılmış 8. senfonisinde
ağaçlar ve ormanlar hakkındaki Alman romantik şiirlerini
kullanmıştır. Eser Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’nın
2005’teki büyük açılışı için sipariş edilmiştir.
Penderecki kendi nesli içerisinde en çok ödül kazanmış
müzisyenlerden biridir. 1966’da Kuzey Ren-Vestfalya federal
eyaleti kendisine Büyük Sanat Ödülü’nü verdi; 1967’de İtalya
Ödülü ile Sibelius Altın Madalyası’nı ve 1970’te Polonya
Besteciler Birliği’nin ödülünü aldı. Ayrıca Arthur Honegger
Ödülü (1977), Wihuri Vakfı Sibelius Ödülü (1983), Polonya
Ulusal Ödülü (1983), Muhteşem Lorenzo Ödülü (1985),
Louisville Grawemeyer Üniversitesi Bestecilik Ödülü (1992),
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi Ödülü (1993), Duisburg
Şehri Müzik Ödülü (1999), Yılın Yaşayan Bestecisi olarak
Cannes Ödülü (2000), Bavyera’daki Katolik Akademisi’nin
Romano Guardini Ödülü (2002) ve Praemium Imperiale
(2004) sahibidir. 1990’da Almanya Federal Cumhuriyeti
Devlet Nişanı ve Saint Georges Şövalyeliği ile onurlandırıldı.
1995’te Dublin’deki Kraliyet Müzik Akademisi’nin ve 1998’de
Amerika Sanat ve Edebiyat Akademisi ile Münih’teki Bavyera
Güzel Sanatlar Akademisi’nin üyesi oldu. 2006’da kendisine
Letonya devlet nişanı verilen besteci, Polonya tarafından
da en yüksek Devlet Nişanı ile onurlandırıldı. Krzysztof
Penderecki çeşitli uluslararası üniversitelerin onursal doktoru
ve onursal profesörüdür.
π “I have spent decades searching for and discovering new
sounds. At the same time, I have closely studied the forms,
styles and harmonies of past eras. I have continued to
adhere to both principles … my current creative output is a
synthesis.” Krzysztof Penderecki
Krzysztof Penderecki was born on 23 November 1933 in
Debica (Poland). He received violin and piano tuition at
a very early age and entered the Conservatoire in Krakow
when he was 18. From 1954, he studied composition with
Artur Malewski and Stanislas Wiechowicz at the Krakow
Academy of Music where he was subsequently appointed
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as professor in 1958. One year later, Penderecki won all
three available prizes at the II Warsaw Competition for
Young Composers. With the first performance of Anaklasis
for 42 string instruments at the Donaueschingen Festival
in 1960, he became part of the international avant-garde.
Penderecki gained a reputation with a wider public with
the premiere of the St Luke Passion in Münster Cathedral
in 1966. The Polish composer taught at the Folkwang
Hochschule in Essen from 1966 to 1968. His first opera
The Devils of Loudon based on a book by Aldous Huxley
received its premiere at the Hamburg State Opera House
in 1969. In 1972, Penderecki was appointed as rector of the
State Academy of Music in Krakow and also taught at Yale
University in the USA from 1973 to 1978. Penderecki gained
an international reputation as the conductor of both his own
compositions and other works.
Penderecki composed several of his works in remembrance
of catastrophes in the 20th century. Threnos for 52 String
Instruments, composed in 1960, is dedicated to the victims
of the atomic bomb dropped on Hiroshima and the piano
concerto Resurrection was composed as a reaction to the
terror attacks of 11 September 2001. For Penderecki, these
associations in content are not merely an abstract concept,
but also in their instrumental tonal colouring and dramatic
sounds emotionally comprehensible for listeners. Extensive
political-social associations can also be found in the Polish
Requiem which he began in 1980 with the composition
of the Lacrimosa which is dedicated to Lech Walesa. The
composer dedicated other movements of this work to the
Polish victims of Auschwitz and the Warsaw uprising in
1944. This was supplemented by the Ciaccona in memoriam
Johannes Paul II in 2005 which commemorated the Polish
Pope.
Numerous compositions from a variety of genres originated
from direct cooperation with outstanding soloists including
Anne-Sophie Mutter (2nd violin concerto Metamorphosen,
among others), Mstislav Rostropovich (Concerto per
violoncello ed orchestra No. 2) and Boris Pergamenschikow
(Concerto grosso). The composer’s interest was focused
on large-scale musical forms, in particular the symphony.
Penderecki’s 7th symphony Seven Gates of Jerusalem
received its first performance in 1997 demands the forces
of five vocal soloists, narrator, three choirs and large
orchestra. This work with a duration of just over an hour
was composed under the title within the context of the
3000-year anniversary of the city. The Old Testament texts
of the vocal parts have a close association with Jerusalem’s
turbulent history. Entitled Lieder der Vergänglichkeit, his
8th symphony for soloists, choir and large orchestra sets text
of German romantic poems related to trees and the woods to
music. The work had been commissioned on occasion of the
grand opening of the Philharmonie Luxembourg in 2005.
Penderecki is one of the musicians among his own
generation to have received the most awards: in 1966
he received the Grand Art Prize from the federal state
of North-Rhine Westphalia, in 1967 the Prix Italia and
the Sibelius Gold Medal and in 1970 the prize from the

yaş am bo yu b aş arı ö dü lü lı fetı m e ach ı evem en t aw a r d

Polish Composers’ Association. He also received the Prix
Arthur Honegger (1977), the Sibelius Prize of the Wihuri
Foundation, the National Prize of Poland (both in 1983),
the Premio Lorenzo il Magnifico (1985), the University
of Louisville Grawemeyer Award for Music Composition
(1992), the Prize of the International Music Council/
UNESCO (1993) and the Music Prize of the city of Duisburg
(1999), the Cannes Award as “Living Composer of the Year”
(2000), the Romano Guardini Prize of the Catholic Academy
in Bavaria (2002) and the Praemium Imperiale (2004).
Since 1990 he has been holder of the Grand Cross for
Distinguished Services of the Order of Merit of the Federal
Republic of Germany and Chevalier de Saint Georges. In
1995, he became a member of the Royal Academy of Music
in Dublin and in 1998 a member of the American Academy
of Arts and Letters and the Bavarian Academy of Fine Arts
in Munich. In 2006, he was made Commander of the Three
Star Order in Riga, Latvia and is a member of the Order of
the White Eagle in Poland. Krzysztof Penderecki is honorary
doctor and honorary professor of numerous international
universities.
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ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD

GÜHER & SÜHER PEKİNEL
▪ Güher ve Süher Pekinel piyano ikilisi uluslararası müzik
dünyasında istisnai bir ilgi odağı olmanın yanı sıra, kendi
alanlarında günümüzün önder sanatçıları arasında yer
almaktadır. Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York
Filarmoni, London Philarmonia, İsrail Filarmoni, Amsterdam
Concertgebouw, Philadelphia Orchestra, Orchestre National
de France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo
Filarmoni ve Leipzig Gewandhaus gibi dünyanın önde gelen
orkestralarının yanı sıra; Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Sir
Colin Davis, Sir Neville Marriner, Paavo Järvi, Marek Janowski
ve Michel Plasson gibi dünyaca tanınmış şefler ile konser
veren Pekineller, uzun resital turneleri çerçevesinde Avrupa,
ABD, Japonya ve Uzakdoğu’nun ünlü müzik merkezlerinde
gösterdikleri olağanüstü performanslarıyla sergiledikleri
müzikalite, klavye hâkimiyeti, stil ve kişiliklerine özgü
yorumları muhteşem olarak değerlendirilmektedir. Pekineller,
kendi “müzikal nefes derinliklerine” odaklanabilmek için göz
temasında bulunmadan çalan dünyanın tek ikilisidir.
İlk kez altı yaşında dinleyici karşısına çıkan ikiz kardeşler,
dokuz yaşında, Ankara Filarmoni Orkestrası eşliğinde
canlı olarak yayımlanan ilk konserlerini verdiler. Paris
Konservatuarı ve Frankfurt Müzik Yüksek Okulu’ndaki
eğitimlerinin ardından çağımızın en önemli piyanistlerinden
Rudolf Serkin’in daveti üzerine Philadelphia Curtis Institute
of Music’te kendisiyle, daha sonra New York’ta Claudio Arrau
ve Leon Fleischer gibi piyano efsaneleri ile çalışmış, 1978’de
yüksek lisanslarını yaptıkları Julliard School’dan birincilikle
mezun olmuşlardır. Almanya’yı temsilen katıldıkları UNESCO
Dünya Müzik Yarışması dahil olmak üzere Almanya, ABD
ve İtalya’da uluslararası yarışmalarda ikili ve solo olarak
birçok birincilik ödülüne sahiptirler. 1984 yılında Herbert
von Karajan tarafından Salzburg Festivali’ne davet edilen
ve akabinde ünlü orkestralarla dünya çapındaki müzik
kariyerlerine başlayan Pekineller, ünlü şef tarafından bizzat
desteklenmişlerdir. Leonard Bernstein, Jacques Loussier
ve Bob James’in kendilerine özel olarak yazdıkları eser ve
düzenlemeleri CD kayıtlarına taşıyan Pekineller 2011 “Dünya

Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesi ile yılın en başarılı
sosyal sorumluluk ödülünün yanı sıra, devlet sanatçısı ve
Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora unvanlarına sahiptirler.
Kapsamlı diskografileri arasında, Deutsche Grammophon,
CBS, Teldec ve Warner firmaları için ikili piyano literatürünün
en önemli yapıtlarının kayıtları bulunmaktadır. Ayrıca
Leonard Bernstein’ın kendileri için düzenlediği “Batı Yakası
Hikâyesi”nin iki piyano versiyonu “Yılın Plağı” seçilirken,
Jacques Loussier ile caz projeleri Take-Bach satış rekorları
kırmış ve önemli uluslararası ödüller kazanmıştır. Pekinellerin
son olarak, Warner Classics’ten çıkan Bach’ın ikili ve üçlü
piyano konçertoları, Brahms ve Saint-Säens eserlerini
içeren kayıtları ise Daily Telegraph, Guardian gazeteleri
ve Gramophone Magazine tarafından yılın en iyi plakları
arasında seçilmiştir. Pekinellerin gerçekleştirdikleri en
önemli konserler arasında Zubin Mehta yönetiminde Viyana
Filarmoni Orkestrası ile naklen yayımlanan “Eurovision
Konseri”, yine kendisi yönetimindeki İsrail Filarmoni ile sekiz
şehirlik bir turne ve Münih Opera Orkestrası ile konserler
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Jacques Loussier ile Avrupa
turnesinde televizyondan naklen yayımlanan SWR-BBC
ortak yapımı Schwetzinger Festspiele konseri, Radyo France
için Michel Plasson yönetiminde Orchestre National du
Capitole de Toulouse’un 50. Yıl Kutlamaları, Sir Colin Davis
yönetiminde English Chamber Orchestra ve London Mozart
Players ile İngiltere ve İspanya’da konserler, İsviçre Lucerne
Piyano Festivali’nin açılış konseri de yer almaktadır. Şubat
2010’da Arthaus Musik tarafından yayımlanan Güher & Süher
Pekinel: Live in Concert DVD’si ise Zürih ve Lucerne 2007
yeni yıl konserlerini ve Pekinellerin son yıllardaki çalışmalarını
içermekte olup, ikilinin ECO ve Sir Colin Davis ile birlikte
verdikleri konser ve Jacques Loussier ile verdikleri ikili ve
üçlü Bach-caz piyano konçertoları ise, yine Arthaus Musik
işbirliğinde Bach Jazz isimli bir DVD olarak Nisan 2011’de
yayımlamış ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştır. 2013’te
çıkması planlanan üçüncü DVD’leri, Bartók, Bach ve SaintSaëns piyano konçertolarının yanı sıra canlı piyano resitalleri
de içerecektir. Pekineller başarılı konser kariyerlerinin yanı
sıra üç önemli müzik eğitim projesine de imza atmışlardır.
İlk pilot projelerini, Türkiye’nin her yöresinden seçilmiş üstün
yetenekli çocukların okuduğu “TEVİTÖL” özel yatılı lisesinde
“G&S Pekinel Müzik Bölümü”nü kurarak başlatmışlardır.
2007’den itibaren yürütülen başarılı çalışmalar doğrultusunda
müzik dersi iki saate çıkarılıp okul müfredatına entegre
edilerek notlandırılmaktadır. Amaç, sistemin tüm
Türkiye’ye yayılmasıdır. İkinci projeleri profesyonel müzik
eğitimi standardının uluslararası düzeye taşınabilmesini
amaçlamaktadır. Bu düşünceyle Onduline Avrasya
sponsorluğunda “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler”
projesini başlatmışlardır. Değişik enstrüman gruplarında
dokuz genç yeteneği destekleyen bu projede, gençlere,
dünyanın önde gelen müzisyen ve pedagoglarıyla eğitimlerini
Avrupa’da sürdürmek ve önemli uluslararası yarışmalarda
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yer almak üzere burs ve enstrüman sağlanmakta olup, bu
bağlantıda iki yıl içinde uluslararası yarışmalarda altı birincilik
kazanmışlardır. Pekinellerin üçüncü projesi anaokulu ve
ilkokullarda, çocuklara analitik düşünce, yaratıcılık ve özgüven
aşılayan dünyaca tanınmış “Orff-Schulwerk Müzik Eğitimi”
konseptinin müfredata entegre edilerek gerçekleştirilmesi ve
müzik hocalarının bu amaçla eğitilerek, sistemi uygulamasını
hedeflemektedir.
π The Güher-Süher Pekinel piano duo attracts exceptional
attention in the international music scene for and beyond
their leading position amongst the artists of our day. Their
orchestral engagements include performances with such
distinguished orchestras as the Berlin Philharmonic,
Vienna Philharmonic, New York Philharmonic, London
Philharmonia, Israel Philharmonic, Royal Concertgebouw
Amsterdam, Philadelphia Orchestra, Orchestra National
de France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo
Philharmonic, and Leipzig Gewandhaus and with
internationally renowned conductors such as Zubin Mehta,
Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Sir Neville Marriner, Paavo
Järvi, Marek Janowski, and Michel Plasson. Their extensive
recital tours spanning the major music halls of Europe, Far
East, Japan, and the United States have received wide critical
acclaim for their extraordinary poetical musicality, pianistic
perfection with genuine style and interpretation. The Pekinels
are the only duo in the world who sit back to back and play
without any eye contact in order to concentrate on their own
personal “breath of musical momentum”. They first appeared
in public at the age of six and made their orchestral debut
three years later with the Ankara Philharmonic in a live radio
performance. After graduating from the Conservatoire de
Paris and Musikhochschule in Frankurt, they pursued their
studies at the Philadelphia Curtis Institute of Music with the
great pianist Rudolf Serkin on his personal invitation and
later studied with such legends as Claudio Arrau and Leon
Fleischer in New York. They completed their master degree
at the Julliard School, graduating in 1978 with honours. The
Pekinels won the first prize at the UNESCO World Music
Competition, where they were competing for Germany, and
they hold first prizes both as a duo and as separate soloists
from various competitions in Germany, Italy and the United
States. The Pekinels’ international career truly launched
upon an invitation to the 1984 Salzburg Festival by Herbert
von Karajan, who sustained his support in the duo. Leonard
Bernstein, Jacques Loussier, and Bob James have composed
or arranged works specifically for the Pekinels. Güher and
Süher Pekinel are named State Artists and are holders of
honorary doctorate degrees from the Boğaziçi University.
They won the best social responsibility award for their “Young
Musicians on World Stage” project in 2011. Their extensive
discography includes all the major works for piano duo,
recorded under the labels of Deutsche Grammophon, CBS,
Teldec, and Warner. Amongst others, their West Side Story,
arranged by Leonard Bernstein himself, was chosen as the
“Album of the Year” and their best-seller jazz project with
Jacques Loussier, Take Bach won prestigious awards. Their
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latest albums released by Warner Classics - one featuring
Bach’s concertos for two and three pianos and the other works
by Brahms and Saint-Saëns - were listed amongst the Best
Albums of the Year by the Daily Telegraph, Guardian, and
the Gramophone Magazine. Highlights from recent events
include the live-broadcasted Eurovision concert with the
Vienna Philharmonic under the baton of Zubin Mehta as well
as an eight-city tour with the Maestro and this time with the
Israel Philharmonic, and concerts with the Munich Opera
Orchestra. Their Schwetzinger Festival concert with the
Jacques Loussier Trio as part of a European tour was another
live broadcasted event. They also played with the Orchestre
National du Capitol de Toulouse, conducted by Michel
Plasson, for Radio France to celebrate the orchestra’s 50th
anniversary; toured England and Spain with both the English
Chamber Orchestra under the baton of Sir Colin Davis and
the London Mozart Players; and gave the opening concert of
the Lucerne Piano Festival. The Güher & Süher Pekinel Live
in Concert DVD, released by Arthaus Music in February 2010,
features the 2007 New Year Concerts in Zurich and Lucerne,
along with their other recent performances. Another critically
acclaimed Arthaus Music release dated April 2011, the Bach
Jazz DVD brought together their ECO concert under the
baton of Sir Colin Davis and the duo and trio Bach-Jazz piano
concertos with Jacques Loussier. Their third DVD, with the
Bartók, Bach, and Saint-Saëns piano concertos and some live
recital recordings, is due 2013. Güher and Süher Pekinel have
also pioneered three significant music education projects.
Their first project was launched in 2007 by founding the G&S
Pekinel Music Department in the private boarding school
TEVITOL for gifted children from throughout Turkey. This
pilot scheme, which aimed to re-integrate music education
in the school curriculum, proved to be a great success in the
past six years and is now ready to be applied nationwide.
Pekinels’ second project aims to further professional music
education in Turkey to meet international standards. Entitled
“Young Musicians on World Stage”, this project sponsored
by Onduline Eurasia supports nine young musicians by
granting them instruments and scholarships to study with
distinguished musicians and pedagogues in Europe and to
participate in international music competitions. The grantees
have already won six first prizes in the two years that the
project has been running. The third project concentrates on
Pekinels’ vision to establish the globally implemented Orff
Schulwerk Project at kindergartens and primary schools in
Turkey to raise the creativity, self-confidence, and analytical
skills of children.
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AÇILIŞ KONSERİ
OPENING CONCERT
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
B orusan I stanbul P hılharmonıc O rchestra
sascha goetzel şef conductor
veriko çumburidze keman violin

04.06.2013
sa tu 19.00

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Lütfi Kırdar International Convention & Exhibition Centre

Franz Waxman

Carmen Fantezisi
Carmen Fantasy
Hector Berlioz

Fantastik Senfoni, Op. 14
Symphonie Fantastique, Op.14
– Rêveries, Passions: Largo-Allegro agitato e appassionato assai
– Un Bal / Valse: Allegro non troppo
– Scène aux champs: Adagio
– Marche au supplice: Allegretto non troppo
– Songe d’une nuit du sabbat: Larghetto-Allegro-Ronde du sabbat
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’; without interval.
konser öncesinde güher ve süher pekinel’e “onur ödülü” sunulacaktır.
güher and süher pekinel wıll be presented the “honorary award” before the
concert.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli
orkestrasıdır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the resident orchestra of the Istanbul
Foundation for Culture and Arts.
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sascha goetzel
borusan istanbul filarmoni
orkestrası sanat yönetmeni ve
sürekli şefi
artistic director and principal
conductor of borusan ıstanbul
philharmonic orchestra

▪ Müzik eleştirmenleri ve izleyicileri,
kararlılık ve tutkuyu Viyanalı
Sascha Goetzel’in alametifarikaları
olarak tanımlıyor. Kuopio Senfoni
Orkestrası’nın (Finlandiya) sürekli
şefi ve Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve
sürekli şefi olan Goetzel, bugüne kadar
Leonard Bernstein’in kurduğu Pasifik
Müzik Festivali’nin yerleşik şefliği,
Avusturya-Kore Filarmoni Orkestrası’nın
sanat yönetmenliği ve sürekli şefliği ile
Viyana Filarmoni’nin hazırlık orkestrası
olan Attergau Enstitüsü Orkestrası’nın
da yardımcı şefliğini yaptı.
Müzik eğitimine kemanla başlayan
Goetzel, orkestra şefliği kariyerine
adım attığı dönemde Zubin Mehta,
Riccardo Muti ve Seiji Ozawa gibi
dünyanın en büyük şefleriyle çalışma
fırsatı buldu. City of Birmingham
Senfoni, Berlin Senfoni, Lüksemburg
Filarmoni, NDR Hannover, NHK
Senfoni, Şanghay Senfoni, Moskova
Senfoni, Staatsphilharmonie RheinlandPfalz, Grossen Orchester Graz, Gelders
Orchester, Basel ve Helsingborg
Senfoni ve Orchestre National de
Pays de Loire orkestralarının geniş
bir repertuvarı kapsayan ve aralarında
dünya prömiyerlerinin de bulunduğu
birçok konserini yönetti. Bunların yanı
sıra Baltimore ve Toronto senfoni
orkestraları ile New York, Washington
ve Baltimore’da Viyana müziği temalı
konserler yönetti; Rudolf Buchbinder,
Vadim Repin, Martin Grubinger,
Hilary Hahn ve Branford Marsalis gibi
solistlerle çalıştı. Geçtiğimiz sezonlarda
İtalya, Hollanda, Danimarka ve Salzburg
Festivali ile Carintischer Sommer’de
ilk konserlerini yöneten şefin Hollanda
Kraliçesi Beatrix’in huzurunda yönettiği
Amsterdam’daki Özgürlük Konseri
televizyonda naklen yayınlandı. 2011
Aralık’ında son derece popüler olan
“Christmas in Vienna” konserini
yöneten sanatçı, başarısı dolayısıyla aynı
etkinliğe yine davet edildi.
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Aynı zamanda başarılı bir opera şefi
olan Goetzel, Los Angeles’ta Drattell’in
Nicholas ve Alexandra’sını, Tiroler
Landestheater’da üç Mozart-Da Ponte
operasının hayli ses getiren üç yeni
prodüksiyonu ve La Bohème’i, Viyana
Devlet Operası’nda Çaykovski’nin
Fındıkkıran’ını, Viyana Volksoper’de
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve
ona büyük başarı ve övgü getiren
Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nı, Attersee
Klasik Festivali’nde Così fan tutte’yi,
Valery Gergiev’in daveti üzerine de
dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini yönetti.
Placido Domingo, José Carreras, Anna
Netrebko, Renée Felming, Joseph
Calleja, José Cura, Thomas Hampson,
Roberto Alagna, Michael Schade,
Bo Skovhus ve Vesselina Kasarova
gibi dünya çapında şancılarla çalışan
şef, geçtiğimiz sezon Mozart’ın
Saraydan Kız Kaçırma ve Nicolai’nin
The Merry Wives of Windsor’ın yeni
prodüksiyonları için Viyana Volksoper’e
döndü ve Sihirli Flüt’le Lucerne’deki ilk
etkinliğini gerçekleştirdi. Aynı yıl Opéra
Comédie’nin yeniden açılışı dolayısıyla
Montpellier Operası’nda kostümlerini
Jean-Paul Gautier’nin tasarladığı
Figaro’nun Düğünü ile büyük başarı
kazandı ve aynı operayı Fransa Radyosu
Festivali’nde de yönetti.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası ile kaydettiği ve
orkestranın ilk uluslararası CD’si olan
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak
2010’da Onyx firmasından yayınlandı
ve müzik çevrelerinden oldukça olumlu
eleştiriler aldı. BİFO ile ikinci CD’leri
Music from the Machine Age de 2012 yılı
Mart’ında yayınlandı ve klasik müzik
eleştirmenlerinin büyük beğenisini
kazandı.
Fransa’da Orchestre de Bretagne ve
Orchestre de Bordeaux ile başladığı
2012/13 sezonunda BİFO ile sezon
açılışını Orff’un Carmina Burana’sının
muhteşem bir performansı ile
gerçekleştirdi. Sanatçının bu sezon öne
çıkan etkinlikleri arasında Mozart’ın
Saraydan Kız Kaçırma’sının AgnersNantes Operası’nda bir temsili,
Hollanda Radyosu Orkestrası ile
“Christmas in Vienna” konserleri
ve Deutsche Radiophilharmonie,
Helsinborg ve Aarhus Senfoni (Verdi’nin

Requiem’i), Orchestra di Padova ve
Grosses Orchester Graz’ı yöneteceği
konserler yer alıyor. Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası’nın konserlerinde
Viktoria Mullova ve Tzimon Barto
gibi solistlerin yer aldığı konserler
ve Strauss’un Salome’sinin konser
versiyonu bulunuyor.
π Vienna-born Sascha Goetzel’s
trademarks are fascinating conviction,
exceptional musicality and dedication,
as audiences and the international
press have unanimously confirmed.
Sascha Goetzel is Artistic Director and
Principal Conductor of the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra, and
Principal Conductor of the Kuopio
Symphony Orchestra, Finland, and has
achieved supreme artistic standards
as well as international recognition
for both. With effect from the season
2012/13 he has also been appointed
Principal Guest Conductor of the
Orchestre Symphonique de Bretagne
and the Kanagawa Philharmonic
Orchestra in Japan.
Initially trained as a violinist, Goetzel
began his orchestral career working
at close quarters with many of the

world’s greatest conductors such as
Zubin Mehta, Riccardo Muti and
Seiji Ozawa. He has made successful
debuts with several Austrian orchestras
and abroad as a guest conductor with
the City of Birmingham Symphony
Orchestra, Berlin Symphony Orchestra,
Luxembourg Philharmonic, NDR
Hannover, NHK Symphony, Shanghai
Symphony, Moscow Symphony,
the Philharmonic Orchestras
of Tokyo, Sapporo und Nagoya,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz,
Grossen Orchester Graz, the Dutch
Gelders Orchester, the Basel and
Helsingborg Symphony Orchestras,
and the Orchestre National des Pays
de la Loire as well as many others
in a wide spectrum of repertoire,
including several world premieres.
He conducted Viennese music in New
York, Washington and Baltimore with
the Baltimore and Toronto Symphony
Orchestras, and has worked with
prominent instrumentalists such as
Rudolf Buchbinder, Vadim Repin,
Martin Grubinger, Hilary Hahn and
Branford Marsalis. Last season saw
debuts in Italy, the Netherlands,
Denmark, at the Salzburg Festival,
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the Carinthischer Sommer, and he
conducted the Freedom Concert in
Amsterdam in the presence of HM
Queen Beatrix of the Netherlands
which was broadcast live on television.
Last December Sascha Goetzel
conducted the popular concert
Christmas in Vienna which was
broadcast by many television stations
and was immediately reinvited to
conduct this year’s event.
Sascha Goetzel is an accomplished
opera conductor and has to his credit
acclaimed new productions of the
three Mozart-Da Ponte operas and La
Bohème at the Tiroler Landestheater.
Valery Gergiev invited him to conduct
Mozart’s Don Giovanni at the legendary
Mariinsky Theater; he conducted
Così Fan Tutte at the Attersee Klassik
Festival, Tchaikovsky’s Nutcracker at
the Vienna State Opera, and in 2010
a new production of The Magic Flute
in Lucerne. At Vienna’s Volksoper
he conducted critically acclaimed
new productions of Lehár’s Land of
Smiles, Mozart’s Le nozze di Figaro and
Entführung aus dem Serail as well as
Nicolai’s The Merry Wives of Windsor
which he directed in May 2012 in the
Volksoper’s tour of Japan. In June
and July he conducted a splendid new
production of Mozart’s Le nozze di
Figaro featuring costumes by Jean-Paul
Gaultier at the Opéra de Montpellier
celebrating the reopening of the newly
renovated Opéra Comédie and at
the Festival de Radio France. He has
worked with world class singers such
as Placido Domingo, José Carreras,
Anna Netrebko, Angela Denoke, Renée
Fleming, José Cura, Joseph Calleja,
Thomas Hampson, Roberto Alagna,
Michael Schade, Bo Skovhus and
Vesselina Kasarova.
His spectacular work with the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra has
been documented in two CDs. The first
recording featuring orchestral works
by Respighi, Hindemith and Florent
Schmitt was released in January 2010
on the Onyx label and was highly
praised by the international recording
industry press. The second CD with the
title Music from the Machine Age was
recently released by Onyx as well and
received superb reviews.
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Sascha Goetzel began the current
season in France with the Orchestre
de Bretagne and the Orchestre de
Bordeaux. The season in Istanbul was
opened with a brilliant performance
of Orff’s Carmina Burana. Highlights
of the season were, along with his
orchestras’ concert series, the new
staging of Mozart’s Entführung aus
dem Serail at the Angers-Nantes Opéra,
Christmas in Vienna, concerts with
the Netherlands Radio Orchestra, the
Deutsche Radiophilharmonie, the
Helsingborg and Aarhus Symphony
Orchestras (Verdi’s Requiem), the
Orchestra di Padova and the Grosses
Orchester Graz. The Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra’s brilliantly
colourful season programme features
concerts with Viktoria Mullova, Tzimon
Barto, the choir of the Accademia
di Santa Cecilia, and concert
performances of Richard Strauss’
Salome and Verdi’s Tosca with an
international cast of soloists.

veriko çumburidze
▪ 1996 Adana doğumlu Veriko
Çumburidze, eğitimine dört
yaşında Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Selahattin
Yunkuş’un öğrencisi olarak başlamıştır.
2004 yılında Gülden Turalı Ulusal
Keman Yarışması’nda ve 2006’da
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Gürcistan Ulusal Yarışması’nda birincilik
ödüllerini kazanmıştır. Eskişehir
Senfoni Orkestrası, MEÜ Akademik
Oda Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni
Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası konserlerine solist olarak
katılmıştır. Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Lili Çumburidze’nin
öğrencisi olan Veriko Çumburidze,
kazandığı Dünya Sahnelerinde Genç
Yetenekler bursu kapsamında Viyana’da
“Hochschule für Musik”de öğrenimine
değerli pedagog Prof. Dora Schwarzberg
ile devam etmektedir. Veriko, Nisan
2012’de Mersin Festivali’nin açılış
basın toplantısında konser vermiştir ve
önümüzdeki sezon Borusan Orkestra,
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile
birlikte, ayrıca bu yıl İstanbul Müzik
Festivali’nin açılış konserinde solist
olarak yer alacaktır.
Son olarak, 7. Uluslararası Tchaikovsky
Genç Müzisyenler Yarışması’nda
jürinin ortak kararı ve en yüksek
puanla birinciliği elde eden sanatçı,
Rusya, İsviçre ve Almanya’da konserler
verecektir.

Violin Competition and the 2006
Georgia National Competition. Veriko
was studying with Lili Çumburidze
in Mersin when she was granted the
Young Musicians on World Stage
scholarship to study at the Hochschule
für Musik Wien. She is currently
Prof. Dora Schwarzberg’s student
there. Veriko played as a soloist with
the Eskişehir Symphony Orchestra,
Mersin University Academic Chamber
Orchestra, Bursa State Symphony
Orchestra, and the Istanbul State
Symphony Orchestra. She performed
at the opening press meeting of the
Mersin Festival in April 2012. Her
engagements this season include
concerts with the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra, Çukurova
State Symphony Orchestra, and the
Izmir State Symphony Orchestra.
Most recently, Veriko Tchumburidze
won the 7th International Tchaikovsky
Competition for Young Musicians in
Montreux with the highest marks by a
unanimous vote from the jury and she
will consequently concertize in Russia,
Switzerland, and Germany.

π Born in Adana in 1996, Veriko
Çumburidze started the violin when
she was four with Selahattin Yunkuş
at the Mersin University State
Conservatory. She won the first prize
in the 2004 Gülden Turalı National

borusan istanbul
filarmoni orkestrası
Türkiye’nin önde gelen senfonik
topluluklarından biri olan Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve
sanat alanındaki girişimlerinin ilki
olan Borusan Oda Orkestrası’na
dayanıyor. 1999’da Gürer Aykal
yönetiminde oluşturulan BİFO, aynı
yıl Yıldız Sarayı Silahhane Binası’nda
verdiği ilk konserden bu yana kentin iki
yakasındaki düzenli sezon konserlerine
devam ediyor.
BİFO, Beethoven senfonileriyle parlak
bir başlangıç yaptığı ilk sezonundan
bu yana yurtiçi ve yurtdışında pek
çok konser verdi, İstanbul, Ankara,
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı. Yaşayan en
önemli çağdaş Yunan bestecilerden
Iannis Xenakis’in Oresteia’sını
seslendirdikleri Atina’daki üç konser,
yine Atina’nın Megaron Salonu’nda
Türkiyeli bestecilerin yapıtlarını
seslendirdikleri bir konser, TÜSİAD’ın
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam

üyelik müzakerelerinin başlangıcının
birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenlediği “Turkey-Europe Week”
etkinlikleri çerçevesinde Palais des
Beaux Arts’da verdikleri özel bir
konser önemli yurtdışı etkinlikleri
arasında. 2003’te İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan
topluluk, o tarihten bu yana etkinliğin
açılış konserlerini gerçekleştiriyor,
festivalin yıldız solistlerine eşlik
ediyor ve festivalde Türkiye ve
yurtdışından bestecilerin yapıtlarının
dünya prömiyerlerini gerçekleştirme
ayrıcalığını yaşıyor. BİFO aynı zamanda
İKSV’nin düzenlediği Uluslararası Leyla
Gencer Şan Yarışması’nın da orkestrası.
BİFO’nun on beş yıla yaklaşan
geçmişinde eşlik ettiği solistler arasında
Renée Fleming, Lang Lang, Hilary
Hahn, Elina Garanca, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph
Calleja, Maxim Vengerov, Fazıl Say,
Freddy Kempf, Isabelle Faust, Peter
Jablonski, Branford Marsalis, Hüseyin
Sermet, Ayla Erduran, Martin Grubinger,
James Ehnes, John Lill, Steven Isserlis,
Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Sabine Meyer, Alexander
Melnikov, İdil Biret ve Juilliard Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü sayılabilir. Igor
Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel Kogan,
Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica,
Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark
Chichon, Peter Tilling, Justus Frantz,
Joseph Wolfe, Andreas Schüller,
Joseph Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen ve Ender Sakpınar gibi şeflerle
konserler veren topluluk, dünyanın
köklü korolarından Avusturya’dan
Wiener Singverein ile İngiltere’den
Philharmonia’yı da İstanbul’a davet etti.
2009 yılında, Gürer Aykal’ın onursal
şefliğe getirilmesiyle, sanat yönetmeni
ve sürekli şefi olarak Viyanalı Sascha
Goetzel’le çalışmaya başlayan orkestra,
bu tarihten itibaren yeni şefiyle
repertuvarı ve vizyonunda da yenilikler
yaşadı ve Avrupa’nın en iyi senfonik
topluluklarından biri olma yönündeki
çalışmalarını yoğunlaştırdı.
BİFO, Borusan Kültür Sanat’ın sosyal
sorumluluk alanında gerçekleştirdiği
önemli bir projenin de parçası. “Özel
Konser” adlı etkinlikte orkestrayı iş
veya sanat dünyasından tanınmış bir
isim yönetiyor ve konserin şefliğini

yapan kişinin Borusan Kültür Sanat’a
yaptığı bağışla sağlanan burs, klasik
müzik alanında yetenekli bir gencin
yurtdışında eğitim görmesini sağlıyor.
Özel Konser’de bugüne kadar Borusan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yer
aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının
ünlü ismi Cem Yılmaz’ın yönettiği
konserler medyada büyük ilgi uyandırdı.
Etkinliklerini uluslararası platforma
taşımaya başlayan BİFO’nun bu
amaçla kaydını gerçekleştirdiği ve
Onyx etiketiyle 2010 yılının Ocak
ayında Avrupa ve Türkiye’de, Mart
ayında da ABD’de piyasaya çıkan
CD’si Respighi, Hindemith, Schmitt
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı.
Temmuz ayında, Goetzel yönetiminde,
dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin
açılış etkinlikleri kapsamında bir konser
veren topluluk, 2010 yılında Andante
dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası”
ödülünü aldı. BİFO’nun Sascha Goetzel
yönetimindeki ikinci CD’si Music from
the Machine Age 2012 Mart’ında yine
Onyx firmasından yayımlandı.
2012/13 sezonunda Viktoria Mullova,
Katia & Marielle Labèque, Daniel
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
van Keulen ve Thomas Hampson’la
konser veren BİFO, 15. yılını kutlayacağı
2013/14 sezonunda Roberto Alagna,
Murray Perahia, Güher & Süher
Pekinel, Valeriy Sokolov, Alexander
Gavrylyuk, Nicola Benedetti, Leonard
Elschenbroich, Markus Schirmer, Rudolf
Buchbinder ve Anna Vinnitskaya gibi
yıldız solistlerle bir araya gelecek.
π The history of the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra (BIPO)
starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures
in the field of culture and the arts by
Borusan Holding, a leading industrial
conglomerate in Turkey. Though it
began with modest numbers, the
chamber orchestra was transformed
into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its
former artistic director and principal
conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO
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hü s n ü aş k love an d bea u t y

HÜSN Ü AŞK
LOVE AND BEAUTY
İstanbul Üniversitesi OMAR Türk Müziği İcra Heyeti
gönül paçacı şef conductor
ahmet özhan solist soloist
münip utandı solist soloist
leonıdas asterıs solist soloist

© bennu gerede

05.06.2013 Galata Mevlevihanesi Müzesi
ça we 20.00 Galata Mevlevi House Museum

has since become a prominent element
of Istanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000/1 took
off spectacularly, with symphonies
by Beethoven and followed in the
seasons to come with regular season
concerts as well as invitations to the
Istanbul, Eskişehir, Ankara and Ruse
(Bulgaria) Music Festivals. Other
highlights include a concert to honour
the 22nd World Architecture Congress
in Istanbul, three performances in
Athens of Oresteia by Iannis Xenakis,
which were followed by an invitation
to the Megaron Hall in Athens with
works by Turkish composers, a special
concert at the Palais des Beaux-Arts in
Brussels within “Turkey-Europe Week”,
an event organised to celebrate the
first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the
European Union.
BIPO became the resident orchestra
of the International Istanbul Music
Festival in 2003. Since then, they
have officially opened the festival
every year with concerts at Hagia
Eirene, also accompanying top soloists
throughout the festival. Enjoying the
privilege of giving world premieres
of major Turkish and international
works at the festival, BIPO is also the
resident orchestra of the International
Leyla Gencer Voice Competition.

The world-class soloists BIPO has
accompanied to date include stellar
names such as Renée Fleming, Hilary
Hahn, Lang Lang, Elina Garanca,
Juan Diego Flórez, Angela Gheorghiu,
Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Fazıl Say, Martin Grubinger, Freddy
Kempf, Sabine Meyer, Isabelle Faust,
Branford Marsalis, Peter Jablonski,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James
Ehnes, John Lill, Steven Isserlis,
Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Alexander Melnikov, İdil
Biret and the Juillard String Quartet.
With a strong commitment to fostering
and advancing love and appreciation
for classical music, BIPO has become
the major constituent of the Borusan
Culture and Arts’ social responsibility
project. Under the title of The Special
Concert, BIPO performs under the
guidance of a leading figure from
the Turkish business world, whose
donations provide scholarships for
young talents to study at prestigious
institutions.
The 2008/9 season marked a turning
point in BIPO’s history, when
Maestro Gürer Aykal was elevated to
the honorary conductor status and
Viennese Sascha Goetzel was appointed
artistic director and principal conductor
of the orchestra. Bringing a new
dimension and a new perspective to

the ensemble’s vision and repertoire,
Goetzel officially took up the position
in January 2009.
2009/10 was BIPO’s season in that the
orchestra released its first international
CD, Respighi, Hindemith, Schmitt
under the Onyx label to international
critical acclaim and performed at
the Opening Festivities of the 2010
Salzburg Festival. BIPO also received
the Turkish music magazine Andante’s
“Best Orchestra of the Year” award
in May 2010. Their second CD with
Goetzel, Music from the Machine Age,
was released in March 2012 again by
Onyx.
The 2012–13 season brought the
Orchestra together with world-class
soloists like Viktoria Mullova, Katia
& Marielle Labèque, Daniel MüllerSchott, Nadja Michael, Isabelle van
Keulen and Thomas Hampson.
Highlights of the 2013/14 season will
be concerts with stars like Roberto
Alagna, Murray Perahia, Güher
& Süher Pekinel, Valeriy Sokolov,
Alexander Gavrylyuk, Nicola Benedetti,
Leonard Elschenbroich, Markus
Schirmer, Rudolf Buchbinder and
Anna Vinnitskaya.

İstanbul Üniversitesi OMAR Türk Müziği İcra Heyeti
Erkek Sesleri Male Voices:
hamdi demirci
tahir doğru
sami dural
ilhan yazıcı
bora uymaz
ali turan
Kadın Sesleri Female Voices:
nesrin kiben
ışık birol
oya usel
fahrihan ünsal
nilay yılmaz
merve utandı
berna anter
oya işboğa
lebriz güner
Saz Sanatkârları Instrumentalists:
vedat gençtürk ud
fatih ovalı tanbur
bilen ışıktaş ud
neva gülses kemençe
nağme yarkın kemençe
seda tüfekçioğlu kanun
burak malçok ney
ali osman erdoğdular ney
serdar bişiren kudüm
enis rıza balakbabalar daire
Şeyh Galib’in güfteleri üzerine Sultan III. Selim, Dede Efendi, Vardakosta Ahmed Ağa,
Hacı Arif Bey ve Saadettin Kaynak’ın besteleri
Classical Turkish songs composed by Sultan Selim III, Dede Efendi, Vardakosta Ahmed
Ağa, Hacı Arif Bey, and Saadettin Kaynak to the lyrics of Sheikh Galib
sponsor

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

gönül paçacı
▪ İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk
Müziği Nazariyatı Bölümü ve İTÜ TM
Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü mezunu olup yüksek lisans ve
sanatta yeterlik eğitimini İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.
Her iki konservatuvarda birçok
önemli üstadın öğrencisi olarak, hem
geleneksel hem de akademik eğitim
almış; Cevdet Çağla, Kâni Karaca, İsmail
Hakkı Özkan, Yavuz Özüstün, Bekir
Sıdkı Sezgin, Tülin Yakarçelik, Mutlu
Torun, İnci Çayırlı gibi farklı kuşaklardan
ve müziğin ayrı alanlarından önemli
sanatkârlarla birebir çalışma imkânı
bulmuştur. Henüz öğrenciyken 1983
yılında Türk Müziği İcra Heyeti’nde
açılan ses sanatçısı sınavını kazanarak
çalışma hayatına başlamıştır. Ayrıca
daha sonra İTÜ Konservatuvarı’nda,
Boğaziçi Üniversitesi’nde ve bazı vakıf
üniversitelerinde de öğretim görevlisi
olarak solfej-teori ve genel Türk müziği
bilgisi dersleri vermiştir. Çeşitli makale
ve araştırmaları yanı sıra yayınlanmış
CD-kitap çalışmaları (Osmanlının Sesleri
ve Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar,
Magnificent Ottoman Composers,
Müziğin Renkleri [The Colours of Music]
Boyut Yayın) ile yakın müzik tarihimize
ilişkin belgesel metinleri (Dâru’l-elhan
Kurum Tarihi ve Müziğe Bakışlar, Tarih
Vakfı) mevcuttur. Cumhuriyetin 75.
yılında Tarih Vakfı için Cumhuriyetin
Sesleri adlı kitabı hazırlamış ve ana
makalelerini yazmış olup, 2010’da
yazmış olduğu Neşriyat-ı Musıkî /
Osmanlı Müziğini Okumak adlı kitap
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da Kültür Bakanlığı’nca yayımlanmıştır.
Tez konusu olarak çalıştığı “Kâr-ı natık
formu” başlıklı ve geçmişten günümüze
bu formdaki eserlerin bir arada yer
aldığı çalışma yayıma hazırlanmaktadır.
Paçacı’nın beste çalışmaları yıllardır
farklı sanatçılar tarafından konserlerde
seslendirilmekte olup, bunlardan sözleri
Hilmi Yavuz’a ait olan bazıları İnci
Çayırlı’nın sesinden CD’ye kaydedilerek
Kalan Müzik tarafından Sevda
Derinlerdedir adıyla yayınlanmıştır. Gönül
Paçacı halen İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü’ne bağlı Osmanlı Dönemi
Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi
(OMAR) kurucu müdürü ve bu merkez
bünyesinde çalışmaya devam eden Türk
Müziği İcra Heyeti şefi olarak görev
yapmaktadır. İÜ Devlet Konservatuvarı
Müzikoloji Bölümü’ne bağlı olarak bu
yıl eğitim vermeye başlayan Osmanlı
Dönemi Müziği Karşılaştırmalı Müzik
Lisans Programı bünyesinde ve Boğaziçi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde
de ders vermeye devam etmektedir.
π Gönül Paçacı is an alumna of both
the Istanbul Municipality Conservatory
in Turkish Music Theory and the
Istanbul Technical University (ITU)
Turkish Music State Conservatory. She
completed her master and doctorate
degrees at the ITU Social Sciences
Institute. She has had the privilege
of studying with many distinguished
virtuosos, including Cevdet Çağla,
Kâni Karaca, İsmail Hakkı Özkan,
Yavuz Özüstün, Bekir Sıdkı Sezgin,
Tülin Yakarçelik, Mutlu Torun, and
İnci Çayırlı in traditional music as
well as in theory. Gönül Paçacı started
her professional life as a singer in
the Turkish Music Ensemble in 1983,
while still a student. She then taught
music theory and solfeggio classes
and general Turkish music at the ITU
Turkish Music State Conservatory as
well as at some foundation universities.
Her researches have yielded in articles,
CD/books (Sounds of the Ottoman
and Those Who Maintain the Turkish
Music Tradition, Magnificent Ottoman
Composers, Colours of Music), and
documentary texts on recent Turkish
music history (The Institutional
History of Music Conservatory and
Viewing Music). She edited the
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book Sounds of the Republic, also
writing the main articles in it, for the
History Foundation as a tribute to
the 75th anniversary of the Republic.
The book she wrote in 2010, Music
Publications / Reading the Ottoman
Music was published by the Ministry
of Culture. Her thesis, which studies
a certain musical form called “kâr-ı
natık” and which comprises past and
present works in this form, is currently
prepared for print. Gönül Paçacı’s
music has been performed by various
musicians in concert and the eminent
Turkish music singer İnci Çayırlı has
recorded some of them - those with
the lyrics by Hilmi Yavuz - on the CD
entitled “Sevda Derinlerdedir”, which
was released by Kalan Music. Gönül
Paçacı is the founding director of the
Istanbul University Ottoman Period
Music Performance and Research
Centre (OMAR) and the artistic director
of the Turkish Music Ensemble in
this centre. She teaches Ottoman
Period Music Comparative Musical
Studies at the Istanbul University State
Conservatory Musicology Department
and at the Bosphorus University Fine
Arts Department.

ahmet özhan
▪ Sanatçı, 1960’lı yılların sonlarında
İstanbul Belediye Konservatuvarı ve
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik
eğitimini tamamladıktan sonra, genç
yaşta başlayan sahne performanslarıyla,

1970’li ve 1980’li yılların popüler Türk
müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.
İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli
üstatlarından birebir istifadeleri olmuş,
bu arada plak çalışmalarının yanı
sıra, sinema filmleri, televizyon dizi
ve konserleri, radyo çalışmaları ile
çeşitli televizyon kanallarının müzik
programlarında yorumcu, programcı ve
yönetmen olarak da görev üstlenmiştir.
Bu zaman zarfında onlarca 45’lik plak
ve longplay doldurmuş, daha sonra çok
sayıda kaset, CD çalışmaları bu güne
kadar süregelmiştir. Sanatçı, güncel ve
klasik Türk müziğinin yanı sıra, 1980’li
yılların başından itibaren tasavvuf
müziği çalışmaları ile ülkemizde
yeni bir akımın da öncüsü olmuştur.
Sanatçının bu alanda da üretim ve
araştırmaları devam etmektedir.
Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin
güncel ve diğer dallarında birçok ödül
kazanmış, yurtiçinde yüzlerce konserle
ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine
çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve
beş kıtada verdiği konserlerle, ulusal
kültürü başarıyla temsil etmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi
Türk Müziği Topluluğu’nun kurucu
sanat yönetmenliği görevinin yanı sıra
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’nün Türk
müziği danışmanlığını da sürdüren
devlet sanatçısı Ahmet Özhan’a 2013
yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
tarafından fahri doktora unvanı
verilmiştir. Özgül ve Özcan isimlerinde
iki çocuk babasıdır.
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π Ahmet Özhan completed his
studies at the Istanbul Municipality
Conservatory (currently called Istanbul
University State Conservatory) and
Üsküdar Philharmonic Society at
the end of the 60’s and launched on
a brilliant career immediately after.
He became especially popular on
the Turkish music stage in the 70’s
and 80’s. Ahmet Özhan collaborated
with the renowned virtuosos of our
day in concert as well as performing
on, directing, and programming TV
and radio shows. His diverse artistic
endeavours include acting in movies
and TV series, too. He has recorded
extensively, first on vinyl and then on
CD. Ahmet Özhan is a significant trail
blazer in his efforts to promote the
Sufi music and has been performing
and researching the genre since the
early 80’s. He has given hundreds of
concerts both in Turkey and abroad
and participated at festivals in five
continents. A champion of Turkish
music and an ardent promoter of
Turkish culture, Ahmet Özhan has
been honoured with many awards.
Ahmet Özhan is the Founder-Artistic
Director of the Istanbul Historical
Turkish Music Ensemble and
the Turkish Music Advisor of the
Haliç University Chancery. He was
granted the title of State Artist and
most recently in 2013, he received
an Honorary Doctorate from the
Çanakkale 18 Mart University. Ahmet
Özhan has two sons, named Özgül and
Özcan.

münip utandı
▪ 24 Ağustos 1952 yılında Antakya’da
doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini
bu şehirde tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki
yüksek öğrenimi sırasında Ruhi
Ayangil yönetimindeki Boğaziçi
Üniversitesi Türk Müziği Korosu’na,
Prof. Dr. Ali Rıza Kural yönetimindeki
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Korosu’na,
Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy
Musiki Cemiyeti’ne ve daha sonra
Süheyla Altmışdört ve Ender Ergün
yönetimindeki Üniversite Korosu’na
devam etti. 1976 yılında kurulan
İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği

Korosu’nun ilk kadrosunda yer aldı. Bu
tarihten itibaren büyük destek ve teşvik
gördüğü Nevzat Atlığ ile çalışmalarını
sürdürdü. Koronun yurtiçinde ve
yurtdışında verdiği konserlerde, TV
ve radyo programlarında solist olarak
görev aldı. Çok sayıda özel konser veren
Utandı, TV dizilerine, tiyatro oyunlarına
ve radyofonik piyeslere sesiyle katkıda
bulundu. Uluslararası İstanbul Festivali,
Bach Günleri, Gaetano Donizetti
Bergamo Musica Festival, Akl-ı Selim’in
Müziği, Ülker Türk Müziği Günleri,
Gülnihal, Uluslararası Adalar Festivali,
Nardis Jazz Club, Ramazan’da Jazz
gibi birçok müzik festivallerine ve
etkinliklerine solist olarak katıldı.
Yansımalar, İnce Saz, Neva Saz,
Ruhi Ayangil Meşk Birimi gibi birçok
topluklarla konserler vermektedir.
Sesinin genişliği ve orijinal rengi ile son
dönemin önde gelen yorumcularından
biri olarak kabul edilmektedir. Münip
Utandı’nın “Aynalıkavak’tan Kalamış’a”,
“Münip Utandı”, “Bitmese Sevgi”,
“Seslenişler Bekleyişler”, “Mevlana
Yolu”,”Gidem Dedim”, “Çeşm-i dil”,
“Boğaziçi”, “Fikrimin İnce Gülü”,
“Yeşil Bursa”, “Türk Hava Yolları 75. Yıl
CD’si”, “Eski Şarkılar”, “Kuy-i Hicaz”
ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin
araştırma projesi olarak klasik
Türk musikisinde az kullanılmış
makamlardan oluşan Danyal Mantı’nın
besteleri albümü “Nadide İnciler” ile

birlikte on dört albüm yayınlanmıştır.
Müzik dışında stilize resim
çalışmalarında da bulunan sanatçı, bu
konudaki eserlerini 1994 yılında Beyazıt
Devlet Kütüphanesi’nde düzenlediği
bir sergide değerlendirmiştir. Anne
ve Bebek Sağlığı Vakfı’nın mütevelli
heyetinde olan Utandı bu vakfın yararına
zaman zaman konserler vermektedir. Bir
dönem Açık Radyo’da da “Unutulmuş
Ne Varsa” isimli solo programı canlı
olarak sunan Münip Utandı; ayrıca
İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda
üslup, repertuvar ve yorum dersleri
vermektedir. Halen görev yaptığı Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu’nda uzun
yıllar sanat kurulu üyeliği de yapan
Münip Utandı ses sanatçısı Ceyda
Utandı ile evli olup; zaman zaman
birlikte de konserler verdiği İTÜ Türk
Müziği Konservatuvarı’ndan yüksek
lisans mezunu ses sanatçısı Merve
Utandı’nın babasıdır.
π Münip Utandı was born in Antakya
on 24 August 1952. Completing his
primary and secondary education in his
hometown, he went on to study at the
Istanbul University Law School. During
this period he sang in the Boğaziçi
University Turkish Music Choir under
the baton of Ruhi Ayangil, Istanbul
University Cerrahpaşa Medical Faculty
Choir under the baton of Ali Rıza
Kural, Kadıköy Music Society under the
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baton of Melahat Pars, and later in the
University Choir conducted by Süheyla
Altmışdört and Ender Ergün. Münip
Utandı started in the initial body of the
Istanbul State Classical Turkish Music
Choir when it was established in 1976,
which also marked the beginning of
his long-lasting collaboration with
Nevzat Atlığ. He sang as a soloist in
the choir’s tours in Turkey and abroad,
as well as on TV and radio broadcasts.
He gave many concerts and performed
voice-overs in TV series, theatre and
radio plays. He has been a welcomed
guest at many festivals, including the
International Istanbul Festival, Bach
Days, Gaetano Donizetti Bergamo
Music Festival, Ülker Turkish Music
Days, International Princes’ Islands
Festival, Jazz in Ramadan, Nardis
Jazz Club, Akl-ı Selim’in Müziği,
and Gülnihal. The ensembles he
regularly collaborates with include
the Yansımalar, İnce Saz, Neva Saz,
and Ruhi Ayangil Meşk Birimi. The
extraordinary range and original colour
of his voice grant Münip Utandı a
special place in Turkish music, making
him one of the leading singers of
our day. He has recorded 14 albums:
Aynalıkavak’tan Kalamış’a, Münip
Utandı, Bitmese Sevgi, Seslenişler
Bekleyişler, Mevlana Yolu, Gidem
Dedim, Çeşm-i dil, Boğaziçi, Fikrimin
İnce Gülü, Yeşil Bursa, Turkish Airlines
75th Anniversary, Eski Şarkılar, Kuy-i
Hicaz, and Nadide İnciler, which was
devoted to Danyal Mantı’s works of
rarely used Turkish modes. Münip
Utandı is also an ardent painter and
has displayed his works at an exhibition
in Beyazıt State Library in 1994. Mr.
Utandı gives charity concerts to benefit
the Mother and Health Foundation, of
which he is on the Board of Trustees.
He used to present the radio show
“Unutulmuş Ne Varsa”, broadcasted
live on Açık Radio. He currently teaches
style, repertoire, and interpretation
at the Istanbul Technical University
Turkish Music State Conservatory, as
well as working in the State Classical
Turkish Music Choir, of which he had
been on the artistic board for a long
period. Münip Utandı is married to
the singer Ceyda Utandı and is the
father of the singer Merve Utandı, who
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holds a master’s degree from the ITU
Turkish Music State Conservatory and
with whom he concertizes from time to
time.

leonıdas asterıs
▪ 1936 yılında İstanbul-Galata’da
doğmuş, henüz altı yaşındayken Galata
Aya Nikola Kilisesi’nde söylemeye ve
ardından da dönemin önemli kilise
musikisi hocalarından Panayotis
Konstantinidis’ten ders almaya
başlamıştır. İlkokul çağındayken
fark edilen üstün yeteneği sayesinde
İstanbul Rum Patrikhanesi kilisesinde
kanonarhos (çocuk kilise mugannisi

müzik eğitimini tamamlamış olan
Asteris, önemli müzik adamı Aydın
Gün tarafından 1969 yılında kurulan
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Opera
ve Balesi kadrosuna alınmış ve bu
kurumda 35 yılı aşkın süre tenor olarak
birçok eserde başrol oynamıştır. Bu
alanda da önemli başarılar elde etmiş
olan sanatçı, Carl Orff ödülü sahibidir.
Doğu ve Batı müziklerinin dini ve dini
olmayan alanlarında aynı başarılı çizgiyi
uzun yıllardır koruyan ender nitelikteki
sanatçımız, çeşitli konserlerde başta
Zaharya olmak üzere Osmanlı musikisi
bestekârlarının eserlerini de yetkinlikle
seslendirmiştir. Leonidas Asteris
halen, başmugannîlik görevinin yanı

as well as benefiting from a rich past of
variety of posts he held at the different
churches of Istanbul - Churches of
Saint Khristos, Langa Saint Theodori,
Büyükada Saint Demetrius, and
Kurtuluş Saint Demetrius, respectively
- and the musical support of eminent
masters like Stefanos Bursalis and
Anastas Mihailidis. Leonidas Asteris
studied at the Istanbul Municipality
Conservatory (currently called the
Istanbul University State Conservatory)
and the University Mozarteum
Salzburg. Asteris was appointed soloist
in the Istanbul State Opera and Ballet
as soon as it was established by Aydın
Gün in 1969 and sang the tenor lead
in productions there for more than
35 years. He was honoured with a
Carl Orff Award in recognition of his
success in this field. Leonidas Asteris
is one of the very few musicians who
have enjoyed a successful career in
sacred and secular music alike. He has
performed the works of Ottoman music
composer, including those of Zaharya,
to much acclaim in many concerts.
He is currently the choirmaster of the
Beyoğlu Philharmonic Association
alongside serving as the Protopsaltis.

istanbul üniversitesi omar
türk müziği icra heyeti

rütbesi) olarak görevlendirilmiş ve
böylelikle, Ortodoks kilise müziğinin
en önemli ekollerinden birini temsil
eden bu geleneğe adım atmıştır. 1985
yılından bugüne sürdürmekte olduğu
İstanbul Rum Patrikhanesi protopsaltis
(başmugannî) lik görevinin temelinde,
bu sağlam geleneksel eğitimi aldığı
ve farklı İstanbul kiliselerinde değişik
rütbelerle sürdürdüğü zengin bir
geçmiş mevcuttur. Sırasıyla Galata Aziz
Hristos, Langa Aya Theodori, Büyükada
Aya Dimitri ve Tatavla (Kurtuluş) Aya
Dimitri kiliselerinde başmugannîliğe
doğru yükselen bir grafik çizerken,
Stefanos Bursalis ve Anastas Mihailidis
gibi değerli üstatlardan gördüğü destek
ve edindiği bilgileri kendi müzikalitesi
ile birleştirerek geliştirmiştir. İstanbul
Belediye Konservatuvarı’nda ve Salzburg
Mozarteum Müzik Akademisi’nde

sıra Beyoğlu Musikîseverler Derneği
korosunun şefi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
π Leonidas Asteris was born in
Galata, Istanbul in 1936. He became
a choirboy at the Church of Saint
Nicholas when he was six and shortly
after started lessons with one of the
leading church music teachers of his
time, Panayotis Konstantinidis. His
extraordinary talent became apparent
at an early age and he raise to the
position of kanonarchos at the Church
of Ecumenical Patriarchate of Istanbul,
thus getting introduced to the tradition
which represents a major school in
the Orthodox Church music. His
successful tenure as the protopsaltis
of Ecumenical Patriarchate of Istanbul
since 1985 roots in this strong tradition
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▪ Kökü 1914’te kurulmuş olan
ilk resmi müzik okulumuz olan
Dârü’l-elhan’a dayanan ve bugün
İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı bünyesinde bulunan
müzik topluluğudur. Cumhuriyet’in
ilanından sonra bünyesine batı müziği
dersleri de eklenen Dârü’l-elhan’da
külliyatlı miktarda nota yayını ve Türk
müziği için temel başvuru eserleri
hazırlanmış, 1926’da Türk müziği
eğitimine yasak getirildiği dönemde
ise hocalardan oluşan bir heyetin
yalnızca icra faaliyetine devamına izin
verilmiştir. Bu dönem kadroları, başta
Rauf Yekta Bey, Muallim İsmail Hakkı
Bey, Zekâizade Ahmed Efendi ve Ali
Rıfat Bey olmak üzere çok önemli
isimlerden oluşmaktadır. 1940 yılından
sonra, Tepebaşı’ndaki Konservatuvar
binasında Saadeddin Arel döneminde
yeniden yapılandırılan İcra Heyeti’nin
bu kadrosunda dört ses ve sekiz

saz sanatkârı vardır. Ali Rıza Şengel,
Mesud Cemil, Refik Fersan ve başka
önemli müzisyenler idaresinde çalışan
topluluğun özdeşleştiği önemli bir
isim Münir Nureddin Selçuk’tur.
İcra Heyeti’nin radyodan da naklen
yayınlanan konserleri uzunca dönem
ilgiyle izlenmiş , İstanbul halkının
yoğun ilgisiyle karşılanmış ve toplumun
müzik hafızasına önemli katkıda
bulunmuştur denebilir. Çok değerli pek
çok müzisyenin görev almış olduğu
bu koroyu kısa bir dönem Nevzat
Atlığ ve son yıllara dek Rıza Rit idare
etmişlerdir ve günümüzde Gönül Paçacı
tarafından yönetilmektedir. İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak
2013 yılı başında kurulmuş olan,
Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve
Araştırma Merkezi (OMAR) bünyesinde
görevlendirilerek yeniden yapılandırılmış
olan İcra Heyeti, bize geçmiş müzik
mirasımızın önemli bir hatırası olarak
değerlendirilmelidir.
π Turkish Music Ensemble dates back
to the first official music school (Dârü’lelhan) of the Ottoman Empire that
was extablished in 1914 and today it
is within the structure of the Istanbul
University State Conservatory. The
Dârü’l-elhan published an extensive
catalogue of reference books on
Turkish music alongside scores. When
the Republic was founded, the school
expanded to include also classical
western music and during the period
when the teaching of Turkish music
was suspended in 1926, only an
ensemble formed of academics was
allowed to perform. The musicians of
this period included some of the most
distinguished figures such as Rauf
Yekta, İsmail Hakkı, Zekaizade Ahmed,
and Ali Rıfat. After 1940, under the
directorship of Saadeddin Arel at the
conservatory in Tepebaşı, the Ensemble
was re-structured to comprise 4
vocalists and 8 instrumentalists.
Amongst the many eminent musicians
including Ali Rıza Şengel, Mes’ud
Cemil, and Refik Fersan who have
conducted the ensemble, it is especially
the iconic figure of Münir Nureddin
Selçuk who is identified with it. The
Turkish Music Ensemble’s concerts
broadcasted live on radio were met with

great critical acclaim and drawing the
interest of all music lovers throughout
Istanbul, contributed immensely to
the musical memory of the society.
Nevzat Atlığ has conducted the chorus
briefly and until recently Rıza Rit held
the position of chorus master, which
currently is run by Gönül Paçacı.
The Turkish Music Ensemble was
recently re-constructed once again,
this time within the structure of the
Ottoman Period Music Performing and
Research Centre (OMAR), which was
founded under the Istanbul University
Rectorship in 2013. The Ensemble
stands as a reminiscence of the musical
history of Turkey.
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BİR YOGA KLASİĞİ
A YOGA CLASSIC
Orchestra’Sion
orçun orçunsel şef conductor

06.06.2013
pe th 21.00

sponsor

MAC Bebeköy
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orçun orçunsel
▪ İstanbul’da doğan Orçunsel, dört
yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’na girerek ilk piyano
çalışmalarına başladı. Daha sonra
Zeynep Yamantürk ile çalışarak Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı piyano bölümünden
2004 yılında mezun oldu. Besteci Ali
Darmar ve Devlet Sanatçısı piyanist
Prof. Ayşegül Sarıca ile çalışmalarının
yanı sıra dünya çapındaki piyanist ve
pedagog Stephen Kovacevich, Thomas
Yee ve Hanry Faures’in çalıştaylarına
katılarak sanatçılardan büyük ilgi gördü.
Çeşitli uluslararası yarışmalarda
dereceler alan sanatçı, 2007 yılında
Avusturya Liseliler Vakfı Bursu ile
Salzburg Yaz Akademisi’ne giderek
Karl-Heinz Kammerling ile çalışmıştır.
Özellikle transkripsiyon-düzenleme
alanında yoğunlaşarak çalışmalar
yapmaktadır.
İlk kompozisyon çalışmalarına sekiz
yaşında başlamış, 18 yaşına kadar bu
yönde kendini geliştirmiş, bu süre
içerisinde, dört senfoni, Fırtına ve Düş
Oyunu isimli iki opera, sekiz yaylı dörtlü,
altı piyano, üç keman sonatı; yüzün
üzerinde oda müziği ve solo çalgı eseri,
büyük orkestra, solistler ve koro için altı
eser bestelemiştir. Halen kompozisyon
ve düzenleme yapmakta, kısa film
müzikleri bestelemektedir.
Orkestra şefliği çalışmalarına Devlet
Sanatçısı Prof. Gürer Aykal ile Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı yüksek lisans
programında başlamış, 2007 yılında
İzmir Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası’nı
yönetmiş, aynı yıl Cemal Reşit Rey
Senfoni Orkestrası’nın, Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde perde açan Yalçın Tura’nın
Leyla ile Mecnun operasında şef
yardımcılığını üstlenerek temsillerden
bazılarını yönetmiştir. 2008 ve 2009’da
Cem Mansur yönetimindeki Ulusal
Gençlik Senfoni Orkestrası’nın şef
yardımcılığını yapan Orçunsel, 2011
ve 2012’de Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası’nı, 2013’te İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası’nı yönetmiştir.
2008 yılından bu yana, İstanbul’da
kurmuş olduğu Orchestra’Sion
ile düzenli konserler veren Orçun
Orçunsel, bu orkestranın daimi
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şefliğini ve genel sanat yönetmenliğini
yapmaktadır. Orchestra’Sion ile Andrei
Gavrilov başta olmak üzere, Ayşegül
Sarıca, Toros Can, Borusan Quartet,
Aylin Ateş, Bülent Evcil ve Özcan
Ulucan gibi solistlerle aynı sahneyi
paylaşmıştır. Bu orkestra ile Mahler’in
4. Senfoni’sinin oda orkestrası
versiyonu gibi eserlerinin Türkiye’deki ilk
seslendirilişini gerçekleştiren Orçunsel,
bir yandan Orchestra’Sion ile dünya
çapındaki büyük virtüözleri ağırlamaya
devam etmekte, konuk şef olarak başka
orkestraları yönetmekte, kompozisyon
çalışmaları ve düzenlemeler yapmakta,
aynı zamanda konser piyanisti olarak
kariyerini sürdürmektedir.
π Born in Istanbul, Orçun Orçunsel
started studying the piano at the
Istanbul University State Conservatory
when he was only four years old. He
then became Zeynep Yamantürk’s
student at the Mimar Sinan Fine Arts
University State Conservatory, from
where he graduated in piano in 2004.
He further studied with composer
Ali Darmar and pianist Ayşegül
Sarıca, along with participating in the
workshops of world renowned pianist/
pedagogue Stephen Kovacevich,
Thomas Yee, and Hanry Faures, all of
whom received Orçunsel with great
interest.
Orçun Orçunsel won awards at various
international competitions. He won
a scholarship from the Stiftung der
Absolventen des österreichischen Sankt
Georg Kollegs in 2007 to participate
in the Salzburg Summer Academy,
where he worked with Karl-Heinz
Kammerling. His area of focus has
been transcription.
Orçun Orçunsel started composing
when he was 8 and by the time he was
18, he already had four symphonies,
two operas, eight string quartets, six
piano and three violin sonatas, six
orchestral works with soloists and
chorus, and more than a hundred
chamber music and solo works. He
continues composing and arranging for
performances all around the world as
well as writing music for short films.
Orçun Orçunsel studied conducting
with Gürer Aykal in his post graduate
programme at the Mimar Sinan Fine

olan Orçun Orçunsel’in girişimi ile
kurulan NDS orkestrası, ilk konserlerini
2008 yılında verdi. Konserlerinin
başarısından, müzisyenlerinin coşku
ve yeteneğinden, sanatseverlerin
desteğinden cesaret bulan NDS
orkestrası, ’Orchestra’Sion adını resmen
2010 yılında aldı. Bugüne kadar Andrei
Gavrilov, Ayşegül Sarıca, Borusan
Quartet, Toros Can gibi çağımızın önde
gelen solistlerini konuk etmiş olan
Orchestra’Sion, Orçun Orçunsel’in
düzenlemelerinin de bulunduğu
renkli repertuvarı ile dünya çapındaki
solistleri seyirciyle buluşturmaya devam
etmekte ve ilgi çekici projelere imzalar
atmaktadır.
Arts University State Conservatory.
He conducted the İzmir Dokuz
Eylül Symphony Orchestra in 2007
and undertook the post of assistant
conductor in Yalçın Tura’s opera Leyla
& Mecnun at the Muhsin Ertuğrul Hall,
conducting some of its performances
the same year. He was the assistant
conductor to Cem Mansur in the
National Youth Symphony Orchestra
in 2008 and 2009. He performed with
the Antalya State Symphony Orchestra
in 2011 and 2012 and with the Istanbul
State Symphony Orchestra in 2013.
Orçun Orçunsel has been the principal
conductor and general artistic
director of the Orchestra’Sion since
its establishment in 2008. He has
conducted the orchestra in concerts
with world renowned soloists such
as Andrei Gavrilov, Ayşegül Sarıca,
Toros Can, Borusan Quartet, Aylin
Ateş, Bülent Evcil, and Özcan Ulucan.
He has given the Turkey premieres of
several works, including the chamber
version of Mahler’s 4th Symphony.
He continues to conduct both
Orchestra’Sion and other orchestras, as
well as pursuing a career as a concert
pianist, alongside his composing and
arranging.

orchestra’sion
▪ Orchestra’Sion’un ortaya çıkmasında
genç bir Türk piyanist ve orkestra şefi
ile kapılarını ve eğitimini müziğe açmak
isteyen Frankofon bir kurumun bir
araya gelmesi rol oynamıştır. Notre
Dame de Sion’un desteği ve daimi şefi

π Orchestra’Sion owes its existence
to the vision of a young Turkish
pianist/conductor and a Francophone
institution that wanted to embrace
music in its education.
Established by Orçun Orçunsel with
the support of Notre Dame de Sion,
the NDS Orchestra made its debut in
2008. The success of its concerts, the
enthusiasm and talent of its members,
and the great support of music lovers
encouraged the orchestra, which
acquired the name Orchestra’Sion in
2010.
Orchestra’Sion has performed
with such distinguished soloists as
Andrei Gavrilov, Ayşegül Sarıca,
Borusan Quartet, and Toros Can. It
continues to host world renowned
virtuosos in enchanting projects and
features programmes covering a
colourful repertoire that also includes
arrangements by Orçun Orçunsel.
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UFUK & BAHAR DÖRDÜNCÜ
“İki Piyano İçin Danslar”
“Dances for Two Pianos”
ufuk & bahar dördüncü piyano ikilisi piano duo

07.06.2013 İstanbul Modern
cu fr 20.00
Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales
1. Modéré-très franc
2. Assez lent
3. Modéré
4. Assez animé
5. Presque lent
6. Vif
7. Moins vif
8. Epilogue-lent
Sergei Rachmaninov

Süit No. 2, Op. 17
Suite No.2, Op.17
– Introduction: Alla marcia
– Valse: Presto
– Romance: Andantino
– Tarantella: Presto
Ara Interval
Sergei Rachmaninov

Süit No. 1, Op. 5
Suite No.1, Op.5
– Barcarolle (Allegretto)
– O night, O love (Adagio sostenuto-Agitato)
– Gözyaşları (Largo di molto)
– Rus Paskalya Bayramı (Allegro maestoso)
Maurice Ravel

La Valse
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

sponsor
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ufuk & bahar dördüncü
▪ Günümüzün büyük Fransız piyanisti
François-Rene Duchable, Ufuk ve Bahar
Dördüncü için şu yorumda bulunur:
“Kusursuz bir teknikle donatılmış,
bize canlı ve hayal gücüyle dolu
yorumlar sunan kendini işine adamış
iki piyanist.” Tüm kariyerleri boyunca
birlikte çalan Ufuk ve Bahar Dördüncü
her konserlerinde, sıradışı teknikleri,
nefes kesen virtüöziteleri ve müthiş
yaratıcılıklarıyla özel bir sinerji yaratarak
birbirlerini mükemmel biçimde
tamamlarlar.
Fransız müziğiyle kurdukları özel ilişkide
H. Datyner, D. Níkaoua, E. Vercelli ve
V. Perlemutter ile çalışmaları kilit role
sahiptir. Diğer yandan F.R. Duchable,
Dördüncü kardeşlerin yeteneğine daha
yeniyetmeliklerinden itibaren duyduğu
inançla onlarla yakından ilgilenmiştir.
Sanatçıların Ankara, Cenevre, Saragosa
ve Paris’te düzenlenen yarışmalarda
aldıkları ödüller, yüksek sanatsal
niteliklerinin göstergesidir.
Ufuk ve Bahar Dördüncü bugüne
kadar Cenevre Victoria Salonu, Lyon
Molière Salonu, Brezilya Uluslar Sarayı,
Stuttgart Liederhalle, Berlin Filarmoni
Salonu, Düsseldorf Wittengenstein
Sarayı gibi seçkin konser salonlarında
A. Jordan, Z. Nagy, A. Shwinck, P.
Rophè gibi şeflerle konserler verdiler.
Ayrıca Peter Ustinov, Heinz Holliger,
Steven Schick ve Maurice Bourgue dahil
olmak üzere pek çok büyük sanatçıyla
işbirliği yaptılar. Konuk oldukları
müzik festivalleri arasında Amadeus,
Schubertiade, Strasbourg Ars Musica,
Archipel, Paris Fontainebleau, Japon
Akoyishidai ve Avustralya’nın yanı sıra
İstanbul, İzmir ve Ankara’daki çeşitli
müzik festivalleri yer almaktadır. Ufuk
ve Bahar Dördüncü’nün düzenli olarak
davet edildiği topluluklar arasında ise
Ankara ve İstanbul Devlet Senfoni, CRR
Senfoni, Bilkent Senfoni, Ensemble
Contrechamps, Berlin ve Cenevre Oda
Orkestraları ile Tokyo Senfoni Orkestrası
sayılabilir.
2006 yılında çıkan, dört el piyano
için yazılmış Fransız eserlerini bir
araya getirdikleri “Rendez-Vous Avec
l’Enfance” başlıklı CD’leri büyük
beğeniyle karşılandı. Bir yıl sonra iki
piyano ve iki perküsyondan oluşan

toplulukları Makrokosmos Dörtlüsü
olarak, içerisinde tanınmış İtalyan
besteci Stephano Gervasoni’nin
kendileri için özel olarak bestelediği yeni
eserinin de bulunduğu bir CD çıkardılar.
Bu kaydın ardından Dördüncü kardeşler
Japonya’ya davet edildiler. 2009’da
Basel merkezli HatHut Kayıt firması
Prokofiev ve Şostakoviç’in piyano
parçalarını da içeren yeni albümlerini
yayınladı. Bu CD, eserlerin özgünlüğüyle
olduğu kadar ikilinin yorumunun
özgünlüğüyle de hem eleştirmenlerden
hem dinleyicilerden çok olumlu tepkiler
aldı. 2009’da ayrıca Brahms Macar
Dansları başlıklı albümleri piyasaya çıktı.
Makrokosmos’un son CD’si ise HatHut
etiketi altında Mayıs 2013’te yayınlandı.
2010’da ünlü yapımcı Carlo Ippolito’nun
kısa filminde Xavier Dayer’in müzikleri
Makrokosmos tarafından seslendirildi.
Filmin canlı müzik eşliğinde yapılan

dünya prömiyeri ise Nisan 2010’da
CERN’in (Avrupa Nükleer Araştırma
Organizasyonu) efsanevi Küre
binasında gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Kültür Elçileri olarak
anılan Ufuk ve Bahar Dördüncü
ülkelerini dünyanın dört bir yanında
dinleyicilerin ve eleştirmenlerin coşkuyla
karşıladığı konserlerde başarıyla temsil
etmektedirler. Topluma hizmetleri
nedeniyle Prim’enfance Vakfı ile Cercle
de Grange’ın hâmileri unvanıyla
onurlandırılmışlardır.
Ufuk ve Bahar Dördüncü, Albéniz,
Infante ve Ravel tarafından bestelenmiş
İspanyol piyano müziği ile tanınmış
Flamenko dansçısı José Porcel’in
danslarını veya aktör Jacques Probst’u
bir araya getirdikleri program gibi
çeşitli orijinal projelerde alışılmamışı
deneyerek özgünlükleriyle dinleyicilerini
etkilemeyi sürdürüyorlar.

π The great French pianist F.R.
Duchable depicts Ufuk and Bahar
Dördüncü as two committed pianists
equipped with flawless technique,
delivering vigorous and evocative
performances. Having played together
for their entire careers, Ufuk and Bahar
Dördüncü complement each other
perfectly, creating a distinguished
synergy, coupled with exceptional
technique, breathtaking virtuosity and
great creativity, evidenced in every
performance.
Meeting with H. Datyner, D. Níkaoua,
E. Vercelli and V. Perlemutter has
played a key role in the Duo’s affection
for French music, while F.R. Duchable
has closely fostered both artists’ talents
with conviction since their adolescence.
The Duo’s Ankara, Geneva, Saragossa
and Paris awards represent a
significant aspect of their music
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career. Performances at the world’s
most distinguished concert halls
with conductors like A. Jordan, Z.
Nagy, A. Shwinck, P. Rophè, etc.
have been elemental to this structural
integrity. The artists have performed
at the Victoria Hall Geneva, Saal
Molière Lyon, the Palace of Nations in
Brasilia, Liederhalle Sttutgart, Berlin
Philarmony, Wittengenstein Palace in
Düsseldorf and others; in addition to
their collaborations with great artists
like Peter Ustinov, Heinz Holliger,
Steven Schick and Maurice Bourgue.
They have participated in festivals
like Amadeus, Schubertiade, Ars
Musica Strasbourg, Archipel, Paris
Fontainbleau, Japon Akoyishidai and
Australia as well as in numerous music
festivals in Istanbul, Izmir and Ankara
in Turkey.
Ufuk & Bahar Dördüncü are regularly
invited to perform with the Ankara,
Istanbul State Symphony Orchestras,
the CRR Symphony Orchestra Istanbul,
the Bilkent Orchestra, the Ensemble
Contrechamps, Chamber Orchestra of
Berlin, the Geneva Chamber Orchestra
and the Tokyo Symphony Orchestra
amongst others. In 2006 they earned
great success with their CD with
French music for 4 hands named
“Rendez-Vous Avec l’Enfance”. One
year later they published a CD with
their quartet “Makrokosmos”, formed
by two pianos and two percussions.
Well known Italian composer Stephano
Gervasoni’s new piece, composed
specially for Makrokosmos, is also
featured on this CD.
Following this recording Ufuk and
Bahar were invited to Japan. In 2009
Hat Hut Records Basel produced their
new recording including two piano
pieces of Prokofiev and Shostakovich.
The CD recieved a very positive
response from the critics and the
audience thanks to the originality of
the pieces and the uo’s interpretation
thereof. Their last recording so far,
“Brahms Hungarian Dances”, has
been released in 2009. In May 2013,
Makrokosmos’ new CD will be released
at the Hat Hut record label. Early 2010
they participated in a short film project
realized by famous producer Carlo
Ippolito, whose music was composed
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by Xavier Dayer and interpreted by
the Makrokosmos quartet. The world
premiere of the film, together with a
live music performance, took place in
the legendary Globe building of CERN
(European Organization for Nuclear
Research) in April 2010.
Acclaimed as “Cultural
Ambassadresses” of Turkey, Ufuk
and Bahar represent their country all
over the world, with highly acclaimed
performances, enthusiasticly received
by critics and audiences alike. For
their involvement in the community,
Ufuk and Bahar Dördüncü have
been honored to be named patrons
of the Foundation of Prim’enfance
and Cercle de Grange. Throughout
its original projects, such as the
programme combining Spanish
piano music by Albéniz, Infante and
Ravel with the dance of the renowned
flamenco dancer José Porcel, or with
the actor Jacques Probst, Ufuk and
Bahar Dördüncü continue to impress
their audience with their originality
and the never-ending pursuit of the
uncommon.
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GAUTIER CAPUÇON & GÜLRU ENSARİ
gautıer capuçon viyolonsel cello
gülru ensari piyano piano

08.06.2013
ct st 20.00

İş Sanat Konser Salonu
İş Sanat Concert Hall

Ludwig van Beethoven

Handel’in Judas Maccabaus Oratoryosu’ndan “See, the Conqu’ring
Hero Comes” Üzerine Viyolonsel ve Piyano İçin 12 Varyasyon, WoO 45
12 Variations for Cello and Piano in G major on “See, the Conqu’ring
Hero comes” from Handel’s Oratorio Judas Maccabaus, WoO45
Dmitri Shostakovich

Viyolonsel ve Piyano İçin Sonat, Re minör, Op. 40
Sonata for Cello and Piano in D minor, Op.40
– Moderato-Largo
– Moderato con moto (Valse scherzo)
– Largo
– Allegretto
Ara Interval
meriç soylu’nun anısına
ın memory of meriç soylu
Jean Sibelius

Viyolonsel ve Piyano İçin Malinconia, Op. 20
Malinconia for Cello and Piano, Op.20
Cesar Franck

Sonat, La Majör
Sonata in A Major
– Allegretto ben moderato
– Allegro
– Recitativo. Fantasia
– Allegretto poco mosso
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

sponsor
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gautıer capuçon
▪ Kuşağının önde gelen viyolonselcileri
arasında anılan Gautier Capuçon hem
kayıtları hem konserleriyle sürekli
övgülere maruz kalmaktadır. 1981
Chambéry doğumlu Capuçon, viyolonsel
çalmaya beş yaşında başladı. Paris’teki
Ulusal Yüksek Konservatuvar’da
Philippe Muller ve Annie CochetZakine’nin öğrencisi olduktan sonra
Viyana’da Heinrich Schiff ile çalıştı.
Uluslararası André Navarra Ödülü
de dahil olmak üzere çeşitli önemli
uluslararası yarışmalarda birincilikler
kazanan Capuçon, Fransa’nın
Grammy’si sayılabilecek Victoires de la
Musique tarafından 2001’de Yılın Yeni
Yeteneği seçildi. 2004’te Borletti-Buitoni
Fonu Ödülü’nü aldı ve o zamandan bu
yana, sonuncusu Ekim 2012’de Gergiev
ile Fauré’nin tüm oda müziği eserlerini
kaydettikleri albüm için olmak üzere
çeşitli ECHO Klasik ödülleri kazandı.
Gautier Capuçon dünyanın önemli
orkestraları eşliğinde konserler
vermektedir. Gergiev, Dudamel,
Bychkov, Haitink, Chung, Dutoit,
Eschenbach ve Nézet-Séguin gibi büyük
şeflerin de tercih ettiği solistlerdendir.
2011/12 sezonunda Dudamel
yönetiminde Berlin Filarmoni, Viyana
Konzerthaus’ta Gergiev yönetiminde
Londra Senfoni, Plasson yönetiminde
Montreal Senfoni ve Dutoit yönetiminde
Chicago, Philadelphia ve Boston
Senfoni Orkestraları eşliğinde ilk
kez verdiği konserler büyük beğeni
topladı. Capuçon 2012/13 sezonunda
Los Angeles Filarmoni, Seattle
Senfoni, Chicago Senfoni, Avrupa Oda
Orkestrası, Viyana Senfoni ve Avrupa
turnesinde Deutsche Senfoni Orkestrası
ile yeniden buluştu. Gautier Capuçon
Paris Pleyel Salonu, Londra’daki
Wigmore ve Kraliçe Elizabeth Salonları,
Moscou, Madrid Ulusal Oditoryumu
ve Amsterdam Concertgebouw gibi
Avrupa’nın belli başlı sahnelerinde
resitaller ve oda müziği konserleri de
vermektedir. Capuçon kardeşler Viyana
Musikverein’da ise Brahm-Fauré oda
müziği serisi gerçekleştirmektedir.
Sanatçının 2013/14 sezonu “ilk”leri
arasında Bychkov yönetimindeki
Concertgebouw Orkestrası ve Boreyko
yönetimindeki New York Filarmoni ile

045

capuçon & g ül ru ensar i

41 . is ta n bul m üz ik fe s t iv a l i

© gregory batardon

Zegna & Müzik Projesi’nin 2007
yılından bu yana Elçisi’dir.
Gautier Capuçon’un viyolonseli 1701
Matteo Goffriller’dir.

konserler yer almaktadır.
Capuçon resitaller ve oda müziği
icralarıyla düzenli olarak Avrupa’daki
önemli festivallere konuk olmakta;
ayrıca her sene Verbier Festivali’nde
ve Lugano’daki Martha Argerich
Projesi’nde konser vermektedir.
Martha Argerich, Nicholas Angelich,
Daniel Barenboim, Yuri Bashmet,
Frank Braley, Gérard Causse, MyungWhun Chung, Jérôme Ducros, Hélène
Grimaud, Angelika Kirchschlager, Katia
& Marielle Labeque, Mikhail Pletnev,
Leonidas Kavakos, Stephen Kovacevich,
Gabriela Montero, Viktoria Mullova,
Menahem Pressler, Vadim Repin, JeanYves Thibaudet, Maxim Vengerov, Yuja
Wang, ve ağabeyi Renaud Capuçon gibi
çağımızın önde gelen sanatçılarıyla
birlikte çalmaktadır.
Gautier Capuçon albümlerini Virgin
Classics etiketi altında yapmaktadır.
Piyasaya çıkan kayıtları arasında Paavo
Järvi yönetimindeki Frankfurt Radyo
Senfoni ile Dvořák Konçerto, Gergiev
yönetimindeki Mariinsky Tiyatrosu
Orkestrası ile Çaykovski Rokoko
Varyasyonları ve Prokofiev Senfoni
Konçertant, ağabeyi Renaud Capuçon
ve Chung yönetimindeki Mahler Gençlik

π Gautier Capuçon is widely recognised
as one of the foremost cellists of
his generation and has received
consistently high critical praise for his
recordings and performances. Born
in Chambéry in 1981, Capuçon began
playing the cello at the age of five. He
studied at the Conservatoire National
Supérieur in Paris with Philippe Muller
and Annie Cochet-Zakine, and later
with Heinrich Schiff in Vienna. The
winner of various first prizes in many
leading international competitions,
including the International André
Navarra Prize, Capuçon was named
“New Talent of the Year” by Victoires de
la Musique (the French equivalent of a
Grammy) in 2001; in 2004 he received
a Borletti-Buitoni Trust Award since
which time he has received several
ECHO Klassik awards, most recently
for his recording with Gergiev and
Orkestrası ile Brahms İkili Konçerto,
for his recording of Fauré’s complete
Harding yönetimindeki Mahler Oda
chamber music (October 2012).
Orkestrası ile Haydn Viyolonsel
Capuçon performs regularly as a soloist
Konçertoları sayılabilir. Martha Argerich
with the major orchestras worldwide,
ve Renaud Capuçon ile Mendelssohn
and is a favourite of conductors at
ve Haydn’ın piyanolu triolarını; Renaud
the highest level including Gergiev,
Capuçon, Frank Braley, Nicholas
Dudamel, Bychkov, Haitink Chung,
Angelich gibi sanatçılarla Brahms,
Dutoit, Eschenbach, and Nézet-Séguin.
Schubert ve Ravel’in piyanolu triolarını
In the 2011/12 season Capuçon
seslendirdiği oda müziği albümleri de
received great critical acclaim for his
vardır. Schubert’in Alabalık Kenteti’ni,
debuts with the Berlin Philharmonic/
ağabeyi Renaud Capuçon ile düet eserler
Dudamel, the London Symphony
ve Gabriela Montero ile Rachmaninov
Orchestra/Gergiev at the Vienna
ve Prokofiev Viyolonsel Sonatlarını da
Konzerthaus, the Montreal Symphony/
kaydetmiştir. Frank Braley ile Schubert,
Plasson and the Chicago, Philadelphia
Debussy, Britten ve Carter’ın eserlerini
and Boston Symphony Orchestras with
seslendirdikleri bir resital albümü ile
Dutoit. In the 12/13 season he returns
Bringuier yönetimindeki Fransa Radyosu
to orchestras such as LA Philharmonic,
Filarmoni Orkestrası eşliğinde SaintSeattle, Chicago Symphony Orchestras,
Saëns’ın 1. Viyolonsel Konçertosu ile
the Chamber Orchestra of Europe,
İlham Perisi ve Şair eserini kaydettiği
Vienna Symphony and the Deutsche
albüm de yakında piyasaya çıkacaktır.
Symphony Orchestra with whom he
Colas firması, Gautier Capuçon’un
will tour Europe. He also performs
destekçisi olarak Virgin Classics etiketi
recital and chamber repertoire in the
altında Gergiev ile yayınlanan son
major halls across Europe including
kaydının eş-yapımcılığını üstlendi ve
Paris Salle Pleyel, London’s Wigmore
bir Dominique Peccatte Arşesi satın
and Queen Elizabeth Halls, Moscou,
almasına katkıda bulundu. Gautier
Madrid Auditorium Nacional,
Capuçon 1997 yılında müziği ve
Amsterdam’s Concertgebouw and
değerlerini yaymak için başlatılan
the Musikverein in Vienna where he
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performs as part of the Capuçons’
Brahms-Fauré chamber music cycle.
In the 13/14 season, debuts include the
Concertgebouw Orchestra/Bychkov and
the New York Philharmonic/Boreyko.
A regular recital and chamber
musician, Capuçon appears regularly in
the major festivals across Europe, and
every year at the Verbier Festival and at
Project Martha Argerich, Lugano. He
performs with leading artists such as
Martha Argerich, Nicholas Angelich,
Daniel Barenboim, Yuri Bashmet,
Frank Braley, Gérard Causse, MyungWhun Chung, Jérôme Ducros, Hélène
Grimaud, Angelika Kirchschlager, Katia
& Marielle Labeque, Mikhail Pletnev,
Leonidas Kavakos, Stephen Kovacevich,
Gabriela Montero, Viktoria Mullova,
Menahem Pressler, Vadim Repin, JeanYves Thibaudet, Maxim Vengerov, Yuja
Wang, and his brother Renaud.
Capuçon records exclusively for Virgin
Classics. His recordings include the
Dvořák Concerto with Frankfurt Radio
Symphony/Paavo Järvi, Tchaikovsky
Rococo Variations and Prokofiev
Sinfonia Concertante with Mariinsky
Theatre/Gergiev, the Brahms Double
Concerto with his brother Renaud
and Mahler Youth Orchestra/Chung,
and the Haydn Cello Concertos with
Mahler Chamber Orchestra/Harding.
He has recorded several discs of
chamber music including the Piano
Trios of Mendelssohn and Haydn with
Martha Argerich and Renaud, and
the Piano Trios of Brahms, Schubert
and Ravel with Renaud, Frank Braley,
Nicholas Angelich and others. He
has also recorded Schubert’s ‘Trout’
Quintet, duo works with his brother
Renaud, and with Gabriela Montero
the Rachmaninov and Prokofiev Cello
Sonatas. His next releases include
a recital disc of music by Schubert,
Debussy, Britten and Carter with Frank
Braley, and Saint-Saëns First Cello
Concerto and Muse et le poète with the
Orchestre Philharmonique de Radio
France/Bringuier.
As a partner of Gautier Capuçon,
Colas co-produced, along with Virgin
Classics, his latest recording with
Gergiev and participated in the
purchase of a Dominique Peccatte Bow.
Since 2007 Gautier Capuçon has been

an Ambassador for Zegna & Music
project, which was founded in 1997
as a philanthropic activity to promote
music and its values.
Gautier Capuçon plays a 1701 Matteo
Goffriller.

gülru ensari
▪ Verdiği başarılı konserlerle genç
kuşak Türk piyanistler arasında yerini
her geçen gün sağlamlaştıran Gülru
Ensari, piyano eğitimini İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Prof. Meral Yapalı’yla sürdürmüş ve
2007 yılında mezun olmuştur. Edirne
Trakya Üniversitesi Uluslararası Piyano
Yarışması, İskenderiye, Milano ve
Roma’da düzenlenen Jugend Musiziert
Yarışması, Makedonya’da düzenlenen
III. Interfest-Bitola International
Competition For Young Pianists
yarışmalarından birçok ödülle dönen
Ensari, ayrıca Almanya’da düzenlenen
Jugend Musiziert Yarışması’nda
solo piyano ve şan-oda müziği
kategorilerinde iki sene arka arkaya ödül
alarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
Gülru Ensari aralarında, İş Sanat,
Turgutreis D-Marin Festivali, Berlin

Bebersee Festivali, Caddebostan Kültür
Merkezi ve Cemal Reşit Rey Konser
Salonu olmak üzere birçok önemli
kültür merkezi ve etkinlikte solo, oda
müziği ve orkestralı konserler vermiş,
İstanbul Oda Orkestrası, İstanbul
Devlet Senfoni, Çukurova Devlet
Senfoni, Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestraları’nın solisti olmuştur.
Çalışmalarında oda müziğine de çok
önem veren Ensari, Gautier Capuçon,
Ilya Gringolts ve Mirijam Contzen
gibi dünyaca ünlü solistlerle yaptığı
ikili çalışmalarla da dikkati çekiyor.
Çalışmalarını Prof. Leontina Margulis,
Prof. Andrei Diev, Prof. Sergei Dorensky,
Hüseyin Sermet ve Gülnare Şekinskaya
ile yaptığı ustalık sınıflarıyla destekleyen
Ensari, İstanbul Alman Lisesi ve
ardından İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’ndaki çalışmalarını
tamamladıktan sonra Hochschule für
Musik Köln’de Prof. Vassily Lobanov’un
gözetmenliğinde ögrenimini
tamamlamıştır. Ensari çalışmalarına
halen aynı okulda Prof. Anthony Spiri ile
oda müzigi yüksek lisans programında
devam etmektedir.
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π Distinguishing amongst the young
generation of Turkish pianists with her
acclaimed performances, Gülru Ensari
studied with Prof. Meral Yapalı at the
Istanbul University State Conservatory
and graduated in 2007. She has won
prizes in the Edirne Trakya University
International Piano Competition,
Jugend Musiziert Piano Competitions
held in Alexandria, Milano and
Roma, and the 3rd Interfest-Bitola
International Competition for Young
Pianists. She also won prizes in the
categories of solo piano and voicechamber music, two years in a row in
the Jugend Musiziert in Germany.
Gülru Ensari has appeared in recital
and chamber music concerts at major
halls in Turkey, such as İş Sanat, Cemal
Reşit Rey Concert Hall, Caddebostan
Cultural Centre, and at festivals
including the Turgutreis D-Marine
Festival as well as the Berlin Bebersee
Festival. Her orchestral engagements
include concerts with the Istanbul
Chamber Orchestra, Istanbul State
Symphony, Çukurova State Symphony,
and Bursa Regional State Symphony
Orchestras. She is also an avid chamber
musician, performing regularly with
Gautier Capuçon, Ilya Gringolts, and
Mirijam Contzen, to name a few of her
distinguished partners.
Gülru Ensari has further studied with
Prof. Leontina Margulis, Prof. Andrei
Diev, Prof. Sergei Dorensky, Hüseyin
Sermet, and Gülnare Şekinskaya in
master-classes. An alumna of Istanbul
German High School and Istanbul
University State Conservatory, she
then attended Hochschule für Musik
Köln, studying with Prof. Vassily
Lobanov. She currently continues her
post-graduate studies there in chamber
music as Prof. Anthony Spiri’s student.
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AÇIK KONSERVATUVAR
OPEN CONSERVATORY
09.06.2013
Galata Rum İlköğretim Okulu
pa su 14.00-18.00 Galata Greek Elementary School
Eğitim destekçileri Educational Supporters:
istanbul üniversitesi devlet konservatuvarı
ıstanbul unıversıty state conservatory
istanbul teknik üniversitesi türk müziği devlet konservatuvarı
istanbul technıcal unıversıty turkısh musıc state conservatory
mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi devlet konservatuvarı
mimar sinan fıne arts unıversıty state conservatory
Konuk Topluluk Featuring
barış için müzik orkestrası
musıc for peace foundatıon

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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▪ İstanbul Müzik Festivali geçtiğimiz
yıl başlattığı ve hem öğrencilerden hem
müzikseverlerden büyük ilgi gören Açık
Konservatuvar projesini sürdürüyor.
Açık Konservatuvar, İstanbul’da farklı
konservatuvarlarda okuyan gençleri bir
araya getirerek eğitimlerini, müziklerini
ve dostluklarını paylaşmalarını sağlıyor
ve dinleyiciler de gün boyu devam
eden çalışma ve dinletilere katılarak bu
süreçte müziğin oluşumuna tanıklık
edebiliyorlar. Açık Konservatuvar,
bu yıl yine İstanbul’daki üç devlet
konservatuvarının eğitim desteğiyle
gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarları
ile İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet
Türk Müziği Konservatuvarı akademik
kadroları bir pazar günü boyunca
genç müzisyenlerle solo repertuvar ve
oda müziği çalışmaları yapacak. Aynı
anda birden çok sınıfta, izleyicilere
açık olarak gerçekleştirilecek derslerde
müzikseverlerin pek çoğu belki de ilk
kez yorumun oluşturulma sürecine,
genç müzisyenlerin hazırlık sürecine
tanıklık edecekler. Derslerin bitiminde
büyük salonda verilecek konser ise
Açık Konservatuvar’ın dinleyiciler
ile paylaşılan en coşkulu anlarını
oluşturacak. Etkinliğe ev sahipliği yapan
tarihi Rum Okulu böylece bir günlüğüne
de olsa çocuk seslerine yeniden
kavuşacak. Altı katlı bu görkemli bina
ve zarif konser salonu İstanbullu
müzikseverlerin işitsel olduğu kadar
görsel bir şölen de yaşamalarını
sağlayacak. Gençleri yüreklendirecek
ve tüm müzikseverleri gençleştirecek
Açık Konservatuvar bir kez daha bir
günlüğüne kapılarını açıyor ve herkesi
müziğin büyülü evrenine davet ediyor.
π The Istanbul Music Festival resumes
the Open Conservatory - the groundbreaking project that was launched by
the festival last year to much critical
acclaim. The Open Conservatory will
once again bring the music students
of Istanbul together even if for a single
day and provide a platform where
they can share their training, music,
and friendship with each other while
the audiences witness the meticulous
preparation behind a performance.
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Reşit (Rey) yönetiminde konservatuar
öğretmen ve öğrencilerinden oluşan
orkestranın uzun yıllar ilgiyle izlenen
düzenli konserleri, İstanbul halkına
çoksesli müzik kültürü aşılayan
önemli etkinlikler oldu. İstanbul
Konservatuarı’nda 1930 yılından
itibaren çok önemli sanatçılar yetişti;
bu sanatçılar aynı zamanda İstanbul
Şehir Orkestrası ve Devlet Senfoni
Orkestrası’nın çekirdek kadrolarını
oluşturdular. 5 Şubat 1944 tarihli bir
yönetmelik ile İstanbul Konservatuarı

istanbul üniversitesi
devlet konservatuarı
▪ Cumhuriyet aydınlanmasının,
imparatorluk döneminden devraldığı
iki büyük sanat kurumundan biri
Darülbedayi (Güzellikler Evi), bugünkü
Şehir Tiyatroları diğeri de Osmanlı
döneminde İstanbul’da kurulmuş olan
ilk resmi müzik okulu olan Darül-Elhan,
bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’dır. DarülElhan adı da anlamca “konservatuar”
terimini karşılar ve melodiler/nağmeler
evi anlamına gelir. Cumhuriyet’in
kurulmasını takip eden ilk yıllarda, 14
Eylül 1925’te İstanbul Valisi Haydar
Bey’in ilgisi ile Darül-Elhan, Musa
Süreyya Bey’in yönetiminde belediyeye
bağlanarak yeniden yapılandı,
yönetmeliği değiştirilerek Batı Müziği
Bölümü eklendi ve batı türü bir
konservatuar olarak örgütlenerek
“İstanbul Konservatuarı” adını aldı.
1926’da Türk müziği eğitimi yasaklandı,
yönetim ve öğretim programı tamamıyla
değiştirildi. İstanbul Konservatuarı
1927’den itibaren teorik ve uygulamalı
olarak çeşitli derecelerde Batı müziği
eğitimi veren bir kurum oldu. Solfej ve
müzik nazariyatı, armoni, kontrpuan,
füg, kompozisyon, enstrümantasyonorkestrasyon, koro, şan, genel müzik
tarihi ve enstrüman dersleri başlıca
verilen derslerdir. Şehzadebaşı’ndaki
ahşap konakta sürdürülen derslerle
birlikte Cemal Reşit (Rey), Muhittin
Sadak ve Ekrem Besim’den oluşan
üçlüyle başlayan oda müziği
konserleri büyük ilgi gördü. Dönemin
öğretmenleri Atatürk’ün huzurunda
çalma şansını elde ettiler. Cemal
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öğrencilerin eğitim tekniğinin ve
seviyelerinin yükselmesini sağladı.
Başta Türk Beşleri’nin istisnasız tümü
olmak üzere her kuşaktan pek çok
müzisyenin öğretmen ya da öğrenci
olarak bulunduğu konservatuarımızın
yetiştirdiği önemli sanatçılar arasında
Necil Kâzım Akses, İlhan Usmanbaş,
Leyla Gencer, Güher-Süher Pekinel ve
Ayşegül Sarıca ilk akla gelenlerdendir.
Böylesi köklü bir geçmişe sahip olan
konservatuarımız, sanatın ve sanatçının
bir ulusun kalkınmasında çok önemli bir
yer tuttuğunun bilincinde olarak bugün
Türkiye’nin tüm sanat kuruluşlarına
değerli sanatçılar yetiştiriyor, yurtiçi ve
yurtdışında yaptığı etkinliklerle adından
söz ettiriyor.
π One of the two major art institutions
that the Republican enlightenment has
taken over from the imperial period
is the City Theatre, with the second
institution being none other than the
Ottoman Empire’s first official music
school Darül-Elhan, which literally
means house of melodies and which

“İstanbul Belediye Konservatuarı”
adını aldı. 1950’lerin başlarında tiyatro
bölümü açılarak müfredata ahenk
jimnastikleri, sahne dersleri kondu;
Azade Selim Hanım ve Muhsin Ertuğrul
öğretmen olarak getirildi. İlerleyen
yıllarda kuruma bale bölümü de
eklendi. Kurum 1986 yılında İstanbul
Üniversitesi’ne bağlanarak “İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı” adını
aldı. Yabancı uyruklu öğretim elemanları
ve sanatçılarını ülkemize davet ederek

runs today under the name of Istanbul
University State Conservatoire.
In the initial years following the
establishment of the republic, on 14
September 1925 Istanbul Governor
Haydar Bey attached the Darül-Elhan
to the municipality and the school was
reconstructed under the direction of
Musa Süreyya Bey to include western
classical music, consequently acquiring
the name Istanbul Conservatoire.
Turkish music was removed from the
curriculum in 1926 and as well as
the curriculum, the administration
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was also totally renewed. As of 1927,
the Istanbul Conservatoire gradually
became an institution that teaches
western classical music in theory
and practice. The chamber music
concerts launched by Cemal Reşit Rey,
Muhittin Sadak, and Ekrem Besim at
the wooden mansion in Şehzadebaşı,
where also the lectures were conducted,
were met with great public acclaim
and the teachers of that period had
the honour of playing in presence of
Atatürk. The orchestra comprising
the students and teachers of the
Conservatoire gave regular concerts
for many seasons under the musical
direction of Cemal Reşit Rey, instilling
the love of polyphonic music into the
hearts and minds of Istanbul public.
Since 1930, Istanbul Conservatoire has
raised many distinguished musicians,
who also constituted the initial core
of the Istanbul City Orchestra and
State Symphony Orchestra. The school
acquired the name Istanbul Municipal
Conservatoire by a regulation on 5
February 1944. The drama department
was introduced in the early 50’s with
Azade Selim Hanım and Muhsin
Ertuğrul joining the academic staff
and harmonic gymnastics and stage
training were added to the curriculum.
The following years saw the opening
of the ballet department as well. The
school acquired its current name,
Istanbul University State Conservatoire
in 1986. Foreign academicians
and artists were employed in the
Conservatoire, with a view to improve
the educational techniques and
standards. The Conservatoire has
been a home to many distinguished
musicians either as a student or a
teacher, including the entire Turkish
Five and Necil Kâzım Akses, İlhan
Usmanbaş, Leyla Gencer, Güher-Süher
Pekinel, and Ayşegül Sarıca just to
name a few. The Istanbul University
State Conservatoire is devoted to
raising the finest musicians and
participating in international events, in
awareness that arts and artists are the
pioneering factors of development in a
country.

mimar sinan güzel
sanatlar üniversitesi
devlet konservatuarı
▪ Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1971–1972 öğretim yılında “İstanbul
Devlet Konservatuarı” adıyla kuruldu.
Konservatuarın amacı; “ülkemizdeki
müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve
sanatlarını korumak, yaşatmak ve
yaymak; bu alanlardaki ulusal birikimleri
işleyip geliştirmek; geleneksel birikimi
çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek;
dalında yüksek nitelikte yetkili, kültürlü,
araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici
ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.
MSGSÜ Devlet Konservatuarı, yaylı
sazlar ana sanat dalı, piyano ana sanat
dalı ve nefesli sazlar ana sanat dallarını
içeren Müzik, Sahne Sanatları ve
Müzikoloji Bölümü’nden oluşmakta;
yarı zamanlı, ilköğretim (5, 6, 7, 8.
sınıf) lise ve lisans düzeylerinde eğitim
vermektedir. Lisans programının
bitiminden sonra, solistlik ve akademik
alanda ilerlemek isteyenler için
MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne
bağlı yüksek lisans ve sanatta yeterlik
programları mevcuttur. Bununla beraber
konservatuar, öğrencileri Atatürk
Türkiye’sini daha ileriye taşıyacak
bireyler olarak çalışmaları yolunda
teşvik etmek, sanatın buna ulaşmadaki
en önemli araç olduğunu anlamak
ve bunu paylaşmak için gereken alt
yapıyı sağlamak, aynı zamanda da
yetenekli sanatçı adaylarını topluma
kazandırmak amacıyla kurulan ve
2012–13 öğretim yılında 5–17 yaş
arası çocuklara eğitim vermeye
başlayacak olan Çocuk Konservatuarı
programını da bünyesine kattı. MSGSÜ
Devlet Konservatuarı, 2001’de hem
AEC (Association of Européenne
de Conservatoires, Akadémies de
Musique et Musikhochschulen /
Avrupa Konservatuarlar Birliği)
Konseyi hem de Hollanda’nın
Groningen şehrindeki AEC Genel
Kurulu tarafından oybirliğiyle AEC’ye
aktif üye olarak kabul edildi. MSGSÜ
Devlet Konservatuarı şu an Türkiye’de,
Avrupa Konservatuarlar Birliği’ne
faal üye olan ilk konservatuardır.
MSGSÜ Devlet Konservatuarı dünya
çapında tanınırlığı olan, Avrupa

Müzik Okulları ve Konservatuarları
Birliği’ne aktif üye olarak Erasmus
Koordinatörler toplantısını rekor sayıda
katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi.
Türkiye’nin önde gelen orkestralarının
konzertmeisterleri, solistleri olan ve
halen aktif konser hayatı devam eden
öğretim üyeleri ile okulumuz, Avrupa ve
Amerika’daki konser platformlarında yer
alan mezunlarını vermeye devam ediyor.
π Mimar Sinan University of Fine Arts
State Conservatoire was founded in
the 1971/72 academic year under the
name of Istanbul State Conservatoire
with the mission to conserve,
maintain and promote the culture
and arts of music, theatre, opera,
and bale in Turkey; to cultivate and
improve the national reserves in these
fields; to modernize the traditional
reserves to meet with the universal
concepts, and to raise exceptionally
qualified, cultured, motivated, creative
interpreters, managers and teachers.
Mimar Sinan University of Fine Arts
State Conservatoire comprises the
main departments of Music, which
includes string instruments, piano,
and wind instruments, Performing
Arts, and Musicology. Its courses start
with part-time curriculum in the first
grades of elementary school and go
on to full-time education in the 5th
grade and continue in high school
and undergraduate levels. Following
the completion of the undergraduate
programme, those who would like to
further their studies in performing
or in academic fields can go on to the
postgraduate programmes offered
by the Mimar Sinan University of
Fine Arts Social Sciences Institute.
The Conservatoire will be launching
a special programme in 2012/13
academic year entitled Children
Conservatoire embracing the children
and youth of 5 to 17 years of age,
with an aim to encourage the young
generation to work in furthering
Turkey along the vision of Atatürk
and to make them recognize that
art is the most significant means
in achieving this vision, as well as
earning talented artists in the society.
Mimar Sinan University of Fine Arts
State Conservatoire was accepted in
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ve profesör olarak görev yapan
akademisyenler bu programlardan
yetişti. Ülkemizde Bologna süreci
kapsamında çalışmalarını tamamlayan
ilk konservatuar olarak 2001 yılında
geçirdiği yeniden yapılanma süreci ile
Çalgı, Ses, Halk Dansları, Müzikoloji,
Kompozisyon, Müzik Teknolojileri ve
Müzik Teorisi dallarında eğitim vermeye
başladı. İTÜ’nün sahip olduğu her
türlü olanakları bünyesine dahil eden
konservatuar ABD, Avrupa, Balkanlar,
Ortadoğu ve Orta Asya’dan 14 muadil
kurum ile işbirliği anlaşması imzaladı
ve ikili anlaşmalar çerçevesinde
istanbul teknik
yurtdışında da temsil faaliyetlerinde
üniversitesi türk müziği
bulundu. Sadece yerli değil, yabancı
devlet konservatuarı
öğrencilerine de olanak sağlayan
imkânlarıyla Türk müziği haricinde
▪ İstanbul Teknik Üniversitesi Türk
klasik batı müziği dahil hemen her türlü
Müziği Devlet Konservatuarı (İTÜ
disiplinin verildiği eğitim zenginliğiyle,
TMDK) Atatürk’ün ulusal müziğimiz
36 yıldır bünyesinde uluslararası çapta
için ortaya koyduğu ana ilkenin gerçek
virtüöz, solist, sanatçı ve bilim insanı
anlamı doğrultusunda, Türk müziğini
yetiştiren yapısıyla TMDK 2008–2012
devlet katında belgelemek, örneklemek, yılları arasında uluslararası açılımını
araştırmak, yaymak ve çağdaş müzikte
geliştirdi, uygulamaya başladığı son
yerini almasını sağlayacak çalışmalar
akreditasyon sistemiyle Türk müziğinin
yapmak amacıyla; tarihinde ilk ve tek
yurt çapında konservatuar tarafından
kuruluş olarak 1975 tarihinde kuruldu.
akredite edilip eğitim metodolojisini
Prof. Ercüment Berker’in kuruculuğunda uygulamaya koymak için çalışmalar
gelişen konservatuar 1982’de devlet
başlattı. Bu çalışmalar 2012–2014
konservatuarlarının YÖK kapsamına
yılları arasında uluslararası anlamda da
alınıp üniversitelere bağlanması
uygulanacak. TMDK gerek öğrenciler
sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne için gerekse araştırmacılar için eşi
bağlandı. Bu yıldan itibaren Prof.
bulunmaz bir okul. Her ay yaklaşık
Lütfi Zeren, Prof. Fikret Değerli, Prof.
20–25 arası etkinlik düzenleyen TMDK
Yalçın Tura ve Prof. Dr. Can Etili Ökten,
bu etkinliklerde öğrencilerini büyük
Prof. Dr. Lale Berköz müdürlük görevi
sanatçılar ile buluşturmayı bildi. 2009
yaptı. 14 Ekim 2008 tarihinde okulun
yılından itibaren artan önemiyle TMDK
yöneticiliği kendi yetiştirdiği öğrencilere öğrencileri ulusal ve uluslararası
teslim edilmiş, Prof. Dr. Cihat Aşkın
yarışmalarda birincilikler elde etti ve
müdür olarak atandı. Yardımcılarının
Türkiye’nin sesini duyurdu.
Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu ve Doç. Dr.
Belma Kurtişoğlu’nun olduğu bu yeni
π Istanbul Technical University Turkish
yönetim, okulun 37 yıllık başarılarına
Music State Conservatoire was founded
yenilerini eklemek üzere çalışıyorlar.
in 1975 with a view to document,
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı
exemplify, research, and propagate
kurulduğu ilk yıllarda eğitimine, Çalgı
Turkish music under the auspices
Eğitimi, Ses Eğitimi ve Temel Bilimler
of the state and to secure its place in
Bölümü ile başlamıştır. 1986 yılında İTÜ modern music. The school follows
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak the true essence of Atatürk’s vision
başlayan yüksek lisans programlarına,
regarding our national music and is
1988 yılında aynı enstitüye bağlı sanatta unique in Turkish history. The Turkish
yeterlik programlarının eklenmesi
Music State Conservatoire developed
TMDK’nın akademik yapılanmasına
under the direction of its founder Prof.
da olanak sağladı. Bugün birçok
Ercüment Berker and became a part
kurumda yardımcı doçent, doçent
of the Istanbul Technical University
the AEC (Association of Européenne
de Conservatoires, Akadémies de
Musique et Musikhochschulen) as
an active member in 2001 and it
is the first to be so in Turkey. The
Conservatoire organized the Erasmus
Coordinators meeting with a record
number of participation in Istanbul.
The Conservatoire continues to provide
artists to the international stage and
its graduates have enjoyed and still
enjoy active careers in European
and American stages as soloists and
orchestra members.
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in 1982, when all state conservatories
were enclosed in the Council of Higher
Education and attached to universities.
As of then, the Conservatoire developed
further under the direction Prof. Lütfi
Zeren, Prof. Fikret Değerli, Prof. Yalçın
Tura, Prof. Dr. Can Etili Ökten, and
Prof. Dr. Lale Berköz chronologically.
The school’s direction was finally left
in the hands of its own alumni on
14 October 2008 - the day Prof. Dr.
Cihat Aşkın became the dean, with
Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu and Doç.
Dr. Belma Kurtişoğlu as vice-deans,
and since then the new management
has been working to add to the
accomplishments of a prosperous
history of 37 years. The ITU Turkish
Music State Conservatoire originally
offered instrumental training, voice
training, and liberal arts. Postgraduate
programmes started in 1986 under
the ITU Social Sciences Institute,
followed by doctorate programmes
in 1988, which allowed the academic
structuring of the conservatoire as
well as providing assistant professors,
associate professors and professors
to the many academic institutions
in Turkey. The Turkish Music State
Conservatoire was the first to adopt
the Bologna Process in Turkey and
within the scope of this re-structuring
opened the departments of Instrument,
Voice, Folkdances, Musicology,
Composition, Music Technologies,
and Music Theory. The school enjoys
each and every facility in the body of
Istanbul Technical University and has
signed cooperation agreements with 14
equivalent institutions in the United
States, Europe, the Balkans, Middle
East and Middle Asia, conducting
international activities abroad on these
bilateral agreements. The Turkish
Music State Conservatoire accepts
foreign students as well and covers
almost all disciplines, including
Classical Western Music. In its rich
musical palette, many an international
virtuoso, soloist, and researcher have
been raised for the past 37 years and
its international expansion since 2008
has provided even better opportunities
for its students and graduates. The
latest accreditation system allows the
Turkish music to be accredited by the
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conservatories throughout Turkey and
the implementation of the educational
methodology is on the agenda, which
will expand to international level
in 2012–2014. Turkish Music State
Conservatoire is an unparalleled
institution for both students and
researches. The school holds about
20–25 activities monthly, where the
students meet the greatest musicians.
The students have been bringing home
many international prizes, especially
since 2009, and have been successfully
representing Turkey abroad.

barış için müzik orkestrası
▪ Mimar Mehmet Selim Baki
tarafından kurulan “Barış İçin Müzik
Vakfı” çalışmalarını 2005 yılından
beri sürdürmektedir. Adını barışın
zorunluluğu müziğin gücüne olan
inançtan alan “Barış için Müzik
Vakfı’nın temel amacı, maddi olanakları
kısıtlı olarak, mümkün olduğu kadar
fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi
olanağı sağlamak ve barışın sesini
müzikle duyurmaktır.
Bugüne kadar 3000 ‘in üzerinde çocuk
temel müzik eğitimi almış, Barış İçin
Çocuk Orkestrası ve Korolarında birlikte
müzik yapma deneyimi kazanmıştır.
Vakıf faaliyetlerine Edirnekapı’da

bulunan merkez binada ve 4 ilköğretim
okulunda kurduğu atölyelerde devam
etmektedir.
www.barisicinmuzik.org
π Music for Peace Foundation was
established by architect Mehmet Selim
Baki in 2005. Named for the strong
belief in the necessity of peace and the
power of music, the Foundation aims
to provide free music education for
as many underprivileged children as
possible and to promote peace through
music. More than 3000 children have
received basic music education in the
Foundation and they have enjoyed
making music together in the Children
for Peace Orchestra and Choirs.
The Foundation’s headquarters is in
Edirnekapı and it further operates
through workshops at four elementary
schools.
www.barisicinmuzik.org
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FESTİVAL GENÇ SOLİSTİNİ SUNAR
FESTIVAL PRESENTS ITS YOUNG SOLOIST
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Senfoni Orkestrası
Istanbul Unıversıty State Conservatory
Symphony Orchestra
ramiz malik aslanov şef conductor
cansın kara viyolonsel cello

10.06.2013 Süreyya Operası
pt mo 20.00 Süreyya Opera House
Wolfgang Amadeus Mozart

Figaro’nun Düğünü Uvertürü, KV 492
Ouverture to Le nozze di Figaro, KV492
Joseph Haydn

Viyolonsel Konçertosu, Do Majör, No. 1
Cello Concerto in C Major, No.1
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 3, Mi bemol Majör, Op. 55, “Eroica”
Symphony No.3 in E-flat Major, Op.55, “Eroica”
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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ramiz malik aslanov
▪ Ramiz Malik Aslanov müzikal
kariyerine, doğduğu kent olan köklü
müzikal geleneklerin şehri Bakü’de
başladı. İlk olarak tanınmış hocalar
Prof. I. Turisch ve Prof. S. Aliyev’den
viyolonsel eğitimi aldı ve ardından
Mstislav Rostropoviç ile çalıştı. Bakü
Devlet Konservatuarı’ndan mezun
olduktan sonra eğitimini St. Petersburg
Konservatuarı’nda sürdürdü. Ramiz
Malik Aslanov şef olarak ilk çıkışını ise,
Tatiana Nikolayeva’nın solistliğinde
St. Petersburg Filarmoni Orkestrası’nı
yönettiği muhteşem bir konserle
yaptı. Bu olağanüstü icra üzerine,
Azerbaycan Radyo Televizyon Senfoni
Orkestrası’nı yönetmek üzere davet
edilecek ve böylece 20 yıla yayılacak
bir işbirliği de başlamış olacaktı.
Aslanov, sanatsal başarıları nedeniyle
Azerbaycan Halk Sanatçısı unvanıyla
onurlandırıldı. 1977–1979 yılları
arasında yönettiği Kahire Senfoni
Orkestrası ile Almanya, Yugoslavya,
İngiltere ve Aberdeen Festivali’ne de
konuk oldukları İskoçya’ya başarılı
turneler gerçekleştirdi. Moskova, St.
Petersburg, Kiev, Tiflis, Almatı ve
Sovyetler Birliği’nin pek çok şehrinde
konserler verdi ve bu dönemde
opera yönetmeye de başladı. Kahire
Operası’nda Puccini’nin Tosca ve
Madam Butterfly, Bizet’nin Carmen ve
Verdi’nin Rigoletto operalarını yönetti
ve bu kurumla bir de İtalya turnesi
gerçekleştirdi. Aslanov, 1980–1990
yılları arasında, Irak Ulusal Senfoni
Orkestrası’nın müzik direktörü ve şefi
olarak görev yaptı ve bu dönemde,
dünyaca tanınmış Babil Festivali’nde
göz kamaştıran bir konser verdi. 1990–
1994 yılları arasında Azerbaycan Oda
Orkestrası’nı yönetti ve Bakü Müzik
Akademisi’nin Opera Eğitimi Okulu’nda
ders verdi. Bir yandan Bakü Filarmoni
ve Opera orkestralarını yönetirken
diğer yandan da Almanya, Ukrayna
ve Rusya’da konserler verdi. 1994–95
yıllarında şeflik yaptığı Ankara Devlet
Opera ve Balesi’nde Borodin’in Prens
Igor ve Çaykovski’nin Yolanta operalarını
yönetti. Prof. Ramiz Malik Aslanov, 1995
yılından bu yana İstanbul Konservatuarı
Şeflik ve Senfonik Orkestra Bölümü’nde
ders veriyor. 2001 ve 2002 yıllarında

Almanya’daki Bochum ve Beethoven
festivallerinde, 2004’te ise Shlomo
Mintz’le Ohrid Yaz Festivali’nde başarılı
konserler yönetti. Konuk şef olarak
sık sık Makedonya’dan davet alıyor.
2006 yılında Berlin’deki Genç Avrupa
Klasik Müzik Festivali ile Belçika’daki
Pianotune Festivali’nde konserler verdi.
Prof. Ramiz Malik Aslanov kariyerini
Türkiye, Almanya, Rusya, Hollanda,
Belçika ve Makedonya orkestralarıyla
işbirliği içinde sürdürüyor.
π Ramiz Malik Aslanov was born in
Baku, Azerbaijan – the city of famous
musical traditions. He launched his
career as a musician there. Ramiz
Malik Aslanov made his first steps as
a cello player with recognized teachers
such as Prof. I. Turich and Prof. S.
Aliyev. Afterward, he had musical
classes with Mstislav Rostropovich.
Following graduation from Baku
State Conservatoire he continued his
musical education as a conductor at
St. Petersburg’s Conservatoire. His
first conductor’s debut Ramiz Malik
Aslanov had brilliantly made with the
St. Petersburg Philharmonic Orchestra
with Tatiana Nikolayeva. After his
exceptional performance he was invited
to lead Azerbaijan’s Radio and TV
Symphonic Orchestra, which he did
with small intervals for more than

20 years. For his artistic skills Ramiz
Malik Aslanov was bestowed the title
of the People’s Artist of Azerbaijan.
From 1977 until 1979 he directed
Cairo Symphonic Orchestra. With this
orchestra he had a series of successful
concerts in Germany, Yugoslavia,
England, and Scotland including
famous Aberdeen Festival. He also
successfully performed in Moscow,
St. Petersburg, Kiev, Tbilisi, Almaty,
and many other cities of the former
Soviet Union. At that period Ramiz
Malik Aslanov started to perform as
an opera conductor. He successfully
directed a number of operas such as
Puccini’s Tosca and Madam Butterfly,
Bizet’s Carmen, and Verdi’s Rigoletto
in Cairo Opera Theatre. With Cairo
troupe he also successfully performed
in Italia. From 1988 until 1990 Ramiz
Malik Aslanov was musical director
and conductor of National Symphonic
Orchestra of Iraq. Within this period he
dazzlingly performed at the worldwide
known Babylon Festival. From 1990
until 1994 he headed Azerbaijani
Chamber Orchestra and Taught at the
Opera Training School of Baku Musical
Academy simultaneously. Whilst
performing in Baku Philharmonic and
Opera Theatre he regularly appeared
on stage in Germany, Ukraine, and
Russia. From 1994 until 1995 Ramiz

Malik Aslanov directed in Ankara
Opera House where he splendidly
put on stage Borodin’s Knaz Igor and
Tchaikovsky’s Yolanta within the short
period of time. Since 1995 Prof. Malik
Aslanov teaches in the Department of
Conducting and Symphonic Orchestra
at Istanbul Conservatoire. In 2001
and 2002 he brilliantly performed
at Bochum and Beethoven Festivals
in Germany. In 2004 he dazzlingly
performed at Ohrid Summer Festivals
with Shlomo Mintz. He is constantly
invited to Macedonia as a guest
conductor. In 2006 successfully
performed on young-euro-classic
festival in Berlin and on Pianotune
Festival in Belgium. Today, Prof.
Ramiz Malik Aslanov continues his
career with the best Turkish, German,
Russian, Holland, Belgium and
Macedonian orchestras.

cansın kara
▪ 1995 tarihinde Antalya’da doğan
Cansın Kara’nın müzik yeteneği Gazi
Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim
üyesi ve besteci Salih Aydoğan
tarafından saptandı. Okul öncesi müzik
temel eğitimini 2000–2002 yıllarında
müzik okutmanı Nuran Karayel’den
aldı. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi,
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
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Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’na
kabul edilerek Marina Rahmatullayeva
ile viyolonsel çalışmalarına başladı ve
2005–2010 yılları arasında Azerbaycan
Devlet Sanatçısı Gara Aliyev ile
çalışmalarını sürdürdü. Bilkent Müzik
Hazırlık İlköğretim Okulu’ndan 2010
yılında dönem birincisi olarak mezun
oldu. Eylül 2010 tarihinden itibaren
İngiltere’de The Yehudi Menuhin
School’da eğitim görmekte, viyolonsel
çalışmalarını aynı okulda Thomas
Carroll ile sürdürmektedir. Ayvalık
Uluslararası Müzik Akademisi (2005),
Akademi Datça (2006, 2007, 2008),
ABD Marshall Üniversitesi Müzik
Okulu (2008) ve ABD Meadowmount
Müzik Okulu (2009) ve Viyana’da
(2011) eğitimlere; Peter Bruns, Şölen
Dikener, Frieder Lenz, Umberto Clerici,
Hans Jørgen Jensen, Miklós Perényi ve
Heinrich Schiff’in (2011 ve 2012’de iki
kez) ustalık sınıflarına katıldı. Ödülleri
arasında, Akademi Datça Yıldız Öğrenci
Yarışması “Yıldız Öğrenci Ödülü”
(2007 ve 2008), Mersin I. Ulusal
Viyolonsel Yarışması birincilik (2008),
Hırvatistan VII. Uluslararası Antonio
Janigro Viyolonsel Yarışması üçüncülük
(2008), X. Avusturya-Liezen Uluslararası

Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik
(2010) bulunmakta. Solist ve orkestra
üyesi sıfatıyla katıldığı birçok konser
ve resital arasından Oğuzhan Kavruk
yönetimindeki Mersin Üniversitesi
Akademik Senfoni Orkestrası eşliğinde
Haydn’ın Do Majör Viyolonsel
Konçertosu’nu ve Gürer Aykal
yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni
Orkestrası eşliğinde Saint-Saens’in
La minör Viyolonsel Konçertosu’nu
seslendirdiği çalışmalar sayılabilir.
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Cansın attended master classes at the
Ayvalık International Music Academy
(2005), Academy Datça (2006, 2007,
2008), Marshall University Music
School (2008), and Meadowmount
Music School (2009) and studied with
Peter Bruns, Şölen Dikener, Frieder
Lenz, Umberto Clerici, Hans Jørgen
Jensen, Miklós Perényi, and twice
with Heinrich Schiff. Cansın Kara
won the Academy Datça Star Student
Competition in 2007 and 2008, first
prize in the Mersin 1st National Cello
Competition in 2008, third prize in
the Croatia 7th International Antonio
Janigro Cello Competition (2008),
and second prize in the 10th AustriaLiezen International Cello Competition
(2010). Besides the recitals he has
given in Turkey and abroad, Cansın
performed the Haydn Cello Concerto
in C with the Mersin University
Academic Symphony Orchestra under
the baton of Oğuzhan Kavruk and the
Saint-Saens Cello Concerto No.1 with
the Bilkent Youth Symphony under the
baton of Gürer Aykal.

istanbul üniversitesi
devlet konservatuarı
senfoni orkestrası

▪ İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Öğrenci Orkestrası
(o yıllardaki adıyla İstanbul Belediye
Konservatuarı Öğrenci Orkestrası)
1950’de kuruldu. Konservatuarın üst
sınıf öğrencilerinin oluşturduğu topluluk
ilk yıllarında, zamanın Konservatuar
Müdürü Şef Hulusi Öktem tarafından
π Cansın Kara was born in Antalya on
çalıştırıldı. Orkestra daha sonra uzun
8 December 1995. His musical talent
yıllar, ünlü bestecimiz Ekrem Zeki
was discovered by composer Salih
Ün yönetiminde başarılı konserler
Aydoğan and he got pre-school musical
verdi. Konservatuarın 1986 yılında
training from Nuran Karayel between
İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmasıyla
2000 and 2002. He entered the Bilkent
topluluk İstanbul Üniversitesi Devlet
University Music and Performing
Konservatuarı Öğrenci Senfoni
Arts Faculty Music Preparatory School
Orkestrası adı altında yeniden
in 2002, where he first studied with
oluşturuldu; 1988–1989 yıllarında
Marina Rahmatullayeva and then with
Prof. Ayhan Turan, 1989–1996 yılları
Azerbaijan State Artist Gara Aliyev
arasında da Prof. Erol Erdinç tarafından
from 2005 to 2010. He graduated
çalıştırıldı. 1996 yılından bu yana Prof.
from the Bilkent Music Preparatory
Ramiz Malik Aslanov yönetiminde
School in 2010 at the top of his class
çalışmalarına devam eden orkestra,
and went on to study at the Yehudi
bugüne kadar başta Cemal Reşit Rey
Menuhin School as Thomas Carroll’s
Konser Salonu, Atatürk Kültür Merkezi,
student as of 1 September 2010.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Salonu, Aya İrini Müzesi, Topkapı Sarayı,
İş Sanat Kültür Merkezi ve Süreyya
Operası olmak üzere birçok önemli
kültür merkezi ve konser salonunda
başarılı konserler verdi. Orkestra
Haziran 2001’de, Ruhr Üniversitesi’nin
davetlisi olarak Bochum’a çok başarılı
bir turne gerçekleştirdi; Ekim 2001’de
ise 7. Uluslararası Eskişehir Festivali’nin
açılış konserini yaptı. İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Öğrenci Senfoni Orkestrası’nın bugüne
kadar vermiş olduğu konserlerde, İdil
Biret, Gülsin Onay, Verda Erman gibi
devlet sanatçılarımız da solist olarak
katıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Senfoni Orkestrası, Aralık
2001’de Uluslararası Beethovenfest
Bonn ve Alman Deutsche Welle
televizyonu müzik bölümünden gelen
bir komite tarafından; Türkiye’deki
tüm devlet konservatuarları arasında
yapılan seçmeler sonucu, Uluslararası
2002 Beethovenfest Bonn’a tek gençlik
senfoni orkestrası olarak katılmaya
hak kazandı. Orkestra bu bağlamda,
15 Eylül 2002’de Bonn Beethoven
Halle’de çok başarılı bir konser verdi ve
bu konsere dünyaca ünlü piyanistimiz
Fazıl Say da solist olarak katıldı. 2010
yılında Bakü’de, filarmoni orkestrasının
salonunda ve son olarak Fransa’nın
Belford şehrinde her yıl düzenlenen
Fimu Festivali’nde büyük beğeni
toplayan konserler gerçekleştiren
orkestra, imza attığı tüm bu etkinliklerle
yurtiçinde ve yurtdışında, üniversitemizi
ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye
devam ediyor.
π Istanbul University State
Conservatoire Student Orchestra
was founded in 1950 under the title
of Istanbul Municipal Conservatoire
Student Orchestra, as was the
school’s name back then. Comprising
the postgraduate students of the
conservatoire, the ensemble was
supervised by the principal Hulusi
Öktem in its initial years and
afterwards for many years performed
to great acclaim under the baton of the
renowned Turkish composer Ekrem
Zeki Ün. When the conservatoire
was reconstituted under the body of
the Istanbul University in 1986, the
orchestra acquired its current name.
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It was subsequently directed by Ayhan
Turan in 1988–89 and by Erol Erdinç
in 1989–96. The orchestra has been
working under the artistic direction
of Ramiz Malik Aslanov since 1996.
It has performed many a successful
concert at distinguished concert
halls, including the Cemal Reşit Rey
Concert Hall, Atatürk Cultural Centre,
Istanbul University Science Faculty
Hall, Hagia Eirene, Topkapı Palace,
İş Sanat Cultural Centre, and Süreyya
Opera House. The orchestra toured to
Bochum in June 2001 on the invitation
of Ruhr University and in October of
the same year gave the opening concert
of the 7th International Eskişehir
Festival. It has accompanied many
renowned soloists, including the State
Artists İdil Biret, Gülsin Onay and
Verda Erman. Istanbul University State
Conservatoire Symphony Orchestra
was selected by a committee from the
International Beethovenfest Bonn and
the Deutsche Welle Television Music
Department, which listened to all
the state conservatories in Turkey in
December 2011, to be the only youth
symphony orchestra to play in the 2002
International Beethovenfest Bonn.
It performed at the Bonn Beethoven
Halle on 15 September 2002, with
Fazıl Say as the soloist. Most recently,
the orchestra made much acclaimed
appearances at the philharmonic hall of
Baku and the Fimu Festival in Belford,
France. Istanbul University State
Conservatoire Symphony Orchestra
continues to concertize regularly both
home and abroad, representing Turkey
and the conservatoire in the best way.
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jordı savall

HAYATIN EVRELERİ
THE CYCLES OF LIFE
Hèsperıon XXI & Jordı Savall
11.06.2013
Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
Konsept Concept: montserrat fıgueras
Hespèrion XXI
jordı savall rebap, vielle, şef rebec, vielle, direction
marc mauıllon vokaller vocals
gürsoy dinçer vokaller vocals
ırını derebeı vokaller vocals
nedyalko nedyalkov kaval
hakan güngör kanun qanun
yurdal tokcan ud oud
haïg sarıkouyoumdjıan duduk
dımıtrı psonıs santur, morisca
fahrettin yarkın vurmalı çalgılar percussion
valerı dımchev tambura
pedro estevan vurmalı çalgılar percussion
zacharıas spyrıdakıs lira

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Balkan Halkları Mozaiğinde Hayatın Evreleri
“The Cycles of Life in the Mosaic of the Balkan Peoples”
giriş: evrenin yaratılışı ıntroductıon: the creatıon of the unıverse
doğum, bebeklik ve bahar bırth, ınfancy and sprıng
gençlik, öğrenme ve ergenlik youth, learnıng and adolescence
aşk, karşılaşma love, the meetıng
evlilik, aile marrıage, the famıly
iş, olgunlaşma ve sürgün work, maturıng and exıle
tecrübe, bilgelik experıence, wısdom
maneviyat, ölüm spırıtualıty, death
postlüd postlude

eş sponsorlar co-sponsors

BERRİN ERENGÜL
MURAT AŞKIN

▪ Jordi Savall günümüz müzik
dünyasında özel bir yere sahiptir. Otuz
yılı aşkın süredir kendini terk edilmiş
müzikal hazineleri yeniden keşfetmeye
adamıştır: 30 yıldır araştırır, okur ve
bu eserleri ya viyola da gambasında
çalar ya yönetir. Son derece temel ve
gerekli bir müzik repertuvarını tüm
dünyadaki müzikseverlerin hizmetine
sunmak üzere yeniden canlandırır.
Montserrat Figueras ile birlikte
kurdukları üç toplulukla, Hespèrion
XXI, La Capella Reial de Catalunya ve
Le Concert des Nations, Jordi Savall
duygular ve güzellikle dolu bir evreni
keşfe çıkıp şekillendirmiş ve bu evreni
dünyaya yansıtırken hem unutulup
gitmiş müzikleri hem viyola da gambayı
müzikseverlere tanıtmış; erken dönem
müziğinin en önemli hâmilerinden biri
haline gelmiştir. Jordi Savall kuşağının
çok yönlü müzisyenleri arasındadır.
İcracı, öğretmen, araştırmacı ve yeni
müzikal ve kültürel projelerin yaratıcısı
olarak sürdürdüğü meslek hayatı onu
tarihi müziğin günümüzde değer
kazanmasının başmimarlarından
biri yapar. Alain Corneau’nun filmi
Dünyanın Bütün Sabahları’na (César en
iyi film müziği ödülü sahibi) yaptığı kilit
katkı, yılda 140’ın üzerinde konser ve
altı albümü kapsayan yoğun programı
ve kendi kayıt firması Alia Vox’u
kurmasıyla erken dönem müziğinin
illa ki seçkinci olması gerekmediğini,
giderek genişleyen ve gençleşen bir
kitleye hitap edebildiğini ispatlar. Jordi
Savall’ın müzikle ilk ilişkisi altı yaşında
memleketi Igualada’daki (Katalonya)
Çocuk Korosu’nda söylemek oldu.
Daha sonra viyolonsel öğrenerek 1964
yılında Barselona Konservatuvarı’ndan
mezun oldu. 1965’te kendi kendine
viola da gamba ve erken dönem müziği
çalışmaya başlayarak Ars Musicae
topluluğuna katıldı. Çalışmalarını
ilerletmek üzere 1968’de İsviçre’deki
Basel Müzik Akademisi’ne girdi.
Burada 1973 yılında öğretmeni August
Wensizger’in görevini devralarak uzun
yıllar ders verdi ve ustalık sınıfları
gerçekleştirdi. 170’ten fazla CD
kaydeden Jordi Savall son olarak kendi
firması Alia-Vox etiketiyle “L’Orchestre
de Louis XV, Suites d’Orchestre”
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albümünü çıkardı. Aldığı sayısız ödül
ve nişan arasında ise Sanat ve Edebiyat
Nişanı (Fransa, 1988), Aziz George
Nişanı (Katalanya, 1990), Le Monde
de la Musique tarafından verilen Yılın
Müzisyeni ödülü (1992), Victoires
de la Musique’de Yılın Solisti ödülü
(1993), Güzel Sanatlar Altın Madalyası
(İspanya, 1998), Konzerthaus Onursal
Üyeliği (Viyana, 1999), Louvain Katolik
Üniversitesi Fahri Doktorası (Belçika,
2000), Barselona Üniversitesi Fahri
Doktorası (2006), meslek yaşamı
onuruna Victoire de la Musique (2002),
Katalonya Parlamentosu Onursal
Altın Madalyası (2003) ve Alman Kayıt
Eleştirmenleri Ödülü (2003) sayılabilir.
Çeşitli Midem Klasik Ödülleri de (1999,
2000, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2010)
kazanmıştır. 2006’da çift CD’si, Mançalı
Don Kişot kendisine erken dönem
müziği kategorisinde ödül getirdi
ve 2006 Yılın Kaydı seçildi. 2008’de
Jordi Savall UNESCO’nun İyi Niyet
Elçileri programı kapsamında Barış
Sanatçısı ilan edildi. 2009’da Avrupa
Birliği tarafından bir kez daha Avrupa
Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yılı Elçisi
olarak atandı. Ayrıca Katalan Hükümeti
Kültür ve Sanat Ulusal Konseyi’nin
2009 Ulusal Müzik Ödülü’nü aldı.
2010 yılında Kudüs, İki Barışın Şehri
(Jérusalem, La Ville des deux Paix: La
Paix céleste et la Paix terrestre) başlıklı
kitap CD’si Midem Klasik Ödülü’nü
kazandı. Montserrat Figueras ile birlikte
Perpignan’daki Akdeniz Edebiyat
Merkezi’nden Akdeniz Ödülü ile
Almanya’dan Barış Ödülü aldı. Celtic
Viol albümüyle 2010’da Kraliyet Sanat ve
Bilim Akademisi Müzik Ödülü’nü aldı.
Ayrıca Aşağı Saksonya Praetorius Müzik
Ödülü’nü kazandı. 2011’de Borgia
Hanedanı kitap CD’si En İyi Küçük
Topluluk İcrası kategorisinde Grammy
Ödülü ile Erken Dönem Müziği
kategorisinde Uluslararası Klasik Müzik
Ödülü (ICMA) kazandı. Jordi Savall
kısa zaman önce Fransız Kültür Dairesi
Commandeur des Arts et des Letters
ve Chevalier dans l’Ordre national de la
Légion d’Honneur tarafından ilan edildi.
daha da yakın zamanda 2012 Léonie
Sonning Müzik Ödülü’nü aldı.

π Jordi Savall is an exceptional figure
in today’s music world. For more than
thirty years he has been devoted to
the rediscovery of abandoned musical
treasures: thirty years of research,
reading and playing them with his
viola da gamba or conducting their
performance. He has restored an
essential repertoire that he revives for
all the music lovers around the world.
With his three ensembles - Hespèrion
XXI, La Capella Reial de Catalunya and
Le Concert des Nations, all founded
together with Montserrat Figueras.
Jordi Savall has explored and fashioned
universe full of emotions and beauty,
and has projected it to the world
and to millions of music lovers, to
introduce the viola da gamba and the
music which had fallen into oblivion,
becoming one of the most important
protectors of the early music. Jordi
Savall is one of the most multi-talented
musicians of his generation. His
career as a concert performer, teacher,
researcher and creator of new musical
and cultural projects, makes him one
of the principal architects of the current
revaluation of historical music. With
his key contribution to Alain Corneau’s

film Tous les Matins du Monde
(winner of a César best-soundtrack
award), his busy concert life (over 140
concerts a year) and recording schedule
(6 recordings a year), and with the
creation of his own record label Alia
Vox, he demonstrates that the early
music does not have to be necessary
elitist, so it can be very interesting for
a public each time younger and more
numerous.
Jordi Savall began his musical studies
when he was six years old as a singer
in the Children’s Choir in Igualada
(Catalonia), his hometown, and
then he went on to learn the cello,
completing his studies in the Barcelona
Conservatory (1964). In 1965 he
started, as an autodidact, to study
the viola da gamba and early music
(Ars Musicae) in 1965, so he moved
on to start advanced studies in 1968
at the Schola Cantorum Basiliensis
(Switzerland). There he succeeded his
teacher August Wenzinger in 1973,
and was teaching for some time many
courses and master classes.
He has recorded over 170 CDs, and his
most recent work has been published
under the title “L’Orchestre de Louis
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XV, Suites d’Orchestre”, edited by
his own label Alia-Vox. He has won
many awards; among them: “Officier
de l’Ordre des Arts et Lettres” (1988),
the “Creu de Sant Jordi” (1990),
“Musician of the Year” from Le Monde
de la Musique (1992) and “Soloist
of the Year” in the “Victoires de la
Musique” (1993), “La Medalla de Oro
de las Bellas Artes” (1998), “Honorary
Member of the Konzerthaus” in Vienna
(1999), Doctor Honoris Causa by the
Université Catholique de Louvain
(2000) and by the Universitat de
Barcelona (2006) “Victoire de la
Musique” for his professional career
(2002), the “Medalla d’Or” of the
Parliament of Catalonia (2003), and
the Honorary Prize of the “Deustchen
Schallplattenkritik” (2003). He has also
won various “Midem Classical Awards”
(1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006
and 2010). In the 2006 Awards, his
double CD Don Quijote de la Mancha,
Romances y Músicas won him a prize
in the “early music” category, and it
was also selected as “2006 Record of
the Year.” In 2008 Jordi Savall was
appointed “Artist for the Peace” into
the good will Ambassador’s program
of the UNESCO. In 2009 he has been
appointed once again Ambassador of
the European Year of creativity and
innovation by the European Union, and
received the National Price of Music
2009, given by the National Council
of Culture and Arts from the Catalan
Government. In 2010, the book CD
“Jérusalem, La Ville des deux Paix: La
Paix céleste et la Paix terrestre”, has
been awarded with the Midem Classical
Award. Together with Montserrat
Figueras, Jordi Savall has received
the Prix Méditerranée from the
Centre Méditerranéen de Littérature
in Perpignan, and also the Prize for
the Peace in Germany. Already in
2010, Jordi Savall has received from
the “Royal Academy of the Arts and
Sciences – Music Awards” the prize
for the best solist by the CD The
Celtic Viol. He also has been awarded
with the Praetorius Musikpreis
Niedersächsisches in Germany. In
2011, the book-CD “Dinastia Borgia”
received the Grammy Award 2011 in
the category of Best Small Ensemble
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Performance. The International
Classical Music Awards (ICMA) has
also awarded him with the Best CD of
Ancient Music 2011. Jordi Savall has
just been appointed “Commandeur
des Arts et des Letters” and “Chevalier
dans l’Ordre national de la Légion
d’Honneur” by the French Department
of Culture. More recently, he has
received the prize Léonie Sonning
Music 2012.

marc mauıllon
▪ Victoires de la Musique 2010 Yılın
Keşfi adayı olan Fransız bariton Marc
Mauillon türler ve yüzyıllar arasında
başarıyla geçiş yapar.
2010/11 sezonunda Marc Mauillon,
Vincent Dumestre’nin Poème
Harmonique topluluğuyla (2009/10
sezonunda Monteverdi’nin
Combatimento’sunu yine birlikte
seslendirip kaydetmişlerdi) Benjamin
Lazar tarafından sahnelenen Lully’nin
Cadmus ve Hermione eserinde görev
aldı. Yine B. Lazar’ın rejisörlüğünde,
Copi’nin bir oyunundan uyarlayarak
Oscar Strasnoy’un bestelediği Cachafaz
operasında solist olarak sahneye çıktı.

Cachafaz’ın sahnelendiği mekânlardan
biri olan Paris’in Opera Komik
Tiyatrosu’nda Marc Mauillion ayrıca
Les Arts Florissants ile birlikte merakla
beklenen Atys prodüksiyonunda
söyledi. Lully’nin bu eseri Caen, Bordo,
Versailles ve New York’ta da sahnelendi.
Purcell’in Kral Arthur’unda Le Concert
Spirituel’le; Rameau ve Mondonville’nin
Büyük Motetler’inde de Le Concert
d’Astrée ile solist olarak görev aldı. Aynı
sezon son olarak, Avignon ve Utrecht
Festivallerinde Machaut’un Le Remède
de Fortune eserini seslendirdi. 2011/12
sezonunda Emmanuelle Haïm’in
yönetiminde Ivan Alexandre’nin
sahnelediği Rameau’nun Hippolytus
ve Aricie’siyle Paris Operası’nda
ilk kez sahneye çıktı. 2002’de
William Christie’nin Jardin des Voix
programında görev aldığından bu yana
Les Arts Florissants topluluğuyla sık sık
barok repertuvarı seslendirmektedir:
Virgin Classics etiketiyle yayınlanan
Judicium Salomonis ile Te Deum
Grand Office des Morts albümlerinde,
Champs-Elysées Tiyatrosu’nda
sahnelenen Armide operasında,
Viyana Festivali’ne konuk oldukları
Dido ve Aeneas eserinde, Paris Opera
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Komik’te, Amsterdam’daki Hollanda
Operası’nda ve Deborah Warner’in
yönetmenliğinde Londra Barbican
Merkezi’nde işbirliği yapmışlardır.
Marc Mauillon farklı repertuvarlarla da
sahneye çıkmaktadır. Bunların arasında
Sihirli Flüt’teki Papageno rolüyle, Lukas
Hemleb’in rejisiyle Alain Altinoglu
yönetimindeki Ile-de-France Ulusal
Orkestrası eşliğinde Massy’de, ayrıca
Besançon ve Saint-Etienne’de yer aldığı
temsiller sayılabilir. 2008’den 2010’a
kadar Fransa’nın bir ucundan diğer
ucuna Cosi Fan Tutte’deki Guglielmo
rolüyle turnedeydi. Ayrıca Eötvös’ün Le
Balcon operasında Roger, Dusapin’in
Opera Komik’te sahnelenen Romeo ve
Juliette operasında Romeo 2, Poulenc’in
Les Mameller de Tirésias operasında
Le Mari ve Debussy’nin Pelléas ve
Mélisande operasında Pelléas rollerini
söyledi. 2009–2010’da Bernstein’ın
Trouble in Tahiti ve Ravel’in L’Enfant et
les Sortilèges eserleriyle Lorraine Ulusal
Operası sahnesindeydi. Tutkularından
bir diğeri de ortaçağ ve Rönesans
müziği olan Marc Mauillon, Jordi
Savall’ın yanı sıra Alla Francesca ve
Doulce Mémoire gibi topluluklarla da
sık sık işbirliği yapmaktadır. Dolayısıyla
Pierre Hamon, Vivabiancaluna Biffi ve
Angélique Mauillon ile hazırladıkları
Machaut projelerinin kendisi için
anlamı büyüktür. Birlikte çıkardıkları ilk
albüm olan “L’Amoureus Tourment”te
Guillaume de Machaut’nun ilk
lai’sini tümüyle ilk kez seslendirdiler.
Müzikseverleri olduğu kadar
eleştirmenleri de çok heyecanlandıran
bu albüm Diapason d’Or kazandı ve
Classica Repertoire’dan R10 aldı. Uzun
anlatı şiiri Le Remède de Fortune’u
kaydettikleri ikinci Machaut albümleri
de aynı derecede başarılı oldu: albüm
2009 Diapason d’Or ve Classica Dergisi
CHOC ödülünü kazandığı gibi, bu
program konserlerde de dinleyicilerin
büyük beğenisini topladı.
π Nominated for the Révélations
des Victoires de la Musique 2010,
the french baritone Marc Mauillon
successfully travels through genres
and centuries. In 2010–2011 Marc
Mauillon performs with Vincent
Dumestre’s Poème Harmonique (with
whom he recorded and performed on

stage Monteverdi’s Combatimento in
2009–2010) in Cadmus et Hermione
(Lully), staged by Benjamin Lazar.
It’s also under B. Lazar’s stage
direction that he stars in the opera
Cachafaz, based upon a play by Copi
and composed by Oscar Strasnoy.
Cachafaz is given among other places
in Paris’s Opéra Comique, where Marc
Mauillon also participates in the mostawaited production of Atys by les Arts
Florissants, also performed in Caen,
Bordeaux, Versailles and New York.
He stars again in Purcell’s King Arthur
with Le Concert Spirituel and Grands
Motets by Rameau and Mondonville
with Le Concert d’Astrée. Finally, he
performs his second Machaut recital
Le Remède de Fortune in Avignon and
Utrecht Festival. In 2011–2012, he will
among others make his debuts at the
Opéra de Paris, in Rameau’s Hippolyte
et Aricie (conductor : Emmanuelle
Haïm, director : Ivan Alexandre). Since
William Christie’s Jardin des Voix in
2002, he often performs the baroque
repertoire with Les Arts Florissants
(Le Jugement de Salomon or Le Grand
Office des Morts / Te Deum released
by Virgin Classics, Armide at the
Théâtre des Champs-Elysées, Dido
& Aeneas at the Wiener Festwochen,
at Paris Opéra Comique, at the DNO
in Amsterdam, at London Barbican
Center (staging by Deborah Warner).
Nevertheless, he is frequently to be
heard in other repertoires. For instance,
he sang Papageno (Zauberflöte) in
several productions : in Massy with
the Orchestre National d’Ile-de-France
(conductor : Alain Altinoglu, director:
Lukas Hemleb), in Besançon and in
Saint-Etienne; from 2008 to 2010, he
was Guglielmo (Cosi Fan Tutte) on a
tour all over France. He was also Roger
(Le Balcon by Eötvös), Roméo 2 (Roméo
et Juliette by Dusapin at the Opéra
Comique), Le Mari (Les Mamelles
de Tirésias by Poulenc) and Pelléas
(Pelléas et Mélisande); in 2009–2010,
he was on stage for Trouble in Tahiti
(Bernstein) and L’Enfant et les
Sortilèges (Ravel) at the Opéra National
de Lorraine. Another one of Marc
Mauillon’s passions is medieval and
Renaissance music. He often works
with Jordi Savall and ensembles like
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Alla Francesca or Doulce Mémoire ;
therefore, it is understandable how
much the Machaut projects he built
with Pierre Hamon, Vivabiancaluna
Biffi and Angélique Mauillon means
to him. The first record they released
together was L’Amoureus Tourment,
where they performed for the first time
Guillaume de Machaut’s first lai in
its wholeness; both the critics and the
public were thrilled and this recording
was awarded a Diapason d’Or and
a R10 by Classica Répertoire. Their
second Machaut recording, the long
narrative poem Le Remède de Fortune,
with its remarkable 44- minute long
complaint, was as successful Diapason
d’Or of year 2009 and Choc by Classica
Magazine, and a warm and enthusiastic
welcoming by the audiences in
concerts.

gürsoy dinçer
▪ 1975’te Bayburt’ta doğan Gürsoy
Dinçer, ilk, orta ve lise öğrenimini
Gölcük’te tamamladı. 1996 yılında İTÜ
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Ses Eğitimi Bölümü’nü kazandı. Yüksek
öğrenimi boyunca Prof. Dr. Alaeddin
Yavaşça, Rahmi Sönmezocak’tan
repertuvar, Prof. Dr. Selahattin İçli’den
ses sağlığı dersleri aldı. 2003 yılında
TRT İstanbul Radyosu’na sözleşmeli
ses sanatçısı olarak girdi. Bu kurumda
birçok radyo ve televizyon programına
solist ve korist olarak katıldı. 2006
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
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Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul
Devlet Türk Müziği Topluluğu’na misafir
ses sanatçısı olarak girdi. Yaklaşık iki
yıldır topluluktaki görevine sözleşmeli
olarak devam etmektedir.
π Born in Bayburt in 1975, Gürsoy
Dinçer completed his elementary
and secondary education in Gölcük.
In 1996, he entered the Istanbul
Technical University Turkish Music
State Conservatory Vocal Training
Department, where he studied with
Alaeddin Yavaşça, Rahmi Sönmezocak,
and Selahattin İçli. He signed on as
a singer in the TRT Istanbul Radio
in 2003 and sang both as a chorus
member and a soloist in many radio
and TV shows. He became a guest
singer in the Ministry of Culture and
Tourism Directorate of Fine Arts
Istanbul State Turkish Music Ensemble
in 2006 and became a contract
employee about two years ago.

ırını derebeı
▪ Atina’da doğup büyüyen Irini Derebei,
Marina Gkrilovits ile şan çalışarak
Atina Konservatuvarı’nda Menis
Charalambides’in sınıfından mezun
oldu. Pallini Müzik Okulu’ndaki eğitimi
onu hem geleneksel Bizans müziği
hem de klasik batı müziği ile tanıştırdı;
davul, kaval ve ud çalmayı öğrendi.
Müzikal karakterini farklı tınılar ve
müzikal deneyimler biçimlendirdi ve
farklı müzikal üslupları bünyesinde
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toplayabildiği kişisel bir ses ve teknik
geliştirmesine ön ayak oldu. Yunan
diskografisine küçük yaşta başladı.
1993’te Karolos Kouklakis ve Zacharias
Spyridakis ile birlikte Palaiina Seferia
grubunu kurdular ve bugüne kadar
Yunanistan ve yurtdışında verdikleri
konserlerin yanı sıra iki de albüm
çıkardılar. 2008’den bu yana Karolos
Kouklakis ile işbirliği içinde Girit müziği
üzerine, thiampoli (Girit nefeslisi) ve
bulgari (Girit flütü) gibi adaya özel
üflemelileri ve yaylıları kapsayan bir
projede çalışmakta ve dünyanın dört bir
yanında konserler vermektedir.
Vangelis Papathanasiou, Christos
Leontis, Yannis Markopoulos, Marios
Frangoulis, Chronis Aidonidis, Ross
Daly ve Rizitika albümünü birlikte
yaptıkları Nick Mamangakis gibi ünlü
Yunanlı sanatçılar ve şarkıcıların yanı
sıra Tatiana Zografou ve Dimitris
Maramis gibi gelecek vadeden
bestecilerle çalıştı. M.M. Athinon’da
ünlü ödüllü besteci George Tsontakis’in
eserinde BBC Senfoni Orkestrası’nın
solisti olarak sahneye çıktı.
π Born and raised in Athens, studied
classical singing next to Marina
Gkrilovits and got a diploma from
the Athens Conservatory in the
class of Menis Charalambides. As
a graduate of the musical school of
Pallini, she became familiar with
both the traditional-Byzantine music
as well as with the classic western
one and studied drums, Kaval, and

Constantinople lute. The variety of
sounds and musical experiences
shaped her character of music and
helped her develop unique personal
sound and technique into which
she incorporates different musical
idioms.She started out in the Greek
discography from an early age. In
1993 she created in collaboration
with Karolos Kouklakis and Zacharias
Spyridakis the band “Palaiina
Seferia” which has two albums and
participations in concerts in Greece and
abroad. Since 2008, in collaboration
with Karolos Kouklakis,she has
been working on a new proposal
concerning the music of Crete starring
flutes and strings such as thiampoli
(Cretan wind) and bulgari (Cretan
flute), performing concerts all over
the world. She has worked with
renowned Greek artists and singers
such as Nick Mamangakis, from which
collaboration arose the album entitled
“Rizitika”, Vangelis Papathanasiou,
Christos Leontis, Yannis Markopoulos,
Marios Frangoulis, Chronis Aidonidis
and Ross Daly and promising young
composers such as Tatiana Zografou
and Dimitris Maramis and participated
as soloist in M.M.Athinon along with
the BBC Symphony Orchestra in a
concert for soprano, percussion and
orchestra by the celebrated, awardwinning expatriate from New York,
George Tsontakis.

hespèrıon xxı
▪ Erken dönem müziğin en önemli
değeri, evrensel bir sanat dili olarak
duyguları ve geleneksel fikirleri bugün
bile dinleyicileri çekebilecek şekilde
aktarma yetisine dayanır. 10. ila 18.
yüzyılları kapsayan bir repertuvara
sahip Hespèrion XXI başta Akdeniz
Havzası’nınki olmak üzere uluslararası
müzik mirasını yeniden kazanma ve
bütünleştirme arzusu içinde Yeni Dünya
ile bağlantıları da göz ardı etmeden
Doğu ile Batı’yı kaynaştıracak yeni ortak
noktalar arayışı içindedir. 1974 yılında
Basel’de Jordi Savall ve Montserrat
Figueras, Lorenzo Alpert ve Hopkinson
Smith ile birlikte, tarihi ölçütlerin ve
orijinal çalgıların kullanımıyla 19. yüzyıl
öncesine ait son derece zengin ve
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etkinleyici repertuvarı kurtarmak ve
yaygınlaştırmak amacıyla erken dönem
müziği topluluğu Hespèrion XX’yi
kurdu. Hespèrion kelimesi, Avrupa’nın
en batıdaki iki yarımadası İber ve
İtalya’ya Yunancada atfedilen isim olan
Hesperia’dan gelir ve “Hesperialı”
demektir. Aynı zamanda Venüs de
batıda göründüğünden bu adla anılır.
21. yüzyıla girildiğinde topluluk adını
Hespèrion XXI olarak değiştirmiştir.
Günümüzde Hespèrion XXI, ortaçağ ile
barok arasında kalan dönemin müziğini
anlamada öncü rol oynamaktadır.
Eserleri, notaları, çalgıları ve basılmamış
belgeleri gün ışığına kavuşturmak
için topluluğun yaptığı çalışmaların
değeri paha biçilemez. Bir yandan
özenli çalışmaları sayesinde o döneme
ait tarihsel bilgimiz ve anlayışımız
gelişirken, diğer yandan mükemmel
icraları sayesinde dönemin eserlerinin
estetik ve ruhani inceliğinin zevkine
varıyoruz. Erken dönem müziği alanında
bir ekol oluşturmaya yönelik gayet net,
yenilikçi ve sanatsal bir misyonla yola
çıkan Hespèrion XXI, erken dönem
müziğini deneysel müzikal bir araç
olarak görür ve bu aracı en yüksek
düzeyde güzellik ve ifadeye ulaşmada
kullanır. Erken dönem müziği alanında
çalışan her müzisyen eserlerin orijinal
ruhuna bağlıdır ve bu bağlantıyı besteci,
dönemin çalgıları, eserin kendisi ve
onu çevreleyen koşullar ile ilgili bilgiler
üzerinden kurar. Fakat müzik sanatı ile
uğraşan bir zanaatkar olarak çalınacak
parça hakkında kararlar vermek
de durumundadır: Bir müzisyenin
geçmişle günümüzü, kültürle yayılımını
ilişkilendirme gücü, becerisi, yaratıcılığı

ve duyguları iletebilme yetisine bağlıdır.
Hespèrion XXI’in geniş repertuvarı
Sefarad müzikleri, Kastilya romansları,
İspanyol Altın Çağı’ndan ve Avrupa
ülkelerinden parçaları da içerir.
Çok beğenilen konser programları
arasında “Les Cantigues de Santa
Maria d’Alfons X El Savi”, Sefarad
Diasporası, Kudüs, İstanbul ve Ermeni
müzikleri ile “Folías Criollas” sayılabilir.
Toplulukla yıllar boyunca işbirliği yapmış
çeşitli müzisyenler sayesindedir ki
Hespèrion XXI müzikal mirasın yeniden
değerlendirilmesi ve tanıtılması yolunda
halen kilit rol oynamakta ve çalışmaları
dünya çapında yankı bulmaktadır. 60’ın
üzerinde CD yayınlamış olan topluluk,
dünyanın dört bir yanında konserler
vermekte ve en büyük erken dönem
müziği festivallerine konuk olmaktadır.
π Ancient music’s most important
value stems from its ability as a
universal artistic language to transmit
feelings, emotions and ancestral
ideas that even today can enthral
the contemporary listener. With a
repertoire that encompasses the period
between the 10th and 18th centuries,
Hespèrion XXI searches continuously
for new points of union between the
East and West, with a clear desire
for integration and for the recovery
of international musical heritage,
especially that of the Mediterranean
basin and with links to the New World.
In 1974 Jordi Savall and Montserrat
Figueras, together with Lorenzo Alpert
and Hopkinson Smith, founded the
ancient music ensemble Hespèrion
XX in Basel as a way of recovering and

disseminating the rich and fascinating
musical repertoire prior to the 19th
century on the basis of historical
criteria and the use of original
instruments. The name Hespèrion
means “an inhabitant of Hesperia”,
which in ancient Greek referred to
the two most westerly peninsulas in
Europe: the Iberian and the Italian. It
was also the name given to the planet
Venus as it appeared in the west. At the
turn of the 21st century Hespèrion XX
became known as Hespèrion XXI.
Today Hespèrion XXI is central to
the understanding of the music of
the period between the Middle Ages
and the Baroque. Their labours to
recover works, scores, instruments
and unpublished documents have a
double and incalculable value. On one
hand, their rigorous research provides
new information and understanding
about the historical knowledge of
the period, and on the other hand,
the exquisite performances enable
people to freely enjoy the aesthetic
and spiritual delicacy of the works of
this period. Right from the beginning
Hespèrion XXI set out on a clearly
innovative and artistic course that
would lead to the establishment of a
school in the field of ancient music
because they conceived, and continue
to conceive, ancient music as an
experimental musical tool and with it
they seek the maximum beauty and
expressiveness in their performances.
Any musician in the field of ancient
music will have a commitment to the
original spirit of each work and has
to learn to connect with it by studying
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the composer, the instruments of
the period, the work itself and the
circumstances surrounding it. But as
a craftsman in the art of music, he is
also obliged to make decisions about
the piece being played: a musician’s
capacity to connect the past with
the present and to connect culture
with its dissemination depend on
his skill, creativity and capacity to
transmit emotions. Hespèrion XXI’s
repertoire includes, amongst others,
the music of the Sephardi Jews,
Castilian romances, pieces from the
Spanish Golden Age, and Europa
de les Nacions. Some of their most
celebrated concert programmes are
Les Cantigues de Santa Maria d’Alfons
X El Savi, La Diàspora Sefardí, the
music of Jerusalem, Istanbul, Armenia
and the Folías Criollas. Thanks to
the outstanding work of numerous
musicians and collaborators who have
worked with the ensemble over all
these years Hespèrion XXI still plays a
key role in the recovery and reappraisal
of the musical heritage, and one that
has great resonance throughout the
world. The group has published more
than 60 CDs and performs concerts for
the whole world, appearing regularly
at the great international festivals of
ancient music.
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AKDENİZ
MEDITERRANEA
L’arpeggıata & Chrıstına Pluhar
Konuk Sanatçı Featuring:

Mísıa

12.06.2013
Aya İrini Müzesi
ça we 20.00 Hagia Eirene Museum
L’arpeggiata
vıncenzo capezzuto vokal vocals
raquel andueza vokal vocals
chrıstına pluhar theorbo ve şef theorbo & direction
margıt übellacker santur psaltery
sarah rıdy barok arp baroque harp
marcello vıtale barok gitar, geleneksel İtalyan gitarı baroque guitar & chitarra
battente
doron sherwın kornet cornet
borıs schmıdt kontrbas double bass
davıd mayoral vurmalı çalgılar percussions
francesco turrısı klavsen, vurmalı çalgılar harpsichord & percussions
danıel pınto Fado gitarı Fado guitar
sandro danıel costa Portekiz gitarı Portuguese guitar
aytaç doğan kanun qanun
ismail tunçbilek saz
Konuk Sanatçı Featuring Mísia fadista
portekiz, italya, yunanistan ve türkiye kıyılarından geleneksel şarkılar
tradıtıonal songs from the coasts of portugal, ıtaly, greece, and turkey
Arasız 85’ sürer. Lasts 85’; without interval.

sponsor
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chrıstına pluhar
▪ Memleketi Graz’da gitar eğitimi alan
Christina Pluhar, ardından gittiği Hague
Konservatuvarı’nda Toyohiko Sato
ile lavta çalıştı. Hopkinson Smith’in
öğrencisi olduğu Schola Cantorum
Basiliensis’ten “Diplôme Supérieur de
Perfectionnement” ile mezun oldu ve
sonrasında Milano Scuola Civica’da
Mara Galassi ile çalıştı. 1992 yılında La
Fenice topluluğu ile Malmö Uluslararası
Dönem Müziği Yarışması’nda birinciliği
kazandı.
Christina Pluhar 1992 yılından bu
yana Paris’te yaşamakta ve La Fenice,
Concerto Soave, Accordone, Elyma,
Les Musiciens du Louvre, Ricercar,
Akademia, La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, Concerto Köln
gibi tanınmış topluluklarla solist ve
sürekli bas icracısı olarak prestijli
festivallere katılmakta; René Jacobs,
Ivor Bolton, Alessandro di Marchi
tarafından yönetilen topluluklarla
konserler vermektedir. Repertuvarında
Rönesans lavtası, barok gitar, antik
lavta, theorbo ve barok arp için yazılmış
16-18. yüzyıl solo ve sürekli bas eserleri
yer almaktadır. 1993 yılından beri
Graz Üniversitesi’nde ustalık sınıfları
gerçekleştiren Pluhar, ayrıca 1999’dan
bu yana Hague Konservatuvarı’nda
barok arp dersleri vermektedir.
Christina Pluhar Arpeggiata’yı 2000
yılında kurdu. Topluluk on yıldan
uzun süredir sürdürdüğü çalışmaları
kapsamında tüm Avrupa’da konser
verdi; La Tarantella, All’Improvviso,
Los Impossibles, Teatro d’amore gibi
albümler çıkardı. Zamanının çoğunu
L’Arpeggiata topluluğuna adayan
sanatçı, şeflik ve icracılığın yanı
sıra programlar oluşturmakta ve bu
programlar için gereken araştırmaları
da yürütmektedir. Sanatçı 2010 yılında,
yarattığı topluluğun 10. doğum yılını
Fransa’nın yanı sıra Avrupa’nın diğer
ülkelerinde de verdiği çeşitli konserlerle
kutladı.
π After studying guitar in her home
city of Graz, she graduated in lute
with Toyohiko Sato at the Hague
Conservatoire. She was awarded
with the ‘Diplôme Supérieur de
Perfectionnement’ at the Schola
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Cantorum Basiliensis with Hopkinson
Smith. Then she studied with Mara
Galassi at the Scuola Civica di Milano.
In 1992 she won the 1st Prize in the
International Old Music Competition
of Malmö with the ensemble La Fenice.
She lives in Paris since 1992, where
she performs as a soloist and continuo
player in prestigious festivals with
famous groups such as La Fenice,
Concerto Soave, Accordone, Elyma,
Les Musiciens du Louvre, Ricercar,
Akademia, La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, Concerto Köln, and
in ensembles directed by René Jacobs,
Ivor Bolton, Alessandro di Marchi. Her
repertoire includes solo and continuo
works from the 16th to 18th centuries
for Renaissance lute, Baroque guitar,
archlute, theorbo and Baroque harp.
Since 1993 she gives master classes
at Graz University, as well as baroque
harp classes at the Conservatoire of
The Hague since 1999. In 2000 she
founded the Arpeggiata ensemble.
For ten years Christina and her
Ensemble have been recording CDs
as La Tarantella, All’Improvviso,
Los Impossibles, Teatro d’amore
and playing all over Europe. She
devotes a lot of time to the Ensemble
L’Arpeggiata, as she is not only
conductor and musician on stage, but
she builds the programs herself and
spends a lot of time doing researches
too, necessary preliminary work to
L’Arpeggiata’s concerts and CDs. In
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şovlarına başladı ve beraberinde
de kısa saçları, geometrik kakülüyle
birlikte kişiliği kendini göstermeye
başladı. Birkaç ay boyunca Mísia her
sabah uluslararası popüler müzik
repertuvarından beş yeni şarkı
öğrenerek televizyonda söyledi.
Epey bir deneyleme safhasının
ardından (sanatsal eğilimini en iyi
nasıl ifade edebileceğine bir türlü
karar veremeyerek), delikanlı çağının
keşiflere açık fado geleneğini ve her
tür dinleyiciyle dolup taşan karanlık,
dumanlı fado evlerinin havasını hiç
unutmayan Mísia eve dönmeye karar
verdi. Lizbon’a tek bir tutkuyla yerleşti:
Kendi fadolarını söylemek. Hayatında ilk
defa ne yapmak istediğini gayet net bir
biçimde biliyordu.
Döndüğünde fark etti ki Salazar
2010, she was celebrating the 10th
diktatörlüğü çöktüğünden beri
birthday of the Ensemble she created
fadoya karşı belli bir düşmanlık
with numerous concerts in France and oluşmuştu. Fado otoriteler tarafından
Europe.
bir propaganda, baskı ve ruhsal
manipülasyon aracı olarak kullanılmış;
mísıa
birkaç büyük şiirden başka tüm
şarkı sözleri basit, fakir, ihtirassız
▪ Mísia’nın hayatı müzikal, şiirsel
ve kanaatkâr bir Portekiz ruhunu
ve coğrafi seyahatlerle şekillendi nakletmişti.
babasının sakin Portekiz burjuvası
Mísia bundan dolayı zorlu bir görevle
kökenleri ile anneannesi ve annesinin
karşı karşıyaydı. Türün envanterini
sanatsal İspanyol dünyası gibi iki
çıkarmakla işe başladı: geleneksel fado
farklı kültürün etkisi altında çılgınca
parçalarının listesini yaptı ve şairlerle
bir coşkuyla büyüyen bir sanatçı için
temasa geçerek onlardan yeni ve edebi
kesinlikle gerekliydi bu.
sözler yazmalarını istedi. Çocukluğunda
Çocukluğu, doğduğu şehir olan Porto’da dinlediği sokak fadolarındaki keman
geçti. Burada işçi sınıfının akın ettiği
ve akordeonu geri getirip 19. yüzyıl
fado evlerinde fado söyledi. Genç
aristokrat salonlarının piyano eşliklerini
bir yetişkin olarak ise Barselona’ya
de işin içine katarak fadoya hem içerik
taşınmayı seçti. Franco’nun ölümünden hem form olarak kapsamlı bir estetik
hemen sonrasına denk gelen bu
bakım yaptı.
dönem, cinsel özgürlüğün başını alıp
Kısacası, Mísia Portekiz’e döner
gittiği dönemdi ve Katalan Broadway’i
dönmez düşman edinmeye başladı.
sayılabilecek Paralelo’nun efsanevi
Solcular onu tutucu, sağcı bir türe
kabarelerinde zevksiz kostümler, abartılı eğilmekle suçlarken gelenekçiler ise
makyajlar ve debdebeli programlarla
gerek imajını ve mesajını, gerek fadoyu
bezeli şovlarda tüm patavatsızlığıyla
çevreleyen gelenekleri reddedişini,
hüküm sürüyordu. Mísia burada
gerekse siyasi duruşlarıyla tanınan
taklit mücevherler, tüyler ve çıplaklık
şairlerle işbirliği yapmasını hoş
üzerine kurulu bir kariyere başladı. Her
karşılamadılar. Bütün bunlara rağmen
halükarda, Mísia mesleğin inceliklerini
azmetti ve vizyonuna sadık kaldı bir şekilde öğrenmeye azmetmişti.
işin aslı, elinden başka türlüsü de
Daha sonra da, Franco’nun ölümüyle
gelmiyordu. Böylece, o niyetle yola
ortaya çıkan karşı-kültür hareketi
çıkmamış olsa da sonuçta yeni ufuklar
“movida” sonrası gece hayatının
açtı. Mísia, özellikle meslektaşları
canlandığı Madrid’e taşınmaya karar
tarafından yalnız bırakılma gibi riskleri
verdi. Böylece gerçek anlamda ilk
sırtlamış bir öncüydü.
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İlk başarıları yurtdışında gelecekti:
önce İspanya ve Japonya, ardından
Fransa ve Almanya’da. Sonrasında
dünya çapında üne kavuşarak gerçek
anlamda uluslararası bir kariyere adım
attı. 1993’ten sonra, fadoyu Amália
Rodriguez’den beri dünyanın en önemli
sahnelerine çıkaran ilk sanatçı oldu ve
hatta dünyanın yeni köşelerine tanıttı.
İlk kayıtlarından itibaren dinleyicilerden
çok olumlu tepki aldı. Şaşmaz bir
yaratıcılık sergiliyordu. Projeleri
övgülerle karşılandı ve satışları arttı.
Mísia ödülden ödüle koşuyordu. İkinci
kaydı Mísia Fado Japonya, Güney
Kore ve İspanya’da da yayınlandı.
Tanto menos tanto maís Charles Cros
Akademisi Ödülü’nü kazandı. Garras
dos Sentidos 250.000 kopya sattı. Fado
düzenlemelerinde ilk kez akordeon,
keman ve piyano birlikte duyuluyordu.
Paixões Diagonais albümünde piyano
eşliğini çalan Maria João Pires’ten
başkası değildi.
Fado evlerinin sanatçılarına bir saygı
duruşu niteliğindeki Ritual 50’lerin
stilinde, valve mikrofonlarda tek seferde
kaydedilmişti ve popüler sözlerden
oluşan bir repertuvarı içeriyordu.
Albümün piyasaya çıkmasıyla Mísia,
Avignon Festivali’nin efsanevi sahnesi
Papal Sarayı’nda ilk kez fado söyledi.
Bunun ardından gelen Canto, fadodan
bir ayrılıştı. Portekizli gitarcı ve yazar
Carlos Paredes’in enstrümantal
eserlerine dayanıyordu ve albümün
müzikal atmosferi bir yaylı dörtlüyle
tamamlanıyordu. Albüm, Almanya’da
Kayıt Eleştirmenleri Ödülü’nü kazandı.
Bir sonraki Drama Box tangodan
boleroya, oradan fadoya uzanan ve
Fanny Ardant, Miranda Richardson, Ute
Lemper, Carmen Maura ve Maria de
Medeiros’in eşlik ettiği tutku dolu bir
kayıttı. Bu gösterinin fonunda da Sophie
Calle’nin bir resmi yer alıyordu.
π Her life has been shaped by musical,
poetic and geographic journeys
- certainly a requirement for an
artist who grew up filled with a wild
exuberance under the influence of two
cultures: her father’s quiet Portuguese
bourgeois background and the artistic
Spanish world of her grandmother
and mother. Her childhood was spent
in Porto, her native city, where she

first sang fado for the working-class
audiences that flocked to the casas
de fado. Then, as a young adult, she
chose to move to Barcelona, beginning
a career of paste gems, feathers and
nudity in the legendary cabarets of the
Paralelo (Catalonia’s Broadway), where
the indiscretions of the destape (the
period of rampant sexual liberation
immediately following Franco’s death)
were reflected with varying degrees of
success in the shows’ kitsch costumes,
extravagant make-up and stilted codes.
In any case, one way or another, Mísia
intended to acquire the tricks of the
trade.
Later, she decided to move to postmovida Madrid, a city of nightlife.
Now came the first true shows, the
Eton crop, the geometrical fringe and
personality... Every morning for several
months, trooper Mísia learned five
new songs from the vast repertoire of
international pop and sang them on
television.
After a great deal of experimentation
(without ever deciding exactly how
to express her artistic vocation),
Mísia - who had not forgotten the
revelatory fado of her teenage years
or the ambience of the dark, smoky
casas de fado packed with every kind
of audience - decided to return home.
She settled in Lisbon with a definite

ambition: to perform HER fado. For
the first time in her life, she had a very
clear idea of what she wanted to do.
When she arrived, she began to
discover the hostility directed towards
fado since the fall of the Salazar
dictatorship. Fado had been used by the
authorities as a tool for propaganda,
repression and mental manipulation.
Aside from a few great poems, its
songs conveyed the ethos of a humble,
poor Portugal, lacking in ambition, but
contented.
So Mísia was faced with a formidable
task. She began to inventory the genre,
listing traditional fado pieces and
contacting poets to ask them to write
new, literary lyrics. She reintroduced
the violin and accordion of the street
fado she had heard as a child and
brought in the piano accompaniment
of the aristocratic salons of the 19th
century, giving fado a full aesthetic
makeover in both substance and form.
In short, immediately on her return
to Portugal, Mísia began to make
enemies. The left-wing accused her of
focusing on a conservative, reactionary
genre, while traditionalists disapproved
of her image and message, as well as
her work with poets known for their
political commitment and her rejection
of the conventions surrounding
fado. Despite all this, she persevered,
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determined to stand by her vision
(indeed, unable to do anything else).
She inadvertently opened up new
options. Mísia was a pioneer, with all
the risks that entailed - especially the
danger of solitude among her peers.
Her first successes would be abroad:
first in Spain and Japan, then in France
and Germany. Subsequently, she
began to achieve popularity worldwide,
embarking on a truly international
career. From 1993, she became the
second artist after Amália Rodriguez to
take fado to the world’s greatest stages,
and even triumphed in new parts of the
world.
From her very first records, the public
responded enthusiastically. She was
unfailingly creative. Her projects won
widespread acclaim and sales followed.
Mísia collected prize after prize. Her
second record, Mísia Fado, was released
in Japan, South Korea and Spain. Tanto
menos tanto maís won the Académie
Charles Cros prize. Garras dos Sentidos
sold 250,000 copies. For the first
time, accordion, violin and piano were
heard together in fado arrangements.
On Paixões Diagonais, the piano
accompaniment was performed by
Maria João Pires.
Ritual, a tribute to the artists of the
casas de fado, was recorded 50s style in
single takes on valve microphones. It
covered a repertoire of popular lyrics.
Following the album’s release, Mísia
presented fado for the first time on the
legendary stage of the Papal Palace at
the Festival of Avignon. Subsequently,
Canto marked a departure from fado,
based on the instrumental work of
Portuguese guitarist and writer Carlos
Paredes. A string quintet completed
the album’s musical ambience. It won
the Record Critics’ prize in Germany.
Next, Drama Box was a passionate
record indeed, including tango, bolero
and fado, and featuring Fanny Ardant,
Miranda Richardson, Ute Lemper,
Carmen Maura and Maria de Medeiros.
A picture of Sophie Calle formed the
backdrop for the show.

vıncenzo capezzuto
▪ Dünyaca ünlü bir dansçı olmasının
yanı sıra, Vincenzo Capezzuto şarkıcı
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kimliğiyle de tanınır.
Guido Morino ve Accordone
Topluluğu’yla birlikte ve Salzburg Müzik
Festivali kapsamında Mozarteum
Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “The
Temptation of the Evil” isimli gösteride
Marco Beasley ile birlikte hem dansçı
hem şarkıcı yönünü sergiledi.
Kasım 2010’da hem şarkıcı hem dansçı
olarak davet edildiği Christina Pluhar
yönetimindeki Avrupa Barok Orkestrası
ile Avrupa turnesine çıkarak İtalyan
geleneksel ve barok şarkılar seslendirdi.
Üç yıldır yine Pluhar yönetimindeki
L’Arpeggiata ile konuk şarkıcı olarak
çalışan Capezzuto, topluluğun Virgin
Classics etiketiyle yayınlanan 2010 Via
Crucis ve 2012 Los Pajaros Perdidos
albümlerinde yer aldı. L’Arpeggiata ile
uluslararası müzik festivallerine de
katılan sanatçı, Hong Kong Festivali ve
New York’ta Carnegie Hall’da sahneye
çıktı.
Riccardo Minaso yönetimindeki Pomo
d’oro Ensemble ile de konuk şarkıcı
olarak konserler veren Vincenzo
Capezzuto, topluluğun “In Gondola”
başlıklı CD’sindeki tek şarkıcı olarak
18. yüzyıl barok Venedik müziğini
seslendirdi. İtalyan rejisör Claudio
Borgianni ile birlikte kurduğu müzik-

dans-tiyatro topluluğu Soqquadro
Italiano, aralarında Ala’daki Barok
Festivali ve Venedik Bienali’nin de
bulunduğu uluslararası festivallere
katıldı.
Çok satan “Ti amo anche se non so
chi sei” albümünde Franco Battiato,
Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Gianni
Morandi ve Roberto Ferri gibi en saygın
İtalyan şarkıcılarla birlikte söyledi.
π Besides being an international
dancer, Vincenzo Capezzuto is also a
singer.
He worked both as a dancer and a
singer with Guido Morini and the
Accordone Ensemble and with Marco
Beasley in the show The Temptation of
the Evil at the Mozarteum Theater in
the Salzburg Music Festival.
In November 2010, he was invited as
singer and dancer by the European
Baroque Orchestra directed by
Christina Pluhar, touring all over
Europe, singing italian traditional and
baroque songs.
Since three years he also performs as
guest singer with L’Arpeggiata, directed
by Christina Pluhar, and features on
the ensemble’s most recent recording
Via Crucis 2010 and Los Pajaros
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Perdidos 2012 by Virgin Classics. He’ve
been touring with L’Arpeggiata all
over the international music Festivals
including the Hong-Kong Festival and
the Carnegie Hall in New York.
He also performs as guest singer with
the Pomo d’oro ensemble directed
by Riccardo Minasi with whom he
realized, as the only singer, the CD “In
Gondola” (out soon), interpreting the
charming baroque venetian music of
the 18th century.
Vincenzo created along with the Italian
stage director Claudio Borgianni:
Soqquadro Italiano.
It’s an art project that works in the
performing arts. Soqquadro Italiano is
a music ensemble, a dance company
and a theater company.
With Soqquadro Italiano he performed
at the Baroque Festival in Ala and in
Venice for the prestigiuos “Biennale
di Venezia” and at many intenational
music festivals.
He also participates on the famous
recording “Ti amo anche se non so chi
sei” together with the most prestigious
italian singers as: Franco Battiato, Lucio
Dalla, Massimo Ranieri,
Gianni Morandi, Roberto Ferri.

raquel andueza
▪ Pamplona’da doğumlu Raquel
Andueza müzik eğitimine altı yaşında
başladı. Navarra ile Londra Yerel
Yönetimleri tarafından sağlanan burslar
sayesinde Guildhall Müzik ve Tiyatro
Okulu’nda eğitimine devam ederek
iftihar ile lisansını tamamladı ve Okul
Şan Ödülü’nün de sahibi oldu. Hemen
akabinde ise, şan öğretmeni ve bugün
hâlâ akıl hocası olan Richard Levitt ile
tanıştı.
Raquel Andueza aralarında L’Arpeggiata,
Gli Incogniti, B’Rock, La Tempestad,
Al Ayre Español, Orquesta Barroca de
Sevilla, El Concierto Español, Private
Musicke, Conductus Ensemble,
La Real Cámara, Hippocampus,
Orphénica Lyra’nın da bulunduğu çeşitli
topluluklarla işbirliği içindedir. 2003
yılında vokal dörtlü La Colombina’ya
katılmış; theorbo icracısı Jesús
Fernández Baena ile 17. yüzyıl İtalyan
müziği üzerine uzmanlaşan bir duo
başlatmış; 2010’da ise kendi topluluğu

La Galanía’yı kurmuştur.
Raquel Andueza solist olarak Paris,
Madrid, Barselona, Brüksel, Frankfurt,
Utrecht, Prag, Bükreş, Viyana, Napoli,
Granada, Bern, Londra gibi Avrupa’nın
belli başlı tüm merkezlerinin yanı
sıra Mexico, Minneapolis, Hong
Kong gibi şehirlerde festivallere ve
konser salonlarına konuk olmaktadır.
2012 yılında New York’taki ilk çıkışını
Carnegie Hall’de gerçekleştiren sanatçı
ayrıca Londra’daki Proms’da konser
verdi.
Sanatçı, William Christie, Fabio Biondi,
Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica
Huggett, Eduardo López-Banzo,
Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio
Dantone, Christian Curnyn, Pablo
Heras, Sir Colin Davis ve José Ramón
Encinar gibi pek çok seçkin şef ile
çalışmıştır.
Raquel Andueza Madrid’deki Real
Tiyatrosu ile Burgos ve Alcalá de
Henares Üniversitelerinde şan dersleri
vermek üzere düzenli olarak davet
edilmektedir.
Virgin Classics, Glossa, K617, NB
Musica, Accentus ve Zig-Zag Territoires
etiketleriyle albümleri yayınlanmış olan
Raquel Andueza, 2010 yılında kendi
firması Anima e Corpo’yu kurdu ve
buradan Ocak 2011’de çıkan CD’si “Yo
soy la locura” İspanyol Klasik Müzik
Festivalleri Birliği tarafından verilen
Festclásica 2011 ödülünü kazandı.

π Born in Pamplona, Raquel Andueza
began her music training at the age of
six. Subsequently, a scholarship from
the government of Navarre and the
Town Hall of London enabled her to
go on to train at the Guildhall School
of Music and Drama in London, where
she was awarded a Bachelor of Music
degree with Honours and the School
Singing Prize. Afterwards she met the
singing teacher Richard Levitt, who has
been her referent to date.
Raquel Andueza Works regularly with
a number of ensembles: L’Arpeggiata,
Gli Incogniti, B’Rock, La Tempestad,
Al Ayre Español, Orquesta Barroca de
Sevilla, El Concierto Español, Private
Musicke, Conductus Ensemble, La Real
Cámara, Hippocampus, Orphénica
Lyra, etc. In 2003 she became a
member of the vocal quartet La
Colombina. Together with the theorbo
player Jesús Fernández Baena she
began a duet specialised on the Italian
music of the XVII century, and in 2010
she founded her own ensemble, La
Galanía.
She currently sings as a soloist at the
main festivals and halls in Europe
(Paris, Madrid, Barcelona, Brussels,
Frankfurt, Utrecht, Prague, Bucarest,
Viena, Mexico, Naples, Granada,
Minneapolis, Bern, London, Hong
Kong, etc). In 2012 she made her New
Yorker debut at Carnegie Hall and also
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müzikten esinlenerek geliştirilmiş farklı
bir vokal yaklaşım ve her programına
özel yaratılan çekici sahne şovları
yatıyor.
L’Arpeggiata kurulduğu günden bu yana
dinleyicilerden ve eleştirmenlerden
hep çok olumlu tepkiler aldı; hem
albümleri hem konserleriyle büyük
övgü topladı. Girolamo Kapsberger’in
müziğine adadığı “La Villanella”
albümü Eylül 2011’de Repertoire des
disques yayını tarafından Ayın Olayı ilan
edilmiş ve İtalyan Müziği Uluslararası
CD Ödülü’nü kazanmıştı. Stefano
Landi’nin müziğine ayrılan ikinci
CD’si “Homo fugit velut umbra”,
Diapason Découverte aldı; Fransız
Repertoire dergisinin 10 de Repertoire
kategorisinde değerlendirildi; BBC
tarafından Haftanın CD’si ve İtalyan
Amadeus dergisi tarafından Ayın CD’si
seçildi; Lüksemburg’da yayınlanan
“Pizzicato” albüme Prix Exellentia
verdi. Barok ve geleneksel müzik
l’arpeggıata
yorumcularını bir araya getiren “La
Tarantella” da 10 de Repertoire
▪ 2000 yılında kurulan L’Arpeggiata,
kategorisinde değerlendirilmesinin
Christina Pluhar idaresinde günümüzün yanı sıra France Musique radyosu
en iyi solistlerinden bazılarını
tarafından Haftanın CD’si, Alman
bünyesinde barındıran ve buna
Toccata dergisi tarafından Ayın CD’si
ilaveten barok ve geleneksel müzik
seçildi. Topululuğun üçüncü albümü
dünyalarından fevkalade şarkıcılarla
“All’Improvviso”, Opéra International
işbirliği yapan seçkin bir topluluk.
dergisi tarafından Timbre de Platine
Özellikle 17. yüzyıl başından itibaren ele ile ödüllendirildi ve BBC dergisi
aldığı, neredeyse tümüyle unutulmuş bir tarafından Ayın CD’si seçildi. Emilio
repertuvarı yeniden canlandırmak için
de’ Cavalieri’nin eserlerinden oluşan
çalışıyor. L’Arpeggiata’nın temellerinde
CD “Rapressentatione di Anima et di
enstrümantal doğaçlamalar, geleneksel
Corpo” Charles Cros Akademisi ödülünü
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at the Londoners Proms.
Raquel Andueza has performed with
conductors such as William Christie,
Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques
Ogg, Monica Huggett, Eduardo LópezBanzo, Christina Pluhar, Richard Egarr,
Ottavio Dantone, Christian Curnyn,
Pablo Heras, Sir Colin Davis, José
Ramón Encinar, etc.
Raquel is regularly invited to teach
singing courses at the Teatro Real
in Madrid and at the universities of
Burgos and Alcalá de Henares.
Raquel has made recordings for the
labels Virgin Classics, Glossa, K617,
NB Musika, Accentus and Zig-Zag
Territoires. In 2010 she created her
own label, Anima e Corpo, and she
released the disc “Yo soy la locura”
in January 2011, which obtained the
award “Festclásica 2011”, given by the
Spanish Association of Classical Music
Festivals.
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kazandı. Topluluk “Los Impossibles”te
Kings Singers ve Flamenko gitaristi
Pepe Habichuela’yla işbirliği yaptı.
2009’dan bu yana EMI/Virgin Classics
etiketi altında kayıt yapan topluluğun
kontrtenor Philippe Jaroussky ve
soprano Nuria Rial ile işbirliği içinde
Claudio Monteverdi’nin eserlerini
seslendirdiği “Teatro d’Amore” albümü
2009 ECHO Klasik Ödülü ile 2010
Edison Ödülü’nü kazandı. Korsika’dan
Barbara Furtuna Vokal Topluluğu’nun
işbirliğiyle gerçekleşen “Via Crucis”
CD’si 2010 Mart’ında piyasaya
çıktı. L’Arpeggiata’nın son CD’si,
Monteverdi’nin Vespro della Beate
Vergine’si Şubat 2011’de yayınlandı.
L’Arpeggiata Londra’daki Lufthansa
Festivali, Utrecht Oude Muziek
Festivali, Printemps des Arts de Nantes,
Pfigstfestspiele Melk, St Michel-enThierache Festivali, Sablé Barok Müzik
Festivali, Brugge Antik Müzik, Poissy,
St. Petersburg, Moscou, Köln Filarmoni,
Paris Salle Gaveau, Schwetzinger
Festivali, Postdam Müzik Festivali,
Halle Handel Festivali, Ludwigsburger
Schlossfestspiele, RuhrTriennale,
İstanbul Müzik Festivali, Hong Kong
Sanat Festivali, Tokyo Metropolitan Art
Space, New York Carnegie Hall gibi pek
çok uluslararası festival ve salona konuk
oldu.
π Founded in 2000, L’Arpeggiata is
an outstanding ensemble directed by
Christina Pluhar. Its members are
some of today’s best soloists and in
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addition they work in collaboration
with some exceptional singers from
the Baroque and the traditional music
worlds. Their aim is to revive an almost
unknown repertoire and to focus
their artistic work especially from the
beginning of the 17th century.
The bases of L’Arpeggiata are
instrumental improvisations,
a different approach to singing
centred on the development of vocal
interpretation influenced by traditional
music, and the creation and staging of
attractive shows.
Since its foundation L’Arpeggiata has
had an incredible response from the
audience as well as from the critics:
They have received outstanding reviews
for their albums and concerts. Their
album ‘La Villanella’ dedicated to the
music of Girolamo Kapsberger has
been considered “Event of the month”
by Repertoire des disques in September
2001 and has been awarded with the
Premio Internationale del disco per
la musica italiana. Their second CD
“Homo fugit velut umbra” devoted to
Stefano Landi was “10 de Repertoire”,
“Diapason Découverte”, “CD of the
Week” by BBC, “CD of the Month” by
Amadeus (Italy) and Prix Exellentia by
Pizzicato (Luxemburg). “La Tarantella”,
which proposes an encounter between
baroque and traditional musicians, has
been “10 de Repertoire”, “CD of the
Week” by France Musique and “CD
of the Month” by Toccata (Germany).
“All’Improvviso” their third disc, was
rewarded with “Timbre de platine” of
Opéra international, CD of the month
by BBC Magazine, and their last CD,
the “Rapressentatione di Anima et
di Corpo” by Emilio de’ Cavalieri
has won the prize of the academie
“Charles Cros”. Their latest album “Los
Impossibles” includes the participation
of the Kings Singers and the Flamenco
guitarist Pepe Habichuela.
Since 2009 they record for the label
EMI/virgin classics. Their album
“Teatro d’amore” music by Claudio
Monteverdi and the participation with
the singers Philippe Jaroussky and
Nuria Rial, has been awarded with
the ECHO Klassik Preis (Germany) in
2009 as well as the Edison classic price
(Holland) in 2010.

The CD “Via crucis”, with the
participation of the vocal ensemble
Barbara Furtuna from Corsica, came
out in March 2010. L’Arpeggiata last
CD, the Monteverdi’s Vespro della
Beate Vergine, was released in February
2011.
L’Arpeggiata has participated in the
festivals such as in Lufthansa Festival
-London, Oude Muziek - Utrecht,
Printemps des Arts de Nantes,
Pfigstfestspiele Melk, Festival de
St Michel-en-Thierache, Festival de
Sablé-sur-Sarthe, Brugge Musica
Antica, Poissy, St Petersburg,
Moscou, Philharmonie Köln,
Paris Salle Gaveau, Schwetzinger
Festspiele, Musikfestspiele Postdam,
Händelfestspiele Halle, Ludwigsburger
Schlossfestspiele, RuhrTriennale,
Istanbul Music Festival, Hong Kong
Arts Festival, Tokyo Metropolitan Art
Space and New York Carnegie Hall, among many others.
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FESTİVAL BULUŞMASI:
ROBY LAKATOS & CİHAT AŞKIN
FESTIVAL ENCOUNTER:
ROBY LAKATOS & CİHAT AŞKIN
13.06.2013
pe th 21.00

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Roby Lakatos & Ensemble
roby lakatos keman violin
kalman csékı piyano piano
lászlo bónı 2. keman 2nd violin
jenö ıstván Lısztes cimbalom
lászló lısztes kontrbas double bass
lászló balogh gitar guitar
Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble
cihat aşkın keman violin
hakan şensoy şef conductor
aida boydağ keman violin
aycan bilginer kontrbas doublebass
bahar büyükgönenç keman violin
can okan piyano piano
caner can kanun
elif kantarcı akkaya viyola viola
evrim baştaş viyola viola
eylem arıca keman violin
göksun çavdar klarnet clarinet
mesut caşka keman violin
pınar tezişçi keman violin
rahşan apay viyolonsel cello
şenol aydın keman violin
yelda özgen öztürk viyolonsel cello
türk, rus, macar ve çigan müzikleri
turkısh, russıan, hungarıan, and gypsy musıc
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

sponsor
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roby lakatos
▪ Çingene kemancı Roby Lakatos
sadece göz alıcı bir virtüöz değil,
aynı zamanda stil açısından sıra dışı
çeşitliliğe sahip bir müzisyendir. Klasik
müzik çalarken caz veya kendi Macar
halk ezgilerini çalarkenki kadar rahat
olan Lakatos tanımlamaların ötesine
geçen o nadir müzisyenlerdendir.
Çingene kemancı veya “şeytanın
kemancısı” lakaplı Lakatos klasik bir
virtüöz olduğu gibi doğaçlama cazcı,
besteci ve düzenlemeci ve bir 19. yüzyıl
adamıdır da aynı zamanda. Günümüzde
çok nadiren rast geldiğimiz o evrensel
müzisyenlerdendir - Yorumculuk gücü
doğaçlamacı ve besteci kimliklerden
beslenir. Avrupa, Asya ve Amerika’nın
büyük salonlarında ve festivallerinde
sürekli konserler vermektedir.
“Çingene Kemancıların Kralı” Janos
Bihari’nin soyundan gelen Roby
Lakatos, efsanevi Çingene kemancılar
ailesinin bir ferdi olarak 1965 yılında
doğdu. Çok küçük yaşlarda müzikle
uğraşmaya başlayan Lakatos, bir
Çingene topluluğunda birinci keman
olarak ilk profesyonel çıkışı yaptığında
dokuz yaşındaydı. Müzisyenliği sadece
aile içerisindeki gelişimiyle sınırlı
kalmadı; Budapeşte’deki Bela Bartok
Konservatuvarı’nda da eğitim gördü.
Burada 1984’te klasik keman dalında
birincilik ödülü kazandı. Kendi topluluğu
ile, 1986 ile 1996 yılları arasında
müzikal evleri olan Brüksel’deki “Les
Atéliers de la grande Ille”de dinleyicileri
büyüledi. Roby Lakatos, Vadim Repin
ve Stéphane Grapelli ile işbirliği
yapmış ve kendisini dinlemek için sık
sık Brüksel’deki kulübe gelen Yehudi
Menuhin’in takdirini kazanmıştır. Mart
2004’te Londra Senfoni Orkestrası’nın
Kemanın Dahileri Festivali’nde Maxim
Vengerov’un yanı sıra Lakatos da
orkestra eşliğinde büyük övgü toplayan
bir konser verdi. Roby Lakatos “klasik
müzik” ile Macar-Çingene ruhunun
büyüsünü birleştirdiğinde yüksek
kültürel mirasa saygısızlık etmez;
aksine, Çingene kültürünün derinlerine
kök salmış gelenekleri yansıtarak
dinleyicilere yeni, taze zevkler sunar.
Liszt, Brahms ve diğerleri geçmişte
Macarlara özgü armonileri bestelerinde
sıkça kullanmışken müzikseverler şimdi

fes tiv al bu lu ş mas ı festı val en cou nt er

cihat aşkın

de bu klasiklerin Çingene kökenleriyle
buluşmasının hazzını yaşıyor. Bu,
damarlarında biraz olsun maceracı
bir kan dolaşan tüm o kadınlara ve
erkeklere canlılık katar.
π Gypsy violinist Roby Lakatos is
not only a scorching virtuoso, but a
musician of extraordinary stylistic
versatility. Equally comfortable
performing classical music as he is
playing jazz and in his own Hungarian
folk idiom, Lakatos is the rare musician
who defies definition. He is referred
to as a gypsy violinist or “devil’s
fiddler”, a classical virtuoso, a jazz
improviser, a composer and arranger,
and a 19th-century throwback, and
he is actually all of these things at
once. He is the kind of universal
musician so rarely encountered in
our time - a player whose strength
as an interpreter derives from his
activities as an improviser and
composer. He has performed at the
great halls and festivals of Europe,
Asia and America. Born in 1965 into
the legendary family of gypsy violinists
descended from Janos Bihari, “King
of Gypsy Violinists”, Roby Lakatos
was introduced to music as a child
and at age nine he made his public
debut as first violin in a gypsy band.
His musicianship evolved not only
within his own family but also at

▪ Prof. Ayhan Turan’ın sınıfından
mezun olan Cihat Aşkın, daha sonra
Londra’da Royal College of Music ve
The City University’de yüksek lisans ve
doktora programlarını tamamlayarak
yurda döndü. İTÜ’de 1998’de doçent,
2006’da profesör unvanlarını aldı. Aynı
çatı altında, 1999’dan bu yana Müzik
İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MIAM)
kurucusu ve eşbaşkanı olarak akademik
görevlerini ve sanatsal faaliyetlerini
sürdüren Aşkın, 2008 Ekim ayında
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğü’ne atandı. Günümüzün
önde gelen keman virtüözlerinden biri
olarak anılan Aşkın, dünyanın dört bir
yanında konserler ve resitaller verdi,
festivallere katıldı. KALAN Müzik
sanatçısı olarak, Ulvi Cemal Erkin ve
Necip Kazım Akses’e ait konçertoların
ilk kaydını gerçekleştirdi. 2007 Mart
the Béla Bartók Conservatory of
Budapest, where he won the first prize ayında Aşkın Ensemble oda müziği
topluluğunu kurarak, günümüzün
for classical violin in 1984. Between
kaliteli müzik ihtiyacına cevap
1986 and 1996, he and his ensemble
verebilmek üzere yurtiçi ve yurtdışında
delighted audiences at “Les Atéliers
konserler vermeye başladı. Tecrübelerini
de la grande Ille” in Brussels, their
gelecek nesillere aktarmak amacı
musical home throughout this period.
ile Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları
Lakatos has collaborated with Vadim
(CAKA) ismini verdiği projesini
Repin and Stéphane Grappelli, and
2004 yılında hayata geçiren Aşkın,
his playing was greatly admired by Sir
Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi
Yehudi Menuhin, who always made a
point of visiting the club in Brussels to bekleyen nice yetenekli çocuğun
eğitimi ve gelişimini desteklemek
hear Lakatos. In March 2004, Lakatos
için keman ustalık sınıfları ve mini
appeared to great acclaim with the
konserler düzenlemeye başladı. CAKA,
London Symphony Orchestra in the
Andante’nin düzenlediği 2011 Donizetti
orchestra’s “Genius of the Violin”
Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın
festival alongside Maxim Vengerov.
When Roby Lakatos mixes the so-called Klasik Müzik Etkinliği” ödülüne layık
“classical music” with the magic of the görüldü. Basın tarafından “bu toprağın
kemancısı” olarak onurlandırılan
Hungarian-gypsy vitality, it does not
turn into a disrespectful attitude toward sanatçı, konserlerinde Jean-Baptiste
the higher cultural heritage, but it more Vuillaume (1846) ve Joseph Gagliano
reflects the deep tradition rooted in the (1796) kemanları ile çalmaktadır.
cultural heritage of the Gypsy people
Graduating in Prof. Ayhan Turan’s
and offers new, refreshing pleasures
class from the Conservatoire, Cihat
to the listener and music lover. And
Aşkın continued with his master
just as Liszt, Brahms and others used
and doctorate degrees at the London
the Hungarian overtones in their
compositions, so now the public profits Royal College of Music and the
from the confrontation of these classics City University respectively. At the
Istanbul Technical University, where
with the gypsy roots. This enlivens all
he started working upon his return to
those men and women in whose veins
his homeland, he became an assistant
still pulses at least a little bit of the
professor in 1998 and a professor
blood of the wandering spirit.
in 2006. He founded the Centre for
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Advanced Studies in Music in 1999
and he still acts as its co-chair, as
well as holding the post of Director
of Turkish Music State Conservatoire
since 2008. Cihat Aşkın is regarded to
be a distinguished violinist of our era.
He regularly tours the world, giving
concerts at major halls and leading
festivals. An exclusive Kalan Music
recording artist, he made the premiere
albums of the Ulvi Cemal Erkin and
Necip Kazım Akses concertos. He
founded the Aşkın Ensemble in 2007
with a view to answer to the needs of
quality music both home and abroad.
He realized his project entitled Cihat
Aşkın and his Small Friends (CAKA) in
2004 in order to convey his experience
to the future generations and has
been giving mini-concerts and master
classes throughout Turkey ever since
to discover new talents and to support
talented students in their education
and development. CAKA was awarded
the Classical Music Activity of the
year 2011 in Donizetti Classical Music
Awards. Honoured by the press as
“the violinist of this land”, Cihat Aşkın
plays the violins made by Jean-Baptiste
Vuillaume (1846) and by Joseph
Gagliano (1796).

hakan şensoy
▪ İstanbul’da doğan sanatçı, keman
eğitimine 1977–78 yılında girdiği İTÜ
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda
Prof. Ayhan Turan gözetiminde
Hızlı Eğitim Özel Keman Birimi’nde
başladı. 1984 yılında verdiği ilk
resitalinden bu yana İtalya, İsviçre,
Fransa, Bulgaristan, Amerika Birleşik
Devletleri, Romanya, Letonya, Kosova,
Arnavutluk, Azerbaycan, Estonya,
İsveç, İngiltere, Venezüella, Meksika,
Çek Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs ve
Türkiye’de dünyaca önemli konser
salonlarında (New York Carnegie Hall,
Paris Louvre Auditorium) pek çok
orkestra konserine solist ve şef olarak
katıldı ve resitaller verdi. 1985 yılında
İstanbul Filarmoni Derneği tarafından
“Yılın En Başarılı Genç Sanatçısı” ve
aynı yıl İTÜ Rektörü elinden “Sanat
Dalında Üstün Başarı” ödüllerini aldı.
1988 Eylül ayında İstanbul AKM’ de
verdiği resital UNESCO tarafından
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Blanched Band, George Dalaras,
Bee Gees Band, Dreamtone & Iris
Mavraki’s NEVERLAND gibi sıra dışı
gruplara eşlik eden sanatçı, Amerika
kıtasından Avrupa’ya uzanan çok geniş
bir yelpazede yer alan pek çok ülkede
konserler idare etmekte, solist olarak
resitaller ve orkestra konserlerinde yer
almaktadır. Sanatçı 2011/12 sezonunda
ABD, Avustralya (Victorian Opera),
Singapur, Meksika, İtalya, Almanya,
Küba ve İspanya gibi ülkelere konserler
idare etmek ve resitaller vermek üzere
davet edilmiştir.

Uluslararası Eğitim seferberliğine
alındı ve bu konserde pek çok ülkeden
UNESCO temsilcisi hazır bulundu.
Aynı yıl kazandığı bursla yüksek lisans
eğitimi yapmak üzere Londra Kraliyet
Müzik Koleji’nde eğitimine başladı.
Burada Trevor Williams’ın sınıfından
mezun oldu. 1992 yılında İtalya San
Bartalameo’da yapılan Uluslararası
Rovere d’Oro Oda Müziği yarışmasında
dördüncü oldu. Aynı yıldan itibaren
Bari Uluslararası Christoph Colombus
Festivali, Uluslararası İstanbul, İzmir
ve Ankara, Bodrum D-Marin Turgutreis
ve Gümüşlük Müzik Festivalleri, CRR
Konser Salonu Genç Solistler Festivali,
Brasov Uluslararası Oda Müziği
Festivali ve Malmö “Falsterbonasets”
Uluslararası Yaz Festivali ve İsveç
Karlskrona Uluslararası Müzik
festivallerine defalarca solist ve şef
olarak davet edildi. 34. İstanbul Müzik
Festivali’nde üç ayrı konserde solist,
orkestra şefi ve başkemancı olarak
sahneye çıkarak sahne üzerinde üç ayrı
disiplinle böyle bir etkinlikte yer alan
ender sanatçılar arasında yerini aldı.
1990–92 döneminde İTÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 1992–93 sezonunda
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın

konuk başkemancılığını ve 2000–2003
yılları arasında Cemal Reşit Rey Senfoni
Orkestrası başkemancılığını da yapan
sanatçı, ayrıca Milli Reasürans Oda
Orkestrası kurucularından ve Akbank
Oda Orkestrası kurucu üyesi ve
başkemancısı, İstanbul Oda Orkestrası
ve Filarmonia İstanbul topluluğunun
kurucusu ve genel müzik direktörüdür.
Pek çok Radyo ve TV programına
yapımcı ve yorumcu olarak katılan
Hakan Şensoy, ulusal bestecilerimizin
eserlerini yorumlamaya da özen
göstermektedir. Kemancı ve orkestra
şefi olarak çoğu kendine ithaf edilen
onlarca eserin Türkiye ve yurtdışında
ilk seslendirilişlerini gerçekleştiren
sanatçının CD kayıtları KALAN Müzik ve
AFM Records etiketiyle sunulmaktadır.
2002 yılında doktora eğitimini
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
tamamlayan Şensoy çalışmalarını bir
süre Devlet Sanatçısı Ayla Erduran ve
ünlü Rus Kemancı ve Pedagog Victor
Pikaisen ile sürdürmüştür. Orkestra
şefi olarak aralarında Sholomo Mintz,
Raphael Walfisch, Fazıl Say, Cihat
Aşkın, Tedi Papavrami, Peter Jablonsky,
Bruno Schneider, Gülsin Onay,
Emre Elivar, Keneth Hamilton, gibi
dünyaca tanınmış solistlere ve Terence
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the Sweden Karlskrona International
Music Festival, both as a soloist and a
lecturer. In the 34th Istanbul Festival
he appeared as a soloist, conductor
and a concertmaster in three different
concerts, accomplishing a rare
combination of tasks. He completed
his master degree in 1992 and his
doctorate in 2002 at the ITU Social
Sciences Institute. He studied with
such violin virtuosos as the Turkish
State Artist Ayla Erduran and Russian
violinist and pedagogue Victor
Pikaisen. He was a guest concertmaster
at the Çukurova State Symphony
π Born in Istanbul, Hakan Şensoy
Orchestra in the 1992/93 season and
started the violin in 1977 at the Istanbul the concertmaster of Cemal Reşit Rey
Technical University Turkish Music
Symphony Orchestra between 2000
State Conservatoire with Prof. Ayhan
and 2003. He is amongst the founders
Turan in the Violin Special Accelerated of the Milli Reasürans Chamber
Study Class. Since his first public
Orchestra as well as of the Istanbul
recital in 1984, he has been extensively Chamber Orchestra and Philharmonia
touring the world, giving recitals and
Istanbul, of which he is also the general
concerto performances at the major
music director. Hakan Şensoy is a
halls in Italy, Switzerland, France,
producer and a host at various radio
Bulgaria, the United States, Romania,
and TV programmes. He places special
Latvia, Kosovo, Albania, Azerbaijan,
significance on performing the works
Estonia, Sweden, England, Venezuela,
of Turkish composers and has many
Mexico, Czech Republic, North
works dedicated to him, which he
Cyprus and Turkey. He was awarded
premiered in Turkey and abroad. He
the Young Musician of the Year by
records under the labels Kalan Music
the Istanbul Philharmonic Society
and AFM Records. He has conducted
and the Outstanding Achievement
concerts with eminent soloists such
in Arts Award by the ITU Rector,
as Sholomo Mintz, Raphael Walfisch,
both in 1985. His recital at the
Fazıl Say, Cihat Aşkın, Tedi Papavrami,
Atatürk Cultural Centre in Istanbul
Peter Jablonsky, Bruno Schneider,
in September 1988 was attended by
Gülsin Onay, Emre Elivar, and Keneth
UNESCO representatives from all
Hamilton as well as extraordinary
around the world, as the concert was
ensembles including the Terence
promoted as UNESCO International
Blanched Band, George Dalaras,
Education Campaign event. The same
Bee Gees Band, Dreamtone & Iris
year, he was granted a scholarship to
Mavraki’s Neverland. Highlights from
do his master degree at the London
his 2011/12 concert season included
Royal School of Music, studying with
conducting and playing in the United
Trevor Williams. Hakan Şensoy came
States, Australia, Singapore, Mexico,
fourth in the International Rovere
Italy, Germany, Cuba and Spain.
D’Oro Chamber Music Competition
in Italy’s San Bartalameo in 1992. He
has been a welcome guest at the Bari
International Christopher Columbus
Festival, the international festivals
of Istanbul, Izmir, Ankara, D-Marin
Turgutreis and Gümüşlük, CRR
Concert Halll Young Soloists Festival,
Brasov International Chamber Music
Festival and Malmo International
Falsterbonasets Summer Festival, and
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DIE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
ERTÜNGEALP & PIRES
alpaslan ertüngealp şef conductor
marıa joão pıres piyano piano

14.06.2013
Aya İrini Müzesi
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
Sergey Prokofiev

Senfoni No. 1, Re Majör, Op. 25, “Klasik”
Symphony No.1 in D Major, Op.25, “Classical”
– Allegro
– Larghetto
– Gavotte. Non troppo Allegro
– Finale. Molto vivace
Ludwig van Beethoven

Piyano Konçertosu No. 2, Si bemol Majör, Op. 19
Piano Concerto No.2 in B flat Major, Op.19
– Allegro con brio
– Adagio
– Rondo. Molto allegro
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 4, Si bemol Majör, Op. 60
Symphony No.4 in B flat Major, Op.60
– Adagio-Allegro vivace
– Adagio
– Menuetto, Allegro vivace-Trio. Un poco meno Allegro
– Allegro ma non troppo
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.

sponsor
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alpaslan ertüngealp
▪ Alpaslan Ertüngealp, son derece
saygın uluslararası yarışmalarda
ödül kazanmış ilk İstanbullu şeftir.
Budapeşte’de gerçekleştirilen 1998
Macar Televizyonu Uluslararası Şeflik
Yarışması ile St. Petersburg’daki
1999 Uluslararası Prokofiev Şeflik
Yarışması’nda kazandığı üçüncülükler
ile genç yaşta uluslararası platformda
yeteneğini kanıtladı. 2002 yılında
Atina’daki Dimitri Mitropoulos
Uluslararası Şeflik Yarışması’nda
birincilik kazanmasıyla ise tüm dikkatleri
üzerine çekti.
Alpaslan Ertüngealp Kraliyet Filarmoni,
St. Petersburg Filarmoni, RAI Torino
Ulusal Senfoni, Bordo - Aquitaine Ulusal
Orkestrası, Orchestra Mozart, Mahler
Oda Orkestrası, Macar Ulusal Filarmoni
ile Cenevre Felice Tiyatrosu, Berlin
Komik Operası ve Macar Ulusal Operası
Orkestraları da dahil olmak üzere
dünyanın önde gelen topluluklarını
yönetti. Şef olarak uluslararası arenada
önemli orkestralarla çalıştığı 12 yıl
boyunca 200’ün üzerinde senfonik eseri
kapsayan aktif bir repertuvar da edinmiş
oldu.
Ertüngealp, şeflik yapmasının yanı sıra
çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine
de öncülük etti. 2006 Slovak-Macar
Barış Konseri ile AB’ye yeni katılan
ülkelerin şerefine gerçekleştirilen 2004
Europe Re-Discovered Festivali’nde
hem organizatör hem icracı olarak yer
aldı. 2002 yılında Barış için Sanatçılar
(ADAP) Merkezi Avrupa şubesini
kurdu; sanatçı aynı zamanda Paris’teki
Uluslararası ADAP’ın üyesidir.
Çağdaş müzik yorumlarıyla da tanınan
Alpaslan Ertüngealp’a Macar Kültür
Bakanlığı, çağdaş Macar müziğini
başarılı icraları nedeniyle 2003 yılında
Artisjus Ödülü’nü takdim etti. 2008’de
Macaristan’ın Sanat ve Sanatçılar
Kanunu’nun yenilenmesinde Macar
Kültür Bakanlığı’na müzik danışmanlığı
yaptı.
Alpaslan Ertüngealp, V. Tole’un
Atina’daki Kültür Olimpiyatları için
bestelediği yeni operası Eumenides’in
dünya prömiyerini Eylül 2005’te Atina
Helen Festivali kapsamında Herodus
Atticus Odeonu’nda yönetti.
Alpaslan Ertüngealp, 2001 yılında
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Szombathely Senfoni Orkestrası’nın
Yardımcı Birinci Şefi olarak göreve
başladı; 2006 yılında ise Savaria Senfoni
Orkestrası Müzik Direktörlüğüne
getirildi. 2002’de kurduğu ve sanat
direktörlüğünü yürüttüğü Artemisia
Oda Orkestrası ile ilk albümleri bir çift
CD olarak Vera Vista etiketi altında 2011
yılında yayınlandı.
Yarı Yunan yarı Türk bir aileden gelen
Alpaslan Ertüngealp, İstanbul’da doğdu.
Yedi yaşında İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda piyanoya
başladı ve eğitimine Budapeşte’deki
Franz Liszt Müzik Akademisi’nde
devam etti. Piyano branşında yüksek
lisansını 1993 yılında tamamlayarak
şimdiki adıyla Franz Liszt Müzik
Üniversitesi’nde bu kez de şeflik
çalışmalarına başladı. Orkestra Şefliği
branşında Yüksek Müzik derecesini
2000 yılında aldı.
Alpaslan Ertüngealp, Bratislava
Uluslararası Müzik Festivali, Budapeşte
Bahar Festivali ve İstanbul Müzik
Festivali’ne konuk oldu. Ayrıca
Macaristan’daki, 2009’da 25. yılını
kutlayan Béla Bartók Müzik Festivali ve
Semineri’nin birkaç sezon boyunca eşorganizatörlüğü ve şefliğini üstlendi. Bu
festival Peter Eötvös, György Kurtag ve
Andras Schiff gibi çağımızın en büyük
bestecileri ve icracılarını ağırlıyordu.
Alpaslan Ertüngealp 2011’den bu yana
efsanevi şef Claudio Abbado’nun
müzikal yardımcısı ve yardımcı şefidir.
Bu görevi kapsamında Luzern Festival
Orkestrası, La Scala ve Orchestra
Mozart’ı yöneten Ertüngealp, ayrıca
Berlin Filarmoni, Roma Santa Cecilia
Ulusal Orkestrası, Floransa Maggio
Musicale, Mahler Oda Orkestrası gibi
dünyanın önde gelen orkestralarını
yönetmeye devam etmektedir.
Ertüngealp’in pek çok kez işbirliği
yaptığı çağımızın iki efsanevi müzisyeni,
Martha Argerich ve Maria João Pires
kendisini hem müzisyen hem şef olarak
çok beğendiklerini ifade etmektedirler.
π Alpaslan Ertüngealp is the first
Istanbul born conductor to hold
highly prestigious international
awards such as, the 3rd Prize of
the International Conductors’
Competition of Hungarian Television
in Budapest (1998) and the 3rd Prize
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of the International “Prokofiev”
Competition for Conductors in St.
Petersburg (1999), which led to
his international recognition as a
talented young conductor. His awards
were topped with the 1st Prize of the
“Dimitri Mitropoulos” International
Conducting Competition in Athens
(2002). Owing to his successes
Alpaslan Ertüngealp performed with
the worlds first ranking orchestras such
as Royal Philharmonic Orchestra, St.
Petersburg Philharmonic Orchestra,
Orchestra Sinfonica Nazionale di RAI
Torino, Orchestre National BordeauxAquitaine, Orchestra Mozart, Mahler
Chamber Orchestra, Hungarian
National Philharmonic Orchestra,
Teatro Felice di Genova, Komische
Oper Berlin, Hungarian National
Opera. As a conductor, within 12 years
of work with prominent orchestras of
the international concert arena he has
accumulated an active repertoire of
over 200 symphonic works. Besides
conducting he organized the following
events: 2006 Slovak-Hungarian Peace
Concert (organizer and performer),
2004 “Europe Re-discovered” Festival
celebrating the new EU member
countries (organizer and performer),

2002 he founded (Association des
Artistes pour la Paix) ADAP Central
Europe. An association of artists for
peace and he is also a member of
ADAP International based in Paris.
A noted conductor of contemporary
music as well, Alpaslan Ertüngealp was
presented the Artisjus Award in 2003
by the Hungarian Ministry of Culture
for his achievements in performing
Hungarian Contemporary Music. In
2008 he worked as a musical advisor to
the Hungarian Ministry of Culture in
their putting in place the new “Arts and
Artists Law” in Hungary.
Continuing his story of success
Alpaslan Ertüngealp conducted the
world premier of the new opera
Eumenides by V. Tole, commissioned
for the Cultural Olympiads in Athens at
the Odeon of Herodus Atticus during
the Hellenic Festival of Athens in
September 2005.
Among Alpaslan Ertüngealp’s other
accomplishments, he served as
Associate Principal Conductor of the
Szombathely Symphony Orchestra,
Hungary, from 2001 and assumed the
position of Music Director of Savaria
Symphony Orchestra in 2006. In 2002
he founded the Artemisia Chamber
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Orchestra and he is Artistic Director of
the same orchestra, which released its
first double CD in 2011 under the Vera
Vista label.
Alpaslan Ertüngealp was born in
Istanbul in a Greek-Turkish family.
He started his musical education at
the age of seven as a pianist at the
Istanbul University State Conservatory.
He continued his studies in Budapest
at the Franz Liszt Music Academy.
He received his Master’s degree as
a Pianist in 1993 and continued his
studies as conductor at the Franz Liszt
Music Academy (now named Franz
Liszt Music University), where he
concluded his studies as Master of
Music in Orchestral Conducting in
2000.
Alpaslan Ertüngealp has been guest to
Bratislava International Music Festival,
Budapest Spring Festival, Istanbul
International Music Festival and
hosted the Béla Bartók Music Festival
and Seminar in Hungary over several
seasons. He was the co-organizer
and conductor of this festival, which
celebrated its 25th anniversary in 2009.
The festival’s regular contributors were
the most important composers and
performers of our century, like Peter
Eötvös, György Kurtag and Andras
Schiff.
Since 2011 Alpaslan Ertüngealp
has been the Musical Assistant and
Assistant Conductor of the legendary
conductor Claudio ABBADO, with
whom he continues his collaboration
through 2013 and 2014. His
assignments as assistant conductor
for Abbado in 2012 included the
Lucerne Festival Orchestra, La Scala
and Orchestra Mozart. During his
collaboration with Claudio Abbado,
Alpaslan Ertüngealp is continuing
to work with the highest ranking
orchestras of the world, such as the
Berlin Philharmonic, Orchestra
Nationale di Santa Cecilia Roma,
Maggio Musicale Fiorentino, Mahler
Chamber Orchestra. Two of the most
respected legendary musicians of our
time, Martha Argerich and Maria Joao
Pires, with whom Alpaslan Ertüngealp
had collaborated on many occasions,
praise him highly as a musician and
conductor.

marıa joão pıres
▪ Kuşağının en iyi müzisyenlerinden biri
kabul edilen Maria João Pires, kusursuz
bütünlüğü, güçlü ifadesi ve sanatının
enerjisiyle dinleyicilerini büyülemeye
devam ediyor. 23 Temmuz 1944’te
Lizbon’da doğan Maria João Pires, ilk
konserini 1948’de verdi. Portekiz’de
Campos Coelho ve Francine Benoit ile
başladığı müzik eğitimine Almanya’da
Rosl Schmid ve Karl Engel ile devam
etti. 1970’ten bu yana sanatın hayat,
toplum ve eğitim üzerindeki etkisiyle
yakından ilgilenen ve pedagojik teorileri
toplumda uygulamanın yeni yollarını
geliştirmekle uğraşan sanatçı, son
10 yıldır dünyanın dört bir yanından
öğrencilerle pek çok atölye çalışması
yaptı; Japonya, Brezilya, Portekiz, Fransa
ve İsviçre’de felsefesini uyguladığı
dersler verdi. 2012’de Brezilyalı
viyolonselci Antonio Meneses ile oda
müziği konserlerine ek olarak Bernard
Haitink, Claudio Abbado ve Riccardo
Chailly gibi şeflerle Avrupa’nın tüm
önemli orkestralarıyla konserler verdi;
Mayıs ayında da Dutoit yönetimindeki
Philadelphia Orkestrası eşliğinde
hem Philadelphia’da hem Carnegie
Hall’da çaldı. Sık sık turneye çıktığı
Japonya’ya 2013 baharında tekrar giden
sanatçı bu kez Haitink yönetimindeki
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Londra Senfoni eşliğinde çaldı. Erato
etiketi altında 15 yıl kayıt yapan Maria
João Pires, son 24 yıldır ise Deutsche
Grammophon’un sanatçısıdır. Geniş ve
çeşitlilik arz eden diskografisinde oda
müziği ve konçerto repertuvarının yanı
sıra Beethoven sonatları seslendirdiği
“Moonlight” albümü, Schubert
impromptuları seslendirdiği “Le Voyage
Magnifique” albümü ve tüm Chopin
noktürnler yer almaktadır. Son olarak
ise Abbado ile kaydettiği iki Mozart
konçertosunun kaydı yayınlandı.
π One of the finest musicians of her
generation, Maria João Pires continues
to transfix audiences with the spotless
integrity, eloquence, and vitality of her
art. She was born on the 23 July 1944
in Lisbon and gave her first public
performance in 1948. In Portugal
she studied with Campos Coelho and
Francine Benoit, later continuing her
studies in Germany with Rosl Schmid
and Karl Engel. Since 1970 she has
dedicated herself to reflecting on the
influence of art on life, community,
and education, and in trying to develop
new ways of implementing pedagogic
theories within society. In the last 10
years she has held many workshops
with students from all round the world,
and has taken her philosophy and

teaching to Japan, Brazil, Portugal,
France, and Switzerland. In 2012 in
addition to her chamber music concerts
with the Brazilian cellist Antonio
Meneses, she has appeared with all the
major European orchestras under the
batons of Bernard Haitink, Claudio
Abbado, and Riccardo Chailly, among
others, and in May performed with
Maestro Dutoit and the Philadelphia
Orchestra in both Philadelphia and
Carnegie Hall. A frequent visitor to
Japan she returns there in spring
2013 with the London Symphony
Orchestra and Maestro Haitink. Maria
João recorded with Erato for 15 years
and subsequently, for the last 24
years, with Deutsche Grammophon.
Her discography is large and varied
and includes “Moonlight”, featuring
Beethoven sonatas, “Le Voyage
Magnifique” Schubert Impromptus,
and the complete set of Chopin
Nocturnes, together with chamber
music and orchestral repertoire.
Her latest recording, of two Mozart
concertos conducted by Maestro
Abbado, has just been released.

dıe deutsche
kammerphılharmonıe
bremen
▪ Benzersiz icra tarzıyla her
yerde dinleyicileri büyüleyen Die
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen günümüzün önde gelen
orkestralarından biridir. Estonyalı
şef Paavo Järvi, 2004’ten bu yana
orkestranın sanat direktörlüğü görevini
yürütmektedir.
Topluluğun Paavo Järvi ile işbirliğinin
pek çok dikkat çekici sonucundan
biri, birlikte altı sene boyunca üzerine
yoğunlaştıkları Beethoven Projesi
oldu. Dünyanın dört bir yanında hem
dinleyicilerin hem eleştirmenlerin
övgüsünü toplayan proje referans
kabul edilen icralar arasına girdi.
Beethoven senfonilerin dokuzunu da
seslendirdikleri bu seriyle Paris, Tokyo,
Strazburg ve Varşova’nın yanı sıra
Salzburg Festivali ile Beethovenfest
Bonn’da büyük heyecan yarattılar. Seri
RCA tarafından kayda alınarak dünya
genelinde eleştirmenlerden övgü
topladı. Beethoven Projesi’nin Deutsche
Welle ve Unitel ortaklığıyla televizyon
ve DVD’de yayınlanan belgeseli de çok
olumlu tepkiler alarak çeşitli ödüller
kazandı.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen ve Paavo Järvi halen aynı

başarıyla Robert Schumann’ın senfonik
eserlerine eğilmektedir. 3 ve 1 numaralı
senfonileri içeren ilk CD’leri RCA
tarafından 2011 yılının sonunda piyasaya
sunuldu. Tokyo ve Saint Petersburg’daki
sansasyonel başarılarının ardından
Schumann senfonileri 2012’de
Varşova’daki Beethoven Festivali’nde
ve Viyana Konzerthaus’ta da bir seri
olarak seslendirdiler. Schumann Projesi
hakkında Deutsche Welle-Unitel-arteBremen Radyosu ortak yapımı TV/DVD
ise 2012 sonbaharında yayınlandı.
Orkestra Christian Tetzlaff, Heinz
Holliger, Viktoria Mullova, Hélène
Grimaud, Janine Jansen, Martin
Grubinger, Hilary Hahn, Heinrich Schiff,
Trevor Pinnock ve Roger Norrington
gibi uluslararası tanınırlığa sahip solist
ve şeflerle uzun yıllara yayılan yakın
müzikal dostluklar geliştirmiştir.
Orkestra üyelerinin her biri
Bremen Doğu İlköğretim Okulu ile
gerçekleştirdikleri ortak projelere
güçlü bir kişisel bağlılıkla kendilerini
adamışlardır. Artık orkestranın prova
odalarının da bulunduğu okul ile
benzersiz işbirlikleri en başından
beri çeşitli ödüllerle taltif edilmiş;
2007’de En İyi Sosyal Yenilik olarak
Zukunftsaward’ı (Gelecek Ödülü)
da kazanmıştır. Müzisyenler bu tarz
projelerle, özellikle eğitim açısından
daha yoksun ortamlarda müzik
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vasıtasıyla kişisel gelişimi teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Kültür Bakanlığı,
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen’in Gelecek Laboratuvarı’nı
model proje olarak almıştır.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen 2008’de girişimcilik ile kültürü
başarıyla birleştirmesi sebebiyle özel
ödül kategorisinde son derece prestijli
Alman Kurucular Ödülü’nü kazandı.
2009’da orkestranın CD’lerinden üçü
ECHO Klasik Ödülü aldı. Die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen
2010’da Bach’tan Ruzicka’ya uzanan
başarılı yorumlarından dolayı Alman
Kayıt Eleştirmenleri’nin Özel Liyakat
Sertifikası ile onurlandırıldı. Aynı yıl
Paavo Järvi de Beethoven kayıtları için
Yılın Şefi olarak ECHO Klasik Ödülü’nü
kazandı.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen Beethovenfest Bonn ile
Hamburg’daki Elbphilhamonie
Konserleri’nin Yerleşik Orkestrası’dır.

The first CD with Symphonies No. 3
and 1 was released by RCA at the end
of 2011. After sensational successes
in Tokyo and Saint Petersburg, in
2012 the Schumann symphonies have
also been presented as a cycle at the
Beethoven Festival in Warsaw and
Vienna’s Konzerthaus. A TV/DVD
about the Schumann Project, produced
by Deutsche Welle in cooperation with
Unitel, arte, and Radio Bremen, has
been released in autumn of 2012.
For many years, the orchestra has
cultivated close musical friendships
with such internationally renowned
soloists and conductors as Christian
Tetzlaff, Heinz Holliger, Viktoria
Mullova, Hélène Grimaud, Janine
Jansen, Martin Grubinger, Hilary
Hahn, Heinrich Schiff, Trevor Pinnock,
and Sir Roger Norrington.
The orchestra members devote
themselves with strong personal
commitment to their joint projects
with the Bremen East Comprehensive
π Die Deutsche Kammerphilharmonie School, where the ensemble’s rehearsal
Bremen is one of the world’s leading
rooms are now located. The unique
orchestras, captivating audiences
collaboration that has resulted has been
everywhere with its unique style of
recognized with numerous awards
music-making. The Estonian conductor from the beginning, including the
Paavo Järvi has been the orchestra’s
Zukunftsaward (Future Award) as Best
Artistic Director since 2004.
Social Innovation in 2007. With these
One of the many highlights of the
projects, the musicians pursue the goal
ensemble’s collaboration with Paavo
of encouraging individual development
Järvi has been their Beethoven
through music – especially, but not
Project, on which the conductor and
only in an educationally disadvantaged
orchestra concentrated for six years.
environment. The Minister of State for
Their Beethoven has been acclaimed
Culture has designated Die Deutsche
worldwide by audiences and critics
Kammerphilharmonie Bremen’s
alike as benchmark performances.
Future Lab as a model project.
They have thrilled listeners in
In 2008 Die Deutsche
Paris, Tokyo, Strasbourg, Warsaw,
Kammerphilharmonie Bremen
at the Salzburg Festival, and the
received the prestigious German
Beethovenfest Bonn with the complete Founders Award in the special award
cycle of nine Beethoven symphonies.
category for its successful combination
The cycle was recorded on RCA and
of entrepreneurship and culture. In
enthusiastically acclaimed by critics
2009 three of the orchestra’s CD
throughout the world. The TV and
releases won ECHO Classic Awards.
DVD documentary of the Beethoven
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Project produced by Deutsche Welle
Bremen was honored with the
and Unitel was also greeted with a
German Record Critics’ Certificate of
positive response, receiving numerous Special Merit in 2010 for its editorial
awards.
achievements ranging from Bach to
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Ruzicka. The same year Paavo Järvi
Bremen and Paavo Järvi are currently
received the ECHO Classic Award
focusing on Robert Schumann’s
as Conductor of the Year for the
symphonic works with equal success.
Beethoven recordings.
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Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen is Orchestra in Residence
at the Beethovenfest Bonn and
the Elbphilharmonie Concerts in
Hamburg.
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DIE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN &
VADIM REPIN
james judd şef conductor
vadım repın keman violin

15.06.2013
ct sa 20.00

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht, Op. 4
Jean Sibelius

Keman Konçertosu, Re minör, Op. 47
Violin Concerto in D minor, Op.47
– Allegro moderato
– Adagio di molto
– Allegro, ma non troppo
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 1, Do Majör, Op. 21
Symphony No.1 in C Major, Op.21
– Adagio molto-Allegro con brio
– Andante cantabile con moto
– Menuetto. Allegro molto e vivace
– Finale. Adagio-Allegro molto e vivace
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

james judd
▪ İngiliz şef James Judd’ın müzik
direktörlükleri arasında Fransa’daki
Lille Ulusal Orkestrası’nın Daimi
Konuk Şefliği ile Florida Filarmoni
Orkestrası’nda 14 yıl gibi rekor bir süre
boyunca yaptığı Müzik Direktörlüğü
sayılabilir. Yeni Zelanda Senfoni’nin
Müzik Direktörü olarak görev aldığı
sekiz yıl boyunca, Copland, Bernstein,
Vaughan Williams, Gershwin gibi
bestecilerin eserlerinin orkestrayla
gerçekleştirdiği kayıtları ile övgü
topladı. Katıldığı festivallerle orkestraya
uluslararası tanınırlık sağladı ve BBC
Proms ile Concertgebouw’da verdikleri
konserlerle taçlanan, Avrupa’nın en
önemli konser salonlarını kapsayan
ilk turnesine çıkardı. James Judd’ın,
Mahler’in senfonilerinden 9.’sunu
Gustav Mahler Gençlik Orkestrası’yla
ve 10.’sunu Avrupa Birliği Gençlik
Orkestrası’yla seslendirdiği canlı
kayıtları büyük beğeni ile karşılandı.
Elgar’ın 1. Senfoni’sinde Halle
Orkestrası’nı yönetmesi ise günümüzde
şefler arasında halen referans kabul
edilir. Diskografisine en son eklenen,
piyanist Benjamin Grosvenor ve Kraliyet
Liverpool Filarmoni ile gerçekleştirdiği
kayıt Decca etiketi altında piyasaya çıktı.
James Judd, Lorin Maazel’in davetiyle
Cleveland Orkestrası’nın şef yardımcılığı
görevini üstlendiğinde uluslararası
çapta dikkatleri üzerine çekmişti.
Claudio Abbado tarafından Avrupa
Birliği Gençlik Orkestrası’nın yardımcı
müzik direktörlüğüne atanmasıyla dört
yıl sonra Avrupa’ya döndü. Halen bu
orkestranın onursal sanat danışmanı
olarak hizmet etmektedir.
James Judd o zamandan günümüze
Berlin Filarmoni ile İsrail Filarmoni’yi
yönetmiş; Salzburg Mozarteum ve
Viyana Musikverein gibi Avrupa’nın
belli başlı salonlarında konser vermiş;
Viyana Senfoni, Leipzig Gewandhaus
Orkestrası, Prag Senfoni, Fransa Ulusal
Orkestrası, Suisse Romande Orkestrası,
Zürih Tonhalle Orkestrası, Monte
Carlo Senfoni Orkestrası, Rotterdam
Filarmoni, Flaman Radyo Orkestrası
ile Salzburg Mozarteum Orkestrası’na
konuk şef olmuştur. Uzakdoğu’da NHK
Orkestrası ve Seul Filarmoni ile düzenli
işbirliği yapmaktadır.
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Director of the Florida Philharmonic
Orchestra. During his eight years as
Music Director of the New Zealand
Symphony, Judd garnered acclaim
for his recordings with the orchestra,
including works by Copland, Bernstein,
Vaughan Williams, Gershwin and
many others. He brought the orchestra
to international renown through
appearances at many festivals, and
led the orchestra on its first tour of
the major concert halls of Europe,
culminating with the BBC Proms and
the Concertgebouw.
James Judd’s live recordings of
Mahler’s Symphonies No. 9 with the
Gustav Mahler Youth Orchestra and
No. 10 with the European Community
Youth Orchestra were enthusiastically
received, and his performance of
Elgar’s Symphony No. 1 with the Hallé
Orchestra is still a highly-regarded
reference standard among conductors
today. The most recent addition to his
discography is a recording with pianist
Müziğin dönüştürücü gücüne olan
Yakın zaman önce, Mariss Janson’un
Benjamin Grosvenor and the Royal
tutkulu inancı ve genç müzisyenlerin
rahatsızlığı üzerine Amsterdam’da
Liverpool Philharmonic on the Decca
gelişimine verdiği önem, James Judd’ın Concertgebouw Orkestrası’nı Holst’un
label.
çalışmalarının bir bölümünü bu yöne
Gezegenler’inde yönettiği konser ayakta Mr. Judd came to international
adamasına yol açmıştır. Judd 2007’den
alkışlandı. 2011/12 sezonu içerisinde
attention as the assistant conductor
bu yana, Asya Gençlik Orkestrası’nın
Evgeny Kissin’in solist olduğu Santa
of the Cleveland Orchestra at the
Daimi Konuk Şefi’dir. AGO yirmi
Cecilia Akademisi Orkestrası’nı, ayrıca
invitation of Lorin Maazel. Four years
yıldan uzun zamandır politik, sosyal ve
Macar Ulusal Orkestrası’nı, Vadim
later, he returned to Europe after being
dini sınırları aşarak Çin, Hong Kong,
Repin’in solistliğinde Pekin Senfoni’yi ve appointed Associate Music Director
Japonya, Tayland, Vietnam, Tayvan,
Viyana Senfoni’de Elgar’ın Gerontius’un of the European Community Youth
Filipinler, Malezya, Singapur ve Kore’nin Rüyası adlı oratoryosunu yönetti.
Orchestra by Claudio Abbado, an
en yetenekli genç müzisyenlerini bir
Geçtiğimiz sezon Japon Virtüöz Senfoni ensemble which he continues to serve
araya getirmekte ve onlara dünyadaki
Orkestrası, Tokyo Suntory Salonu’nda
as honorary Artistic Director.
en iyi şefler ve solistlerden bazılarıyla
Tokyo Metropolitan Orkestrası ve
Since that time, James Judd has
birlikte çalma imkânı yaratmaktadır.
Lincoln Merkezi’ndeki Avery Fisher
conducted the Berlin Philharmonic and
James Judd’ın 2008’de başlattığı son
Salonu’nda Little Orkestra Society ile
the Israel Philharmonic, conducted
derece başarılı Miami Müzik Projesi,
konserler verdi; Puerto Rico’dan Tel
in the great halls of Europe including
El Sistema gibi müziği sosyal bir
Aviv’e, İstanbul’dan Melbourne ve
the Salzburg Mozarteum and Vienna’s
dönüşüm aracı olarak kullanarak bir
Taipei’ye dünyanın dört bir yanında
Musikverein, and made guest
yandan çocukların potansiyellerini
dinleyicilerle buluştu. James Judd bu
appearances with such prestigious
değerlendirirken bir yandan da
yaz İstanbul Müzik Festivali’ne konuk
ensembles as the Vienna Symphony,
bulundukları çevrede müzik vasıtasıyla
olmasının yanı sıra Montpellier’de
Gewandhaus Orchester Leipzig,
olumlu etki yaratır. James Judd, eşFransa Radyosu Festivali’ni Leonard
Prague Symphony, Orchestre National
kurucusu olduğu Avrupa Oda Orkestrası Bernstein’ın Missa’sıyla açacak
de France, Orchestre de la Suisse
ile Amerika Birleşik Devleri, Uzakdoğu
ve hemen ardından Asya Gençlik
Romande, Zurich Tonhalle Orchestra,
ve Avrupa turneleri gerçekleştirdi. Kuzey Orkestrası’yla Asya turnesine çıkacak.
the Monte Carlo Symphony Orchestra,
ve Güney Amerika’da çok sevilen ve
the Rotterdam Philharmonic Orchestra,
π British conductor James Judd’s music the Flemish Radio Orchestra, and the
sık sık davet edilen bir konuk şeftir: St.
directorships have included Principal
Louis, Montreal, Baltimore, Cincinnati,
Mozarteum Orchestra of Salzburg. In
Pittsburgh, Dallas, Seattle, Indianapolis, Guest Conductor of the Orchestre
the Far East he works regularly with
National de Lille in France and a
Utah, Rio de Janerio ve Sao Paulo
Tokyo’s NHK Orchestra and the Seoul
groundbreaking 14 years as Music
Orkestralarını yönetmiştir.
Philharmonic.
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Dedication to the development of
young musicians and a passionate
belief in the transformative power of
music have inspired James Judd to
make an important place in his life
for this work. Since 2007 he has been
Principal Guest Conductor of the Asian
Youth Orchestra, an ensemble of the
most gifted musicians from mainland
China, Hong Kong, Japan, Thailand,
Vietnam, Taiwan, Philippines,
Malaysia, Singapore and Korea. For
more than twenty years the AYO
has brought these young musicians
across political, social and religious
boundaries to perform with some of
the finest conductors and soloists in
the world. His highly successful Miami
Music Project, which he founded
in 2008, uses music on El Sistema
lines as an instrument for social
transformation, enabling children
to achieve their full potential while
positively influencing their society
through the study and performance of
music.
James Judd is the co-founder of the
Chamber Orchestra of Europe, which
he led on tours throughout the United
States, the Far East and Europe. In
North and South America he is a
frequent and much admired guest
conductor, having appeared with the
orchestras of St. Louis, Montreal,
Baltimore, Cincinnatti, Pittsburgh,
Dallas, Seattle, Indianapolis, Utah, Rio
de Janeiro and Sao Paulo.
His recent performances of Holst’s
‘The Planets’ with the Concertgebouw
Orchestra in Amsterdam, where he
replaced Mariss Jansons at short
notice, brought standing ovations.
Highlights of the 2011/12 season
included concerts with the Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia with
Evgeny Kissin as soloist, the Hungarian
National Orchestra, the Beijing
Symphony with Vadim Repin and the
Vienna Symphony with performances
of Elgar’s oratorio ‘The Dream of
Gerontius’.
π Highlights of the present season
include concerts with the Japan
Virtuoso Symphony Orchestra
and with the Tokyo Metropolitan
Orchestra in Tokyo’s Suntory Hall,
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arasında Martha Argerich, Evgeny Kissin
ve Mischa Maisky vardır.
Son yıllarda Valery Gergiev
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ile gerçekleştirdiği turneler;
Christian Thielemann ile Tokyo’da,
Riccardo Muti ile New York’ta,
Riccardo Chailly ile Leipzig’de işbirliği;
Vladimir Jurowski yönetimindeki
Londra Filarmoni ile Avustralya
turnesi; ve James MacMillan’ın kendisi
için yazdığı keman konçertosunun
Londra, Philadelphia, Carnegie Hall,
Paris Pleyel Salonu ve Amsterdam
vadım repın
Concertgebouw’da yaptığı övgü
toplayan prömiyerleri ile dikkat
▪ Kusursuz tekniğiyle birleşen yakıcı
çekmiştir.
tutkusu, şairaneliği ve duyarlılığı Vadim Vadim Repin’in çok sayıdaki CD’si
Repin’in alamet-i farikası sayılmaktadır. arasında Şostakoviç, Prokofiev ve
1971 yılında Sibirya’da doğan Vadim
Çaykovski tarafından bestelenmiş
Repin, keman çalmaya beş yaşında
büyük Rus keman konçertolarının
başladı ve altı ay sonra da ilk
Warner Classics etiketiyle yayınlanmış
konserine çıktı. 11 yaşında Wienawski
ödüllü kayıtları da yer alır. Deutsche
Yarışması’nın tüm yaş kategorilerinde
Grammophon için Beethoven’ın
altın madalya kazanarak Moskova ve St. Keman Konçertosu’nu Riccardo Muti
Petersburg’da ilk kez resital verdi. 1985
yönetimindeki Viyana Filarmoni
yılında 14 yaşındayken Tokyo, Münih,
eşliğinde ve Kreutzer Sonatı’nı Martha
Berlin ve Helsinki’de; bir yıl sonra da
Argerich’le birlikte bir albümde;
Carnegie Hall’da sahneye çıktı. Bunun
Riccardo Chailly yönetimindeki Leipzig
iki yıl sonrasında ise dünyanın en saygın Gewandhaus Orkestrası eşliğinde
ve zor keman yarışması olan Kraliçe
Brahms Keman Konçertosu’nu ve
Elisabeth Yarışması’nı tarihinde kazanan viyolonselde Truls Mørk ile birlikte
en genç müzisyen olmuştu.
Brahms İkili Konçerto’yu bir diğer
O zamandan bu yana dünyanın
albümde; ECHO Klasik Ödülü’nü
en büyük orkestralarıyla konserler
alan albümünde Mischa Maisky ve
vermiştir: Bunların arasında Berlin
Lang Lang ile birlikte Çaykovski ve
Filarmoni, Boston Senfoni, Chicago
Rachmaninov trioları; ve 2011 BBC
Senfoni, Cleveland Orkestrası, İsrail
Müzik Ödülü ile Edison Ödülü’nü
Filarmoni, Londra Senfoni, Los
kazanan albümde Nikolai Lugansky
Angeles Filarmoni, NDR Hamburg,
ile birlikte Grieg, Janacek ve César
New York Filarmoni, Paris Orkestrası,
Franck’ın eserlerini kaydetti.
Philharmonia Orkestrası, Philadelphia
Geçen yıl Arte ve Bavyera Televizyonu,
Orkestrası, Kraliyet Concertgebouw,
Claudia Willke’nin Repin’i kariyerinin
San Francisco Senfoni, St. Petersburg
başladığı Sibirya’dan Berlin, Paris ve
Filarmoni ve La Scala sayılabilir. Aynı
diğer Avrupa merkezlerinde takip ettiği
zamanda Ashkenazy, Boulez, Chailly,
bir saatlik belgeseli, Vadim Repin - Bir
Chung, Conlon, Dohnanyi, Dutoit,
Ses Büyücüsü’nü yayınladı.
Eschenbach, Fedoseyev, Gatti, Gergiev,
Şubat 2010’da müziğe adadığı bir ömür
Jansons, Jurowski, Neeme ve Paavo
için Fransa’nın en prestijli müzik ödülü
Järvi, Krivine, Levine, Luisi, Marriner,
Victoire d’Honneur ile onurlandırıldı ve
Masur, Mehta, Muti, Nagano, Ozawa,
aynı yılın Aralık ayında Sanat ve Edebiyat
Rattle, Rozhdestvensky, Temirkanov,
Şövalyelik Nişanı aldı.
Thielemann ve Zinman gibi önemli
Vadim Repin bu sezon Denis Matsuev,
şeflerle çalışmıştır. Resitallerinde
Jean-Yves Thibaudet, Gautier Capuçon,
düzenli olarak Nikolai Lugansky ve
Alexander Kniazev ve diğer arkadaşları
Itamar Golan ile işbirliği yapan Vadim
ile Paris ve Lyon’da oda müziği
Repin’in diğer oda müziği partnerleri
konserleri; İtalya, İspanya, Fransa
performances with the Little Orchestra
Society in Avery Fisher Hall at
Lincoln Center, and concerts in cities
as diverse as Puerto Rico, Tel Aviv,
Istanbul, Melbourne and Taipei. The
forthcoming summer sees James
Judd at the Istanbul Festival with
the Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, and opening the Féstival
de Radio France in Montpellier with
Leonard Bernstein’s ‘Mass’, prior to
touring Asia with his Asian Youth
Orchestra.
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Carnegie Hall, the Salle Pleyel in Paris
and Amsterdam’s Concertgebouw of
the violin concerto written for him by
James MacMillan.
Vadim Repin’s many CDs include
prize-winning recordings of the
great Russian violin concerti
by Shostakovich, Prokofiev and
Tchaikovsky on Warner Classics. For
Deutsche Grammophon he recorded
the Beethoven Violin Concerto with
the Vienna Philharmonic and Riccardo
Muti, coupled with Beethoven’s
Kreutzer Sonata with Martha Argerich;
the Brahms Violin Concerto and the
Brahms Double Concerto (Truls Mørk,
cello) with the Gewandhaus Orchester
Leipzig and Riccardo Chailly, the
Tchaikovsky and Rachmaninov trios
with Mischa Maisky and Lang Lang
(which won the ECHO Classic) and
works by Grieg, Janacek and César
Franck with Nikolai Lugansky, which
won the 2011 BBC Music Award
and the Edison Award. Last year saw
the screening by Arte and Bavarian
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
Philharmonic, NDR Hamburg, New
Television of an hour long documentary
resitaller; Japonya’nın Pasifik Müzik
York Philharmonic, Orchestre de Paris,
film by Claudia Willke Vadim Repin - A
Festivali’nde bir dizi konser verdi ve
the Philharmonia, the Philadelphia
Magician of Sound which features the
BBC Proms’a konuk oldu.
Orchestra, Royal Concertgebouw, San
artist returning to Siberia where his
Vadim Repin Guarneri del Gesù yapımı
Francisco Symphony, St. Petersburg
career began and follows him to Berlin,
bir 1743 Bonjour çalmaktadır.
Philharmonic and La Scala, working
Paris and other European destinations.
with leading conductors such as
In February 2010 he was awarded
π Fiery passion with impeccable
Ashkenazy, Boulez, Chailly, Chung,
the Victoire d’Honneur, France’s
technique, poetry and sensitivity are
Conlon, Dohnanyi, Dutoit, Eschenbach,
most prestigious musical award for a
Vadim Repin’s trademarks.
Fedoseyev, Gatti, Gergiev, Jansons,
lifetime’s dedication to music, and in
Born in Siberia in 1971, he started
Jurowski, Neeme and Paavo Järvi,
December 2010 he became Chevalier
to play violin at the age of five and
Krivine, Levine, Luisi, Marriner,
de l’Ordre des Arts et Lettres.
six months later had his first stage
Masur, Mehta, Muti, Nagano, Ozawa,
Engagements this season include
performance. At eleven he won the
Rattle, Rozhdestvensky, Temirkanov,
chamber music in Paris and Lyon with
gold medal in all age categories in
Thielemann and Zinman.
Denis Matsuev, Jean-Yves Thibaudet,
the Wienawski Competition and gave
He regularly collaborates with Nikolai
Gautier Capuçon, Alexander Kniazev
his recital debuts in Moscow and St
Lugansky and Itamar Golan in recital;
and other friends, recitals in Italy,
Petersburg. In 1985 at 14 he made
other chamber music partners include
Spain, France and the United States, a
his debuts in Tokyo, Munich, Berlin,
Martha Argerich, Evgeny Kissin and
series at Japan’s Pacific Music Festival,
Helsinki; a year later in Carnegie Hall.
Mischa Maisky. Among the highlights
and a BBC Prom.
Two years later Vadim Repin was the
of his career in the past few seasons
Vadim Repin plays on the 1743
youngest ever winner of the most
have been tours with the London
‘Bonjour’ violin by Guarneri del Gesù.
prestigious and demanding violin
Symphony Orchestra and Valery
competition in the world, the Reine
Gergiev; collaborations with Christian
Elisabeth Concours.
Thielemann in Tokyo, with Riccardo
Since then he has performed with
Muti in New York, with Riccardo
world’s greatest orchestras: the Berlin
Chailly in Leipzig, a tour of Australia
Philharmonic, Boston Symphony, the
with the London Philharmonic
Chicago Symphony, the Cleveland
Orchestra and Vladimir Jurowski, and
Orchestra, Israel Philharmonic, London unanimously acclaimed premières
Symphony Orchestra, Los Angeles
in London, Philadelphia, New York’s
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dıe deutsche
kammerphılharmonıe
bremen
▪ Benzersiz icra tarzıyla her
yerde dinleyicileri büyüleyen Die
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen günümüzün önde gelen
orkestralarından biridir. Estonyalı
şef Paavo Järvi, 2004’ten bu yana
orkestranın sanat direktörlüğü görevini
yürütmektedir.
Topluluğun Paavo Järvi ile işbirliğinin
pek çok dikkat çekici sonucundan
biri, birlikte altı sene boyunca üzerine
yoğunlaştıkları Beethoven Projesi
oldu. Dünyanın dört bir yanında hem
dinleyicilerin hem eleştirmenlerin
övgüsünü toplayan proje referans
kabul edilen icralar arasına girdi.
Beethoven senfonilerin dokuzunu da
seslendirdikleri bu seriyle Paris, Tokyo,
Strazburg ve Varşova’nın yanı sıra
Salzburg Festivali ile Beethovenfest
Bonn’da büyük heyecan yarattılar. Seri
RCA tarafından kayda alınarak dünya
genelinde eleştirmenlerden övgü
topladı. Beethoven Projesi’nin Deutsche
Welle ve Unitel ortaklığıyla televizyon
ve DVD’de yayınlanan belgeseli de çok
olumlu tepkiler alarak çeşitli ödüller
kazandı.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen ve Paavo Järvi halen aynı

başarıyla Robert Schumann’ın senfonik
eserlerine eğilmektedir. 3 ve 1 numaralı
senfonileri içeren ilk CD’leri RCA
tarafından 2011 yılının sonunda piyasaya
sunuldu. Tokyo ve Saint Petersburg’daki
sansasyonel başarılarının ardından
Schumann senfonileri 2012’de
Varşova’daki Beethoven Festivali’nde
ve Viyana Konzerthaus’ta da bir seri
olarak seslendirdiler. Schumann Projesi
hakkında Deutsche Welle-Unitel-arteBremen Radyosu ortak yapımı TV/DVD
ise 2012 sonbaharında yayınlandı.
Orkestra Christian Tetzlaff, Heinz
Holliger, Viktoria Mullova, Hélène
Grimaud, Janine Jansen, Martin
Grubinger, Hilary Hahn, Heinrich Schiff,
Trevor Pinnock ve Roger Norrington
gibi uluslararası tanınırlığa sahip solist
ve şeflerle uzun yıllara yayılan yakın
müzikal dostluklar geliştirmiştir.
Orkestra üyelerinin her biri
Bremen Doğu İlköğretim Okulu ile
gerçekleştirdikleri ortak projelere
güçlü bir kişisel bağlılıkla kendilerini
adamışlardır. Artık orkestranın prova
odalarının da bulunduğu okul ile
benzersiz işbirlikleri en başından
beri çeşitli ödüllerle taltif edilmiş;
2007’de En İyi Sosyal Yenilik olarak
Zukunftsaward’ı (Gelecek Ödülü)
da kazanmıştır. Müzisyenler bu tarz
projelerle, özellikle eğitim açısından
daha yoksun ortamlarda müzik

vasıtasıyla kişisel gelişimi teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Kültür Bakanlığı,
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen’in Gelecek Laboratuvarı’nı
model proje olarak almıştır.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen 2008’de girişimcilik ile kültürü
başarıyla birleştirmesi sebebiyle özel
ödül kategorisinde son derece prestijli
Alman Kurucular Ödülü’nü kazandı.
2009’da orkestranın CD’lerinden üçü
ECHO Klasik Ödülü aldı. Die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen
2010’da Bach’tan Ruzicka’ya uzanan
başarılı yorumlarından dolayı Alman
Kayıt Eleştirmenleri’nin Özel Liyakat
Sertifikası ile onurlandırıldı. Aynı yıl
Paavo Järvi de Beethoven kayıtları için
Yılın Şefi olarak ECHO Klasik Ödülü’nü
kazandı.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen Beethovenfest Bonn ile
Hamburg’daki Elbphilhamonie
Konserleri’nin Yerleşik Orkestrası’dır.
π Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen is one of the world’s leading
orchestras, captivating audiences
everywhere with its unique style of
music-making. The Estonian conductor
Paavo Järvi has been the orchestra’s
Artistic Director since 2004.
One of the many highlights of the
ensemble’s collaboration with Paavo
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Järvi has been their Beethoven
Project, on which the conductor and
orchestra concentrated for six years.
Their Beethoven has been acclaimed
worldwide by audiences and critics
alike as benchmark performances.
They have thrilled listeners in
Paris, Tokyo, Strasbourg, Warsaw,
at the Salzburg Festival, and the
Beethovenfest Bonn with the complete
cycle of nine Beethoven symphonies.
The cycle was recorded on RCA and
enthusiastically acclaimed by critics
throughout the world. The TV and
DVD documentary of the Beethoven
Project produced by Deutsche Welle
and Unitel was also greeted with a
positive response, receiving numerous
awards.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen and Paavo Järvi are currently
focusing on Robert Schumann’s
symphonic works with equal success.
The first CD with Symphonies No. 3
and 1 was released by RCA at the end
of 2011. After sensational successes
in Tokyo and Saint Petersburg, in
2012 the Schumann symphonies have
also been presented as a cycle at the
Beethoven Festival in Warsaw and
Vienna’s Konzerthaus. A TV/DVD
about the Schumann Project, produced
by Deutsche Welle in cooperation with
Unitel, arte, and Radio Bremen, has
been released in autumn of 2012.
For many years, the orchestra has
cultivated close musical friendships
with such internationally renowned
soloists and conductors as Christian
Tetzlaff, Heinz Holliger, Viktoria
Mullova, Hélène Grimaud, Janine
Jansen, Martin Grubinger, Hilary
Hahn, Heinrich Schiff, Trevor Pinnock,
and Sir Roger Norrington.
The orchestra members devote
themselves with strong personal
commitment to their joint projects
with the Bremen East Comprehensive
School, where the ensemble’s rehearsal
rooms are now located. The unique
collaboration that has resulted has been
recognized with numerous awards
from the beginning, including the
Zukunftsaward (Future Award) as Best
Social Innovation in 2007. With these
projects, the musicians pursue the goal
of encouraging individual development

through music – especially, but not
only in an educationally disadvantaged
environment. The Minister of State for
Culture has designated Die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen’s
Future Lab as a model project.
In 2008 Die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen
received the prestigious German
Founders Award in the special award
category for its successful combination
of entrepreneurship and culture.
In 2009 three of the orchestra’s CD
releases won ECHO Classic Awards.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen was honored with the
German Record Critics’ Certificate of
Special Merit in 2010 for its editorial
achievements ranging from Bach to
Ruzicka. The same year Paavo Järvi
received the ECHO Classic Award
as Conductor of the Year for the
Beethoven recordings.
Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen is Orchestra in Residence
at the Beethovenfest Bonn and
the Elbphilharmonie Concerts in
Hamburg.
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MÜNİH ODA ORKESTRASI &
KHATIA BUNIATISHVILI
MUNICH CHAMBER ORCHESTRA &
KHATIA BUNIATISHVILI
alexander lıebreıch şef conductor
khatıa bunıatıshvılı piyano piano

17.06.2013
Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
Igor Stravinsky

Concerto en Re
– Vivace-Moderato-con moto-Moderato-Tempo I
– Arioso. Andantino
– Rondo. Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart

Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, KV 488
Piano Concerto No.23 in A Major, KV488
– Allegro
– Adagio
– Allegro assai
Ara Interval
Krzysztof Penderecki

52 Yaylı İçin Hiroşima Kurbanlarına Ağıt
“Threnody to the Victims of Hiroshima” for 52 Strings
Joseph Haydn

Senfoni No. 45 Fa diyez minör, “Veda”
Symphony No.45 in F sharp minor, “Farewell”
– Allegro assai
– Adagio
– Menuet. Allegretto-Trio
– Finale. Presto-Adagio
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.
konser öncesinde krzysztof pendereckı’ye
“yaşam boyu başarı ödülü” sunulacaktır.
krzysztof pendereckı wıll be presented the
“lıfetıme achıevement award” before the concert.

sponsor

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

alexander lıebreıch
▪ Alexander Liebreich basın tarafından
Münih’in en heyecan verici şefi
ve “büyük senfoni orkestraları ile
daha küçük, daha esnek topluluklar
arasındaki sınırda büyük bir rahatlıkla
gezinen ve sanatsal ustalık ile sosyal
sorumluluğun sentezini büyük bir
doğallıkla yapabilen” yeni kuşak
şefler arasında bir öncü olarak
nitelendirilmektedir.
Kirill Kondraschin Şeflik Yarışması
Ödülü’nü 1996 yılında Sir Edward
Downes ve Peter Eötvös gibi isimlerin
bulunduğu bir jüriden alan Alexander
Liebreich, Hollanda Radyo Filarmoni
Orkestrası’nda Edo de Waart’ın
yardımcılığına atandı. Konuk şef
olarak Concertgebouw Orkestrası,
Belçika Ulusal Orkestrası, BBC Senfoni
Orkestrası, Auckland Filarmoni, Berlin
Radyo Senfoni Orkestrası ve Münih
Filarmoni de dahil olmak üzere pek
çok saygın orkestrayı yönetti. Lisa
Batiashvili, Claron McFadden, Frank
Peter Zimmermann ve Maxim Vengerov
gibi seçkin solistlerle çalıştı. Son
zamanlarda NDR Radyo Filarmoni, RSO
Stuttgart, Dresden Filarmoni, Osaka
Filarmoni, NHK Tokyo Senfoni, DSO
Berlin ve Münih Bavyera Radyo Senfoni
Orkestralarını ve en son da Berlin
Konzerthaus Orkestrası’nı uzun bir
İngiltere turnesinde yönetti.
Alexander Liebreich Regensburg’da
doğdu. Münih Müzik ve Tiyatro
Üniversitesi ile Salzburg Mozarteum’da
eğitim gören sanatçı kariyerinin
başlarında Claudio Abbado ve Michael
Gielen’le yaptığı çalışmalardan büyük
deneyim kazandı. Bu sezon Polonya’nın
önde gelen senfoni orkestralarından
Katowice Polonya Ulusal Radyo Senfoni
Orkestrası’nın daimi şefliği ile sanat
direktörlüğüne getirildi.
Alexander Liebreich 2006’da sanat
direktörlüğü ve daimi şefliğine getirildiği
Münih Oda Orkestrası’ndaki görevine
de devam edecektir. 2006’dan bu
yana benzersiz tınısı ve yenilikçi
programlaması dolayısıyla çeşitli
ödüller kazanan topluluğun ünü Münih
sınırlarını çoktan aşmış, Avrupa ve
hatta okyanus ötesine ulaşmıştır.
Orkestra Liebreich’in yönetiminde
önemli uluslararası festivallerde ve
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konser salonlarında dinleyicilerle
buluşmaktadır. Joseph Haydn ve
Isang Yun’un eserlerini içeren, birlikte
kaydettikleri ilk CD Ocak 2008’de ECM
firması tarafından yayınlandığında büyük
beğeniyle karşılandı. Bunu 2009’da
Deutsche Grammophon etiketiyle
yayınlanan, Hilary Hahn, Christine
Schäfer ve Matthias Goerne ile yaptıkları
Bach CD’si takip etti. 2011’de yayınlanan
ve Rossini uvertürlerinin içeren son
albümleri Fono Forum tarafından ayın
CD’si seçildi.
2012/13 sezonunda Alexander Liebreich
Lüksemburg Büyük Tiyatrosu’nda
Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’nı
Jules Massenet’nin Cendrillon’unda
yönetti. Dresden Filarmoni ile
tekrar buluşan sanatçı, Frankfurt
Müzesi Orkestrası’nı da Tanja Ariane
Baumgartner’in solistliğinde Wagner’in
Wesendonck Liedleri ile Bruckner’in 3.
Senfoni’sinde yönetti.
Liebreich konserleri ve opera
prodüksiyonlarının yanında, sıra dışı
projeler üretmedeki benzersiz yenilikçi
tavrıyla tanınır. 2002’de Alman Gençlik
Filarmoni Orkestrası ile Kuzey ve Güney
Kore’yi ziyaret ederek Bruckner’in 8.
Senfoni’sini Kore’de ilk kez seslendirdi.
Daha sonra ise Goethe Enstitüsü
ve DAAD işbirliğiyle konuk profesör

olarak Kuzey Kore’ye beş kez daha gitti.
2005’te DVD’si yayınlanan belgesel
Pyongyang Crescendo, buradaki
öğretmenlik tecrübelerini aktarır.
Alexander Liebreich Aralık 2008’de
Goethe Enstitüsü’nün Almanya’nın
kültür yaşamının seçkin kişiliklerinden
oluşturularak enstitünün Yönetim
Kurulu’na danışmanlık yapan Genel
Kurul’una seçildi. 2011’den beri Güney
Kore’de gerçekleştirilen ve Asya’nın en
büyük ve en önemli festivallerinden biri
kabul edilen Tongyeong Uluslararası
Müzik Festivali’nin (TIMF) ilk
Avrupalı sanat direktörü olarak görev
yapmaktadır. Uluslararası ilişkileri teşvik
etmek amacıyla doğu-batı-yerleşiksanatçı-programını oluşturdu ve
Heiner Goebbels, Unsuk Chin, Martin
Grubinger, Toshio Hosokawa ve Beat
Furrer gibi sanatçıları Güney Kore’ye
davet etti.
Alexander Liebreich, Bavyera Devlet
Balesi eski dansçı ve Hollanda Dans
Tiyatrosu eski üyesi Simone Geiger ile
evlidir. Oğulları David Luis Andrea ile
Münih’te yaşamaktadırlar.
π Alexander Liebreich has been hailed
by the press as Munich’s most exciting
conductor and a pioneer in a new
generation of conductors, “for whom
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the borderline between large symphony
orchestras and smaller, more flexible
ensembles comes just as naturally as
the synthesis of artistic mastery and
social responsibility.”
After he was awarded the Kirill
Kondraschin Conducting Competition
Prize in 1996 by a jury that included
Sir Edward Downes and Peter Eötvös,
Alexander Liebreich was appointed
assistant to Edo de Waart at the Radio
Filharmonisch Orkest-Holland. As
guest conductor he worked with many
prestigious orchestras including
the Concertgebouw Orchestra, the
Orchestre National de Belgique, the
BBC Symphony Orchestra, Auckland
Philharmonia, the Radio Symphony
Orchestra Berlin and the Munich
Philharmonic. He has performed
with distinguished soloists such as
Lisa Batiashvili, Claron McFadden,
Frank Peter Zimmermann and Maxim
Vengerov. Lately, he has also conducted
the NDR Radio-Philharmonic, RSO
Stuttgart, Dresden Philharmonic, the
Osaka Philharmonic, NHK Symphony
Orchestra Tokyo, DSO Berlin and
the Bavarian Radio Symphony
Orchestra Munich. Most recently he
has conducted the DSO Berlin, the
NHK and, during an extended concert
tour of Great Britain, the Konzerthaus
Orchestra Berlin.
In the current season Alexander
Liebreich, who was born in Regensburg
and studied at the Hochschule für
Musik und Theater München and
the Salzburg Mozarteum and gained
much of his early artistic experience
with both Claudio Abbado and Michael
Gielen, is taking on the position of
chief conductor and artistic director of
the Polish National Radio Symphony
Orchestra Katowice, one of the leading
Polish symphony orchestras.
Alexander Liebreich will remain artistic
director and principal conductor of the
Munich Chamber Orchestra (MKO),
the position to which he was appointed
in 2006. Since that time, as well as
receiving several awards for its unique
sound and innovative programming,
the ensemble has become widely
celebrated not only in Munich but
also throughout Europe and overseas,
performing with Liebreich at major
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international festivals and concert halls.
Their first collaborative CD, featuring
works by Joseph Haydn and Isang
Yun, was released internationally to
great critical acclaim by the label ECM
in January 2008, and was followed
in 2009 by the launch of a Bach CD
with Hilary Hahn, Christine Schäfer
and Matthias Goerne, by Deutsche
Grammophon. His most recent
recording, featuring Rossini overtures,
was released in 2011 and was named
CD of the month by Fono Forum.
In the season 2012/13, Alexander
Liebreich will first appear at Grand
Théâtre Luxembourg with Jules
Massenet’s Cendrillon with fhe
Orchestre Philharmonique de
Luxembourg. Once again he will
conduct the Dresden Philharmonic and
perform Wagner’s Wesendock Lieder
with the Frankfurt Museum Orchestra
(soloist: Tanja Ariane Baumgartner)
and Bruckner’s Symphony No. 3.
Aside from his concerts and opera
productions, Liebreich has established
a reputation for himself through his
extraordinary initiative in pursuing
unusual projects. In 2002, he visited
North and South Korea together with
the Junge Deutsche Philharmonie
where they gave the first Korean
performances of Bruckner Symphony
No. 8. He has since returned to North
Korea five times as Guest Professor
in collaboration with the Goethe
Institute and the DAAD (German
Academic Exchange Service). The
unique documentary film “Pyongyang
Crescendo”, released on DVD in 2005,
captures his teaching experiences
there.
In December 2008, Alexander
Liebreich was named member of
the General Meeting of the Goethe
Institute, a guiding body of selected
figures from the cultural life of
Germany advising the institute’s Board
of Trustees. Since 2011, he has been the
first European artistic director of the
Tongyeong International Music Festival
(TIMF) in South Korea, one of the
biggest and most important festivals
in Asia. With the goal of encouraging
intercultural encounters, he
implemented the “east-west-residenceprogramme”, inviting guest artists like

Heiner Goebbels, Unsuk Chin, Martin
Grubinger, Toshio Hosokawa and
Beat Furrer to South Korea.Alexander
Liebreich is married to dancer Simone
Geiger, former soloist at the Bavarian
State Ballet and former member of
the Nederlands Dans Theaters. They
live together with their son David Luis
Andrea in Munich.

yarışmasında birincilik kazandı.
Tiflis’teki 2003 Piyano Yarışması’nda
tanıştığı Oleg Maisenberg onu
Viyana Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi’ne geçmeye ikna etti.
2008’de 12. Arthur Rubinstein
Piyano Ustalık Yarışması’nda Bronz
Madalya’nın yanı sıra hem En İyi Chopin
Yorumcusu hem de Dinleyicilerin
Gözdesi ödüllerini aldı.
khatıa bunıatıshvılı
Khatia Buniatishvili Londra’daki
Wigmore, Amsterdam Concertgebouw
▪ 21 Haziran 1987’de Tiflis’te doğan
ve Viyana Musikverein gibi önemli
Gürcü piyanist Khatia Buniatishvili, çok salonlarda eleştirmenlerin övgüsünü
erken yaşta ablası Gvantsa ile birlikte
toplayan resitaller ve oda müziği
bir müzik aşığı olan annesi tarafından
konserleri verdi. 2008’deki ilk Amerika
piyanoya başlatıldı. Dört el piyano
turnesinde Carnegie Hall’da Chopin’in
çalmak iki kız kardeşin hâlâ en sevdikleri 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
etkinliklerden biri olmayı sürdürür.
2009–2011 döneminde BBC Radyo
Khatia’nın olağanüstü yeteneği henüz
3 Yeni Nesil Sanatçısı olan Khatia,
küçükken fark edildi. Solist olarak
BBC orkestralarıyla düzenli işbirliği
bir orkestra eşliğinde ilk konserini
içindedir. 2010’da Borletti-Buitoni Fonu
verdiğinde altı yaşındaydı ve ardından
Ödülü aldı ve Viyana Musikverein ve
konserler için İsviçre, Hollanda, Fransa, Konzerthaus tarafından 2011/12 sezonu
Almanya, Belçika, İtalya, Avusturya,
için Yükselen Yıldızlar arasına seçildi.
Rusya, İsrail ve ABD’ye davet edildi.
Khatia Buniatishvili 2011’de ilk
Khatia harika çocuk olarak görülmemeyi albümünü Sony Classical etiketiyle
tercih eder: sadece virtüözite uğruna
çıkardı; Liszt resitalini kaydettiği bu
virtüözite onu cezbetmez. Daha ziyade
albümü orkestra eşliğinde bir Chopin
Rachmaninov, Richter ve Gould gibi
albümü takip etti. 2012/13 sezonunun
daha önceki kuşaklardan piyanistleri
göze çarpan etkinlikleri arasında
benimser; “en sevdiği piyanist”
Paavo Järvi yönetiminde Frankfurt
Martha Argerich’in ise benzersizliğine
Radyo Senfoni Orkestrası’yla ve
hayran olduğundan ona benzemeye
Krystian Järvi yönetimindeki Basel Oda
çalışmaz. Kendini “tümüyle 20. yüzyıla
Orkestrası’yla birer turne; Kremerata
ait” bulduğundan ise günümüz
Baltica ile Japonya ve Avrupa turnesi;
piyanistleriyle pek de özdeşleşmez.
ve Vladimir Jurowski yönetimindeki San
Khatia’nın sıcak, bazen hüzünlü
Francisco Senfoni Orkestrası eşliğinde
çalışı kendisinin de onayladığı gibi
bir dizi konseri de içeren Amerika
müzikalitesine büyük etki eden
Birleşik Devletleri turnesi yer alıyordu.
Gürcü halk müziğine yakınlık sergiler.
Ayrıca Philharmonia ile Paavo Järvi
Eleştirmenlerin altını çizdiği gibi
yönetiminde, Viyana Senfoni ve La
çalışının zarif bir yalnızlık ve hatta
Scala Orkestrası ile Gianandrea Noseda
melankoli havası taşıması ise onu
yönetiminde ve Paris Orkestrası ile
hiç rahatsız etmez. “Piyano en
Andrey Boreyko yönetiminde konserler
siyah çalgıdır” der, bir piyanistin
de verdi. Singapur, Tokyo, Barselona,
bile alışması gereken “müzikal
Paris, Londra ve Baden-Baden’de ise
yalnızlığın sembolüdür” ve ekler,
resitaller onu dinleyicilerle buluşturdu.
“Eğer dinleyicilerle bir şey paylaşmak
Khatia Buniatishvili Paris’te yaşamakta
istiyorsam, psikolojik açıdan güçlü olup ve beş dili akıcı biçimde konuşmaktadır.
salonu unutmalıyım.”
Tiflis Devlet Konservatuvarı’na devam
π Born on 21 June 1987 in Tbilisi,
ederken 2003’te, Kiev’de yapılan
Georgian pianist Khatia Buniatishvili
Horowitz Uluslararası Yarışması’nda
and her elder sister Gvantsa were
özel ödül ile Elisabeth Leonskaya
introduced to the piano at an early age
tarafından kurulmuş Genç Gürcü
by their mother, an enthusiastic music
Müzisyenleri Destekleme Derneği’nin
lover. Playing four handed remains one
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of the sisters’ favourite activities.
Khatia’s extraordinary talent was
recognized when she was very
young. Aged six, she gave her début
performance as soloist with an
orchestra, and was subsequently
invited to give guest performances in
Switzerland, the Netherlands, France,
Germany, Belgium, Italy, Austria,
Russia, Israel and the USA.
Khatia prefers not to be regarded as
a child prodigy: virtuosity for its own
sake does not appeal to her. Above all,
she embraces pianists from earlier
generations such as Rachmaninoff,
Richter and Gould. She admires
her “favourite pianist”, Martha
Argerich, for her uniqueness and, as a
consequence, does not view Argerich
as someone she should try to emulate.
And since she regards herself as
“wholly a person of the 20th century”,
Khatia does not identify so much with
pianists of today.
Khatia’s warm, sometimes sorrowful
playing may reflect a close proximity
to Georgian folk-music, which, she
attests, has greatly influenced her
musicality. Critics emphasize that
her playing has an aura of elegant
solitude and even melancholy, which

she does not feel to be a negative
attribute. “The piano is the blackest
instrument,” she says, a “symbol of
musical solitude”, which even a pianist
must become accustomed to. “I have
to be psychologically strong and forget
the hall if I want to share it with the
audience.”
During her studies at Tbilisi’s State
Conservatoire, Khatia won a special
prize at the Horowitz International
Competition for Young Pianists in Kiev
in 2003 as well as first prize at the
Foundation to Assist Young Georgian
Musicians competition set up by
Elisabeth Leonskaya.
At the 2003 Piano Competition in
Tbilisi, she became acquainted with
Oleg Maisenberg, who persuaded her
to transfer to Vienna’s University of
Music and Performing Arts. Winner
of the Bronze Medal at the 12th Arthur
Rubinstein Piano Master Competition
in 2008, she was also distinguished as
the Best Performer of a Chopin piece
and as Audience Favourite.
Khatia Buniatishvili has given critically
acclaimed solo recitals and chamber
music concerts at such renowned
venues as London’s Wigmore Hall,
Amsterdam’s Concertgebouw and the
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Musikverein in Vienna. In 2008 she
made her US concert début at Carnegie
Hall (Zankel Hall), performing
Chopin’s Second Piano Concerto.
A BBC Radio 3 New Generation Artist
for 2009–2011, Khatia regularly
collaborates with BBC orchestras. In
2010 she receiveda Borletti-Buitoni
Trust Award and has been nominated
by Vienna’s Musikverein and
Konzerthaus as a Rising Star for the
2011/2012 season.
In 2011 Khatia Buniatishvili made her
recording debut with a Liszt recital
on Sony Classical, following now with
her first recording accompanied with
orchestra for a Chopin album.
Highlights of the 2012/13 season
include a tour with the Frankfurt
Radio Symphony Orchestra under
Paavo Järvi, a tour of Japan and Europe
with the Kremerata Baltica, a tour
with the Basel Chamber Orchestra
under Krystian Järvi and a tour of
the United States, including a series
of concerts with the San Francisco
Symphony Orchestra under Vladimir
Jurowski. She also can be seen at her
appearances with the Philharmonia
under Paavo Järvi, the Vienna
Symphony Orchestra and the Orchestra
della Scala, Milan,under Gianandrea
Noseda, the Orchestre de Paris under
Andrey Boreyko to name only the
most important. Furthermore recitals
will also take her to Singapore, Tokyo,
Barcelona, Paris, London, Baden-Baden
among others.
Khatia Buniatishvili speaks five
languages fluently and lives in Paris.

münih oda orkestrası
▪ Fevkalade yaratıcı programlama
ve daha da takdire şayan tınısal
homojenlik: Hemen savaş sonrasında
kurulan Münih Oda Orkestrası (MKO)
Almanya’nın çoksesli müzik yaşamında
60 yıldır parlayan bir meşaledir.
Topluluk iddialı ve zorlu programlarına
rağmen, son yıllarda Sanat Direktörü
Alexander Liebreich’in yönetiminde
sezonluk bilet alan dinleyici sayısını
yüzde 40 arttırmıştır. Her sezonda belirli
bir tema (Işık, Siyaset, Alpler, Mimari,
Doğuya Doğru, Drama, vb.) etrafında
kurgulanan, yaratıcı, heyecan verici ve
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genellikle şaşırtıcı MKO programları
geçmişin eserleriyle günümüz müziğini
yan yana getirir.
Christoph Poppen’in Sanat
Direktörlüğüne gelip topluluğa son
derece dinamik bir profil çizdiği 1995’ten
bu yana, MKO otuzdan fazla dünya
prömiyeri gerçekleştirdi. Hayal gücü
yüksek programları topluluğa çeşitli
ödüller getirdi: Alman Müzik Yayıncıları
Birliği’nden en iyi konser programı
dalında 2001/2 ve 2005/6 sezonlarında
kazandıkları iki ödül de bunlara
dahildir. Iannis Xenakis, Wolfganf
Rihm, Tan Dun, Chaya Czernowin ve
Jörg Widmann gibi besteciler topluluk
için eserler bestelemişlerdir. MKO’nun
2006’dan beri eser siparişi verdiği
besteciler ise Erkki-Sven Tüür, Thomas
Larcher, Bernhard Lang, Nikolaus
Brass, Samir Odeh-Tamimi, Klaus Lang,
Mark Andre, Peter Ruzicka, Márton
Illés, Georg Friedrich Haas, Tigran
Mansurian ve Salvatore Sciarrino’dur.
2006/7 sezonunda Poppen’in yerine
geçen Alexander Liebreich çağdaş
müziğin deneysel gücüne ve iletişim
yoğunluğuna yürekten inanır. Onlarca
yıldır müzikal yeniliklere karşı verilen
tepkilerde özellikle Almanya’da ağırlıklı
olarak karşıt estetik kategorilerde
düşünme eğilimi Liebreich’a yabancıdır.
Alışılmadık tınılara alışmamızı
sağlamaya çalışır; özellikle tekrar

konserlerle de ilişkimizi derinleştirmeyi
amaçlar. 2008’de Neue Musik im
Dialog (Diyalogda Yeni Müzik) Vakfı,
Münih Oda Orkestrası’na “çağdaş
müziği yaymak için yeni yollar bulmada
tükenmeyen zenginlikteki fikirleri
nedeniyle” Neues Hören (Yeni Duyuş)
Ödülünü verdi.
Frankfurter Allgemeine’in yakın tarihli
bir Pazar sayısında Eleonor Büning
hayretini gizlemeden yazdığı gibi:
“Gerçekten olabiliyor - günümüzde,
günümüz müziği çalınacakken uzun
bir bilet kuyruğu oluşabiliyor. Her
yerde değil ama burada oluyor.”
Ve Munich Abendzeitung’da yazan
Robert Braunmüller “MKO, hep o
aynı Beethoven, Brahms ve Bruckner’i
dinlemek istediği söylenen ultratutucu bir kitleye dair iddiaları
çürütüyor. Çünkü burada müzisyenler
ile dinleyici arasında Münih’teki
en büyük aşkı görebilirsiniz.” diye
belirtiyor. Orkestranın ana mekânı olan
Prinzregent Tiyatrosu’ndaki Perşembe
konserlerinin yanı sıra MKO son
yıllarda daha sıra dışı konser formatları
da uygulamaya başlamıştır. Son
derece bilgili, geniş bir dinleyici kitlesi
Münih’teki Pinakothek der Moderne’in
kubbeli salonunda her konserin bir 20.
veya 21. yüzyıl bestecisine ayrıldığı Gece
Müzikleri serisini yedi yıldır ilgiyle takip
etmektedir. MKO ayrıca davet ettiği belli

müzisyenlere akşamın tüm programını
oluşturma yetkisi verir; bir de o akşamın
solistinin ve repertuvarının dinleyicilere
son dakikada açıklandığı konserler
vardır.
MKO dinleyicilerinin maceraperest
ruhu, Münih Operası Müdürü Nikolaus
Bachler’in “duygusal, Akdenizli,
Katolik ve törensel” olarak tanımladığı
“tipik Münih parametrelerinin” yanı
sıra Bavyera başkentinde insanların
ufuklarını eğlenceli bir şekilde
genişletmeye de belirgin bir ihtiyaç
duyduklarını enerjileri, şevkleri ve
cesaretleriyle dinleyicilerle doğrudan
bağlantı kurabilen müzisyenlerin
eşliğinde bilinmeyenle zorlayıcı
karşılaşmalara istekli olduklarını
gösteriyor. Böyle yoğun bir müzikal
iletişimi sağlayabilmek haliyle orkestra
üyelerinin en yüksek düzeyde teknik
uzmanlığını gerektiriyor. Alexander
Liebreich MKO’nun çekirdeğini
oluşturan 26 yaylıyı müthiş bir stilistik
çeşitlilik gösterebilen bir topluluğa
dönüştürmüştür. Müzisyenler barok
ve klasik dönem eserlerinin otantik
icralarından çağdaş müziğin kendine
has teknik gerekliliklerine büyük
kıvraklıkla geçebilirler.
Gerektiğinde Avrupa’nın en iyi
orkestralarından en seçkin tahta ve
bakır üflemelileri konuk edebilen MKO,
Beethoven, Schubert ve Schumann’ın
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en önemli eserlerinden bazılarına
yeni standartlar getirirken küçük
senfoni orkestrası yapısıyla kendine
has tınısından faydalanır. Tanınmış
konuk şefler ve uluslararası solistler,
topluluğu sürekli yeni sanatsal fikirlerle
besler. Buna ek olarak, sezon serisi
ile orkestranın konuk programlarının
oturmuş uygulamalarından biri de
MKO’nun iki başkemancısından
ya birinin ya da diğerinin yönettiği
konserlerdir; her bir müzisyenin
sorumluluk duygusu ve koşulsuz
bağlılığı en çok da bu akşamlarda
kendini gösterir.
1950’de Christoph Stepp tarafından
kurulan Münih Oda Orkestrası,
1956’dan itibaren neredeyse kırk yıl
boyunca Hans Stadlmair’in yönetiminde
çalıştı. MKO, Münih Şehri, Bavyera
Eyaleti ve Yukarı Bavyera Bölgesi’nin
desteğini almaktadır. European
Computer Telecoms AG (ECT), 2006/7
sezonundan itibaren MKO’nun resmi
ana sponsoru olmuştur. Profesyonel
olarak sunulan sponsorluk teklifleri
neticesinde son yıllarda başka firmalar
ve yardımseverler de orkestrayı
cömertçe desteklemektedirler.
MKO kapsamlı müzikal repertuvarının
sınırlarını da aşarak sezon serisinin
haricinde pek çok farklı etkinlik
geliştiren modern ve esnek bir
topluluktur. Sezonuna ek olarak
dünyanın dört bir yanında 60 konser
daha verir. Geçtiğimiz sezonlarda Asya
(Tayvan, Hong Kong, Pekin, Şanghay ve
Kore), İspanya, İskandinavya ve Güney
Amerika’ya (Rio de Janerio, Sao Paulo,
Santiago, Buenos Aires’teki Colon
Tiyatrosu, vb) turnelere çıkmıştır.
Münih Oda Orkestrası düzenli olarak
konuk olduğu Münih Bienali’nde Tan
Dun, Chaya Czernowin ve Vykintas
Baltakas’ın eserlerinin ardından
son olarak Lin Wang’ın Die Quelle
operasının dünya prömiyerini yaptı.
Bavyera Tiyatro Akademisi ve direktörü
Klaus Zehelein ile de işbirliği yapan
topluluk, Gluck’ün Mekke Hacıları,
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve
Mozart’ın Sahte Bahçıvan Kız’ının ortak
prodüksiyonunda imza attı.
MKO’nun ECM etiketi altında
yaptığı kayıtlar arasında Hartmann,
Gubaidulina, Bach ile Webern,
Mansurian, Scelsi, Barry Guy ve

Valentin Silvestrov’un eserleri
sayılabilir. Orkestra Alexander Liebreich
yönetimindeki ilk kaydında Joseph
Haydn ve Isang Yun’un eserlerini
seslendirdi ve 2009’da yine ECM
etiketiyle çıkan bu albüm New Yorker’da
“geçtiğimiz ayların en tatmin edici
disklerinden biri” şeklinde duyuruldu.
2011’de Toshio Hosokawa’nın
eserlerini topladıkları bir portre CD’leri
çıktı. Deutsche Grammophon 2010
baharında, kemancı Hilary Hahn,
Christine Schäfer, Matthias Goerne
ve Alexander Liebreich yönetimindeki
MKO ile bir Bach albümü yayınladı.
Mayıs 2011’de Rossini Uvertürleri’ni
içeren albümleri Sony tarafından
yayınlandı. MKO’nun diğer kayıtları da
Sony ve Deutsche Grammophon gibi
firmalar tarafından piyasaya sunuldu.
Gabriel Fauré’nin Requiem’ini Bavyera
Radyosu Korosu ve Peter Dijkstra ile
seslendirdikleri kayıt 2012 ECHO Klasik
Ödülü’nü kazandı.
Alexander Liebreich’in Münih Oda
Orkestrası’nda başlattığı bir diğer
önemli etkinlik ise Münih Projesi
kapsamındaki birleştirici çalışmalarıdır.
Orkestra, şehri Münih’le bağlarını
etkinleştirmek ve gerek gençlerin
gerekse toplumun tüm kesimlerinin
ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere
çeşitli kuruluşlarla işbirliği geliştirmek
amacıyla konserler ve atölye çalışmaları,
rehberlik programları ve diğer girişimler
gerçekleştirmektedir. Birkaç yıl önce
başlatıldığından bu yana Münih’in
konser takviminde sabit yerini koruyan
AIDS konseri de MKO’nun sosyal
sorumluluk üstlenme arzusundan
kaynaklanır. Uzun süre ayakta alkışlanan
bir konser hakkında Süddeutsche
Zeitung’un yazdığı gibi: “Klasik müzik
dinleyicisi pek nadiren bu kadar genç ve
coşkuludur.”
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challenging programmes. With a
distinctive theme for each season
(Light, Politics, the Alps, Architecture,
Eastwards or Drama) the MKO’s
programmes – inspired, exciting and
often surprising – juxtapose works
from the past with music from our own
time.
Since 1995, when Christoph Poppen
became Artistic Director and
established its unmistakably dynamic
profile, the ensemble has presented
over thirty world premieres. The MKO
has received numerous honours for its
imaginative programming, including
two awards from the German Music
Publishers’ Association for the best
concert programme (in 2001/02 and
2005/06). Composers such as Iannis
Xenakis, Wolfgang Rihm, Tan Dun,
Chaya Czernowin and Jörg Widmann
have written works for the ensemble,
and since 2006 alone the MKO has
commissioned pieces from Erkki-Sven
Tüür, Thomas Larcher, Bernhard Lang,
Nikolaus Brass, Samir Odeh-Tamimi,
Klaus Lang, Mark Andre, Peter
Ruzicka, Márton Illés, Georg Friedrich
Haas, Tigran Mansurian and Salvatore
Sciarrino.
Alexander Liebreich, who succeeded
Poppen in 2006/07, believes in the
experiential power and communicative
intensity of contemporary music. And
the tendency to think in conflicting
aesthetic categories that particularly in
Germany has dominated the response
to musical innovation for decades now
is in any case alien to Liebreich. His
goal is a deeper engagement with
unfamiliar sounds, particularly through
repeat and follow-up performances.
In 2008 the Münchener
Kammerorchester was awarded the
“Neues Hören” prize by the foundation
“Neue Musik im Dialog” for what the
π Unusually creative programming and jury described as the orchestra’s
ever greater sonic homogeneity: 60
“inexhaustible wealth of ideas in its
years after it was founded, in the
exploration of new ways to mediate
immediate post-war period, the
contemporary music”.
Münchener Kammerorchester (MKO)
“It does exist – a long queue for tickets
is a shining beacon in German
in our own time when music from our
orchestral life. Under its Artistic
own time is played. Not everywhere,
Director, Alexander Liebreich, the
but here”, as Eleonor Büning
ensemble has increased its subscription remarked, in astonishment, in a recent
numbers by 40 per cent in recent years, issue of the Frankfurter Allgemeine
notwithstanding its consistently
Sunday edition. And Robert
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Braunmüller, writing in the Munich
Abendzeitung, concluded that “The
MKO sweeps aside any thoughts of a
supposedly ultra-conservative public
that only ever wants to hear the same
old Beethoven, Brahms and Bruckner.
For it is here that you will find the
Munich’s greatest love affair between
musicians and audience.” Besides its
Thursday evening performances in the
Prinzregententheater, the orchestra’s
main venue, in recent years the MKO
has also introduced a number of more
unusual concert formats. For the last
seven years a large, extremely wellinformed audience has supported the
“Night Musics” in the Rotunda of the
Pinakothek der Moderne in Munich,
where each concert is exclusively
devoted to works by a single composer
from the twentieth or twenty-first
century. The MKO also regularly gives
an invited musician carte blanche to
devise a programme entirely of his or
her own choice – and then there are the
concerts sauvages where the repertoire
and soloists for that evening are only
revealed to the audience at the very last
moment.
The spirit of adventure of the MKO
audience shows that, besides the
“typical Munich parameters”, namely
“the emotional, the Mediterranean, the
Catholic and the ritual” (Nikolaus
Bachler, Intendant of the Munich
Opera), there is, in the Bavarian capital,
a no less palpable thirst for rather more
playfully extending one’s horizons – a
willingness to engage in challenging
encounters with the unknown in the
company of musicians whose energy,
enthusiasm and daring connect directly
with the audience. Such intense
musical communication, of course,
requires the highest technical expertise
on the part of the members of the
orchestra. Alexander Liebreich has
moulded the twenty-six string players
(the permanent core of the MKO) into
an ensemble capable of immense
stylistic variety. The musicians switch
with great agility from historically
informed performances of Baroque and
Classical works to the very particular
technical demands of contemporary
music.
Able to draw on a permanent pool of

outstanding wind and brass soloists
from Europe’s finest orchestras, the
MKO, in the form of a “slim”
symphony orchestra, can take
advantage of its special sound when it
comes to setting new standards in the
interpretation of some of Beethoven,
Schubert and Schumann’s most
important works. Renowned guest
conductors and a phalanx of
outstanding international soloists
regularly provide new artistic impulses.
In addition to this, a well-established
feature of the subscription series and of
the orchestra’s guest performances are
the concerts conducted by one or other
of the MKO’s two concert masters. And
it is on these evenings that the sense of
responsibility and the unconditional
commitment of each individual
musician are especially apparent.
Founded by Christoph Stepp in 1950,
the Münchener Kammerorchester was
subsequently guided and conducted by
Hans Stadlmair for almost four
decades, starting in 1956. The MKO
receives funding from the City of
Munich, the Bavarian state and the
district of Upper Bavaria. European
Computer Telecoms AG (ECT) has
been the MKO’s official main sponsor
since the season 2006/07. As the
result of a professionally presented
sponsorship offer, in recent years
numerous other companies and private
benefactors have generously given their
support to the orchestra.
The MKO is a modern, flexible
ensemble that is not only committed to
an extensive musical repertoire, for it
has also developed other very different
activities outside its subscription series.
The orchestra presents a further sixty
concerts all over the world. In the last
seasons the orchestra toured to Asia
(Taiwan, Hong Kong, Beijing,
Shanghai, Korea), Spain, Scandinavia
and South America – including Rio de
Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile
and Teatro Colón in Buenos Aires.
The Münchener Kammerorchester
regularly participates in the Munich
Biennale, where – following world
premieres of works by Tan Dun, Chaya
Czernowin and Vykintas Baltakas – it
was recently involved in the world
premiere of Lin Wang’s opera Die

Quelle. Also it collaborates with the
Bayerische Theaterakademie and its
director Klaus Zehelein; following their
joint-production of Gluck’s The
Pilgrims to Mecca and Mozart’s
Marriage of Figaro with Mozart’s La
finta giardiniera.
The MKO’s recordings for ECM
Records include works by Hartmann,
Gubaidulina, Bach and Webern,
Mansurian, Scelsi, Barry Guy and
Valentin Silvestrov. The orchestra’s first
recording under the baton of Alexander
Liebreich, with works by Joseph Haydn
and Isang Yun (also with ECM) was
hailed by the New Yorker in 2009 as
one “of the most satisfying classical
disks of the past few months”. 2011 a
portrait CD with works of Toshio
Hosokawa followed. In spring 2010
Deutsche Grammophon released a
recording of a Bach programme
featuring the violinist Hilary Hahn with
Christine Schäfer, Matthias Goerne and
the MKO conducted by Alexander
Liebreich. In May 2011 a CD with
Rossini Ouvertures was released by
Sony. Other recordings of the MKO
have also been issued by labels such as
Sony and Deutsche Grammophon. The
recording of Gabriel Faurés Requiem
with the Chor des Bayerischen
Rundfunks and Peter Dijkstra just won
the ECHO Classical-Award 2012.
An important aspect of the activities
that Alexander Liebreich has initiated
with the Munich Chamber Orchestra is
the orchestra’s integrative work under
the auspices of its “Munich Project”.
Concerts and workshops, a mentoring
scheme and other initiatives have been
set up with the aim of activating links
between the orchestra and its
hometown of Munich and of
developing collaborative schemes with
institutions serving the needs of young
people and society at large. The desire
to shoulder social responsibility also
underpins the MKO’s AIDS Concert
that has become a permanent fixture in
Munich’s concert calendar since the
first concert some years ago. “Rarely is
the audience for classical music so
young and enthusiastic”, as the
Süddeutsche Zeitung reported in its
review of a concert that ended with
extended standing ovations.
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CAMERISTI DELLA SCALA &
SHLOMO MINTZ
Camerıstı della Scala
shlomo mıntz şef ve keman violin & conductor

18.06.2013
Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
Johann Sebastian Bach

Keman Konçertosu No. 1, La minör, BWV 1041
Violin Concerto No.1 in A minor, BWV1041
– Allegro
– Andante
– Allegro assai
Johann Sebastian Bach

Keman Konçertosu No. 2, Mi Majör, BWV 1042
Violin Concerto No.2 in E Major, BWV1042
– Allegro
– Adagio
– Allegro assai
Ara Interval
Edvard Grieg

Holberg Süiti, Op. 40
Holberg Suite, Op.40
– Prelude (Allegro vivace)
– Sarabande (Andante)
– Gavotte (Allegretto, Musette poco più mosso)
– Air (Andante religioso)
– Rigaudon (Allegro con brio)
Franz Schubert

Ölüm ve Genç Kız
Death and the Maiden
– Allegro
– Andante con moto
– Scherzo (Allegro molto)
– Presto
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

eş sponsorlar co-sponsors

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

shlomo mıntz
▪ Eleştirmenler, dinleyiciler ve
meslektaşları, hepsi Shlomo
Mintz’in kusursuz müzisyenliği,
stilistik çok yönlülüğü ve etkili
tekniği ile zamanımızın önde gelen
kemancılarından biri olduğu konusunda
hemfikirdirler.
Shlomo Mintz uluslararası arenanın
en ünlü orkestraları ve şefleriyle
düzenli konserler vermekte; dünyanın
dört bir yanında resitaller ve oda
müziği konserleriyle dinleyicilerle
buluşmaktadır. Oda müziği
topluluklarıyla ve resitallerde sık sık
viyolacı olarak da sahneye çıkmaktadır.
Sanatçı aralarında Chigiana Müzik
Akademisi Ödülü, Diapason D’Or,
Grand Prix du Disque, Gramophone
ve Edison ödüllerinin de bulunduğu
çeşitli prestijli ödüllerin sahibidir.
2004 yılından bu yana albümlerini
Londra’daki AVIE etiketi altında
kaydetmektedir.
1957 Moskova doğumlu Shlomo Mintz,
iki yaşındayken ailesiyle İsrail’e göç etti.
Burada Ilona Feher ile çalışan Mintz, ilk
konçertosunu 11 yaşında İsrail Filarmoni
eşliğinde seslendirdi. Carnegie Hall’da
ise ilk kez 16 yaşında Pittsburgh Senfoni
ile konser verdi. Akabinde Juilliard
Müzik Okulu’nda Dorothy DeLay ile
çalışmaya başladı.
Shlomo Mintz 18 yaşındayken sanatsal
uğraşlarına şefliği de ekledi ve o günden
bu yana dünya çapında tanınmış pek
çok orkestrayı yönetti. Sanatçı, İsrail
Oda Orkestrası’nın Müzik Danışmanı
ve Maastricht Senfoni ile Zagreb
Filarmoni’nin Sanat Danışmanı ve
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Birinci Konuk Şefi görevlerini yürüttü
(2008–2010).
Shlomo Mintz, İsrail’de kurucusu
olduğu Keshet Eilon Uluslararası
Keman Ustalık Sınıfları’nın 2011’e
kadar hâmiliğini de üstlendi. Sanatçı
halen farklı ülkelerde ustalık sınıflarını
sürdürmektedir.
Moskova’daki Çaykovski Yarışması
ve Brüksel’deki Kraliçe Elisabeth
Uluslararası Müzik Yarışması dahil
olmak üzere, çeşitli önemli uluslararası
yarışmalarda jüri üyeliği yapan
Mintz, Polonya’nın Poznan kentinde
gerçekleştirilen Uluslararası Henryk
Wieniawski Keman Yarışması’nda ve
İsviçre’deki Sion Valais Uluslararası
Keman Yarışması’nda Jüri Başkanlığı
yaptı (2002–2012). Sanatçı 2007
itibariyle Japonya’nın Nagoya
kentindeki Munetsugu Angel Keman
Yarışması’nın ve Temmuz 2010 itibariyle
de Buenos Aires Uluslararası Keman
Yarışması ve Festivali’nin Jüri Başkanı;
İsviçre’deki Crans Montana Uluslararası
Müzik Festivali’nin ise Sanat/Müzik
Direktörüdür.
π Critics, colleagues and audiences
regard Shlomo Mintz as one of
the foremost violinists of our
time, esteemed for his impeccable
musicianship, stylistic versatility and
commanding technique alike.
Mr. Mintz regularly appears with
the most celebrated orchestras and
conductors on the international scene
and is heard in recitals and chamber
music concerts all around the world.
He also frequently performs as a violist
with leading chamber ensembles as
well as in recitals.
Shlomo Mintz is the recipient of
several prestigious music prizes
including the Premio Accademia
Musicale Chigiana, the Diapason
D’Or, the Grand Prix du Disque, the
Gramophone Award and the Edison
Award. Since 2004 he is recording for
AVIE Records, London.
Born in Moscow in 1957, he emigrated
with his family two years later to Israel,
where he studied with the renowned
Ilona Feher. At age eleven, he made
his concerto debut with the Israel
Philharmonic. He made his Carnegie
Hall debut at age sixteen in a concert

with the Pittsburgh Symphony, and
subsequently began his studies with
Dorothy DeLay at the Juilliard School
of Music.
At age eighteen, Shlomo Mintz
added the role of conductor to his
artistic endeavours; since then he
has conducted acclaimed orchestras
worldwide, and became Music Advisor
of the Israel Chamber Orchestra and
Artistic Advisor and Principal Guest
Conductor of the Maastricht Symphony
and Zagreb Philharmonic (2008–
2010). Shlomo Mintz has been a patron
and one of the founders of the Keshet
Eilon International Violin Mastercourse
in Israel until 2011, and gives master
classes worldwide.
He has been a jury member of several
important international competitions
including the Tchaikovsky Competition
in Moscow and the Queen Elisabeth
International Music Competition in
Brussels. He was President of the Jury
of the International Henryk Wieniawski
Violin Competition in Poznan, Poland,
and President of the Jury of the Sion
Valais International Violin Competition
in Switzerland (2002–2012). He
currently acts as President of Jury at
Munetsugu Angel Violin Competition
in Nagoya, Japan, (since 2007), and
Buenos Aires International Violin
Competition and Festival (since July
2010), and is an artistic/music director
of Crans Montana International Music
Festival, Switzerland.

camerıstı della scala
▪ 1982’de kurulan Cameristi della Scala
Oda Orkestrası La Scala Orkestrası
ile La Scala Filarmoni Orkestrası’nın
müzisyenlerinden oluşturuldu.
Cameristi della Scala dünyanın
en saygın tiyatrolarında ve konser
salonlarında konserler verdi. Topluluğun
geçtiğimiz sezonlarda konuk olduğu
mekânlar arasında UNESCO Paris
Genel Merkezi, yine Paris’teki Salle
Gaveau, Varşova Opera Tiyatrosu,
Moskova’daki Çaykovski Salonu ve
Zürih Tonhalle; turne yaptığı ülkeler
arasında ise İspanya, Almanya, Fransa,
İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka,
Polonya, Letonya, Sırbistan ve Türkiye
sayılabilir.

2010’da Cameristi İsrail’de, Tel Aviv’deki
Mann Oditoryumu’nu da kapsayan
dört konserlik bir turneye çıktı; ayrıca
Milano’yu temsil ettikleri Expo 2010
kapsamında Şanghay’da da kalabalık
bir dinleyici kitlesi önünde dört başarılı
konser verdi. 2011’de Toronto’daki
Sony Center’da çalan topluluk Imola’da
gerçekleştirilen Emilia Romagna
Festivali’nin de açılışını yaptı.
Topluluk 2007 ila 2009 yıllarında
Milan’daki Piazzo del Duomo’da
10.000’den fazla dinleyiciye
gerçekleştirilen Büyük Yaz Konseri’nin
başrolünü üstlendi. Bu konser için
Cameristi della Scala önemli İtalyan
bestecilere Katedral’e adanmış eserler
sipariş etti: 2008’de Carlo Galante’nin
ve 2009’da Giovanni Sollima’nın
bestesini seslendirdiler.
Cameristi 2011’de İtalya’nın
Birleşmesi’nin 150. yıldönümü
kutlamaları kapsamında Associazione
Musica del Risorgimento’nin
işbirliğiyle 19. yüzyıl repertuvarı
üzerine yürüttüğü önemli repertuvar
araştırması sonucunda ortaya çıkan
yeni eserleri İtalya’nın Birleşme dönemi
müziğine adanmış bir CD’de topladı
ve bu albümün 20.000 kopyası gazete
bayilerinde satışa sunuldu. Topluluk
Eylül 2011’de MiTo Festivali’nde Carlo
Coccia’nın (1849) Kral Charles Albert
için Missa’sını modern çağlarda ilk
kez olmak üzere seslendirdi. Ayrıca
Carisch Yayınevi için İtalya’nın Birleşme
dönemine ait müziklerden üç cildinin
edisyonunu gerçekleştirdi. Orkestranın
repertuvarı 18. yüzyıldan günümüze
oda orkestraları için bestelenmiş belli
başlı tüm eserleri kapsar. Topluluk, La
Scala Filarmoni Orkestrası’nın grup
şeflerinden oluşan ve aynı zamanda
uluslararası tanınırlıkta konser icracıları
da olan solistlerinin çalgısal becerilerine
son derece uygun düşecek şekilde,
büyük virtüözite gerektiren solo partilere
sahip 19. yüzyılın daha az bilinen
çalgısal eserlerine özellikle ilgi gösterir.
Riccardo Muti’den Daniel Barenboim’e
uluslararası arenadaki en büyük şeflerin
uzun yıllara dayanan sürekli işbirliği
ve La Scala Orkestrasını son yıllarda
yönetmiş şeflerin her biri Cameristi
della Scala’nın tınısını şekillendirmeye
yardımcı olmuş; İtalyan oda orkestraları
yelpazesinde kesinlikle benzeri
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BERLIN COUNTERPOINT ENSEMBLE
“ZAMAN VE DEĞİŞİM”
“TIME AND TRANSFORMATION”
Berlın Counterpoınt Ensemble
aaron dan flüt flute
yıgal kamınka obua oboe
sacha rattle klarnet clarinet
heıdı elızabeth büttner fagot bassoon
dánıel molnár korno horn
zeynep özsuca piyano piano

19.06.2013
Süreyya Operası
ça we 20.00 Süreyya Opera House
Francis Poulenc

Nefesli Beşli ve Piyano İçin Altılı, Do Majör, FP 100
Sextet for Wind Quintet & Piano in C Major, FP100
– Allegro vivace
– Divertissement: Andantino
– Finale: Prestissimo
olmayan bir tını ve ifade özelliği ortaya
çıkarmıştır. Orkestranın sponsorluğunu
Eni üstlenmektedir.

in Milan, in front of over 10,000
people. For this concert, the Cameristi
della Scala commissioned an important
Italian composer to composer a piece
π The Chamber Orchestra Cameristi
dedicated to the Cathedral: in 2008
della Scala was started in 1982 and
they played a piece commissioned
is formed by musicians from the
from Carlo Galante, and in 2009 a
Orchestra of La Scala and the La Scala
composition by Giovanni Sollima.
Philharmonic Orchestra.
In 2011, for the celebrations of the
The Cameristi della Scala have
150th anniversary of the Unity of
performed concerts in the most
Italy and in collaboration with the
prestigious theatres and concert halls in Associazione Musica del Risorgimento,
the world. In recent years these venues the Cameristi carried out important
have included: the Paris headquarters
research on the new 19th century
of Unesco and Salle Gaveau also in
repertoire and they made a CD, 20,000
Paris, the Warsaw Opera Theatre, the
copies of which were available in
Tchaikovsky Hall in Moscow, Tonhalle
newsagents, dedicated to Italian music
in Zurich and has toured Spain,
in the Risorgimento. In September
Germany, France, Switzerland, Sweden, 2011, for the MiTo Festival, the
Norway, Denmark, Poland, Latvia,
Cameristi performed Mass for King
Serbia and Turkey.
Charles Albert by the composer from
In 2010 the Cameristi went on a tour
Novara Carlo Coccia (1849) for the
of four concerts in Israel, including
first time in modern times. They also
one in the Mann Auditorium in Tel
edited three volumes on music from
Aviv, and they also performed four
the Risorgimento for the publisher
concerts before a large audience in
Carisch.
Shanghai with great success when they The orchestra’s repertoire includes
represented the city of Milan at Expo
the principal compositions for
2010. In 2011 they played in the Sony
chamber orchestras from the 18th
Center in Toronto and they opened the century to today, including particular
2011 Emilia Romagna Festival in Imola. attention to the lesser known Italian
From 2007 and 2009 the Cameristi
instrumental pieces of the 19th century,
were the protagonists of the Grand
often characterised by solo parts of
Summer Concert in Piazza del Duomo great virtuosity which fit well with

the instrument characteristics of the
group’s soloists, all first musicians
in the first sections of the La Scala
Philharmonic Orchestra and also
well-known concert performers at
international level.
The constant and many years of
attendance of the greatest conductors
on the international scene, from
Riccardo Muti to Daniel Barenboim
and all those who have conducted
the La Scala Orchestra over recent
years, have contributed to shape the
sound of the Cameristi della Scala
and allowed their musical timbre and
phrasing characteristics to emerge –
all characteristics that are definitely
unique in the Italian musical panorama
of chamber orchestras. Eni is Major
Partner of our orchestra.

Johann Sebastian Bach

İyi Düzenlenmiş Klavye I, BWV 869, Prelüd, Si minör
Prelude in B minor from Well Tempered Clavier Book I BWV869
Lowell Liebermann

J.S. Bach’ın Bir Fügü Üzerine Fantezi Op. 27
Fantasy on a Fugue by J.S. Bach, Op.27
Ara Interval
Kamran İnce

It’s a Nasreddin*
Jan Pieterzsoon Sweelinck

Halk Şarkısı “Mein junges Leben hat ein End” Üzerine Çeşitlemeler
(Düz. Ernest Lubin)
Variations on a folksong “Mein junges Leben hat ein End”
(Arr. Ernest Lubin)
Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28 (Düz. Arr. Aaron Dan)
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.
* İstanbul Müzik Festivali siparişi, dünya prömiyeri
* Commissioned by Istanbul Music Festival, world premiere

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

berlın co u n terpo ın t en s em b le

berlın counterpoınt
▪ Berlin Counterpoint nispeten yeni
bir topluluk olmakla birlikte müzik
dünyasında şimdiden dikkatleri üzerine
çekmektedir. Topluluk klasik müziği tüm
dinleyicilere ulaşılabilir hale getirmeyi
amaçlamakla kalmaz, bu lisanın bugün
dünyada ne kadar önemli olduğunu
göstermeye de çalışır. Güçlü müzikal
fikirleri, iyi düşünülmüş programları
ve hepsinin ötesinde müzik vasıtasıyla
iletişim kurma arzuları, topluluğun
altı üyesini de profesyonel arenada
öne çıkarır. Her biri dünyanın dört bir
yanında konserler veren topluluk üyeleri,
müziğin doğasında var olan keyfe
önem atfeden ve bu keyfi dinleyicilerle
paylaşmayı hedefleyen daha tatmin edici
bir deneyim için bir araya gelmişlerdir.
Berlin’de yaşayan bu altı genç
müzisyen Romanya, Almanya,
Slovenya, İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve Türkiye vatandaşıdır. Berlin
Counterpoint, üyelerinin farklı müzikal
birikimlerini kullanarak kendi stilini
geliştirir. Topluluğun ismindeki Berlin
göndermesi ise sadece buluştukları
mekânın burası olması itibariyle değil,
fakat Berlin böylesi çeşitli geçmişlerden
gelen yaratıcı akılların buluşabileceği
ve bu buluşmanın son derece verimli
sonuçlar doğurabileceği ender yerlerden
biri olduğu içindir. Topluluğun temsil
ettiği modern, çokkültürlü, enerjik ve
yaratıcı bir Berlin ve bununla birlikte
yeni ve çağdaş bir Almanya’dır.
Yaşamayı seçtikleri bu şehir, parlak
tonlarına, homojen virtüözitelerine ve
maceraperest olduğu kadar üzerine
düşünülmüş yorumlarına çok şey katar.
Berlin Counterpoint’in sürekli
genişleyen repertuvarı, baroktan
çağdaş müziğe uzanırken geleneksel
eserleri de, nefesli beşli ve piyano için
düzenlemeleri de kapsar ve ayrıca
hem üyelerinin bestelerini hem genç
bestecilere sipariş edilmiş eserleri
barındırır. Topluluk ikiliden altılıya,
değişken takımlar halinde konserler
verir ve konuk sanatçılarla işbirliğine her
zaman açıktır.
2007 yılından bu yana Berlin
Counterpoint, Sociedad Filarmonica
de Bilbao, Schleswig-Holstein Müzik
Festivali, Palau de la Musica Valencia
ve Berlin Filarmoni Salonu gibi pek
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v en edik b aro k o rkes tr as ı ven ı ce baroqu e orch estra magdalen a ko ž en á

VENEDİK BAROK ORKESTRASI &
MAGDALENA KOŽENÁ
VENICE BAROQUE ORCHESTRA &
MAGDALENA KOŽ ENÁ
Andrea Marcon şef conductor
Magdalena Kožená mezzosoprano mezzo-soprano

20.06.2013 Aya İrini Müzesi
pe th 20.00 Hagia Eirene Museum
Antonio Vivaldi

Yaylılar ve Sürekli Bas İçin Do Majör Sinfonia, RV 111a
Sinfonia for Strings and Basso Continuo in C Major, RV111a
– Allegro
– Andante
– Presto
Antonio Vivaldi

© carola schmıdt

Orlando Furioso “Sol da te mio dolce amore”
çok saygın mekânda gerçekleştirdiği
konserleriyle övgüler toplamaktadır.
π Berlin Counterpoint, although a
relatively new ensemble, is already
turning heads in the musical world.
Through their strong musical ideals,
well-thought-out programming
and above all their intense desire to
communicate through music, the
six ensemble members are breaking
through in the professional world.
Their goal is not only to make classical
music accessible to all audiences,
but also to show how important this
language is in the world today. The
members have been performing
worldwide as individuals, but joined
together to find something more
fulfilling, where the importance truly
lies in the joy inherent in the music,
and in communicating that joy to their
audiences. Between them, these six
young musicians based in Berlin hold
passports from Romania, Germany,
Slovenia, England, the United States
and Turkey. Berlin Counterpoint
takes cues from all of these musical
backgrounds to develop a style all
its own. The reference to Berlin in
the ensemble’s name is not just due
to the coincidence of their meeting
there, but to the fact that Berlin is
one of the few places where such

a meeting of creative minds from
such various backgrounds is not only
likely, but extremely fruitful. It is the
modern, multicultural, energetic and
creative Berlin they represent, and
with it, a new and modern Germany.
Their sparkling sound, homogeneous
virtuosity and adventurous yet
thoughtful interpretations owe
much to their adopted home.
Berlin Counterpoint’s ever-growing
repertoire, spanning from baroque
era to contemporary music, includes
traditional works and arrangements
for wind quintet and piano, as well
as members’ own compositions and
other new works commissioned from
young composers. The group performs
in varying constellations, from duo to
sextet, and is open to collaborations
with guest artists. Since its creation in
2007, Berlin Counterpoint has received
great acclaim for its appearances at
many prestigious venues such as
the Sociedad Filarmónica de Bilbao,
Schleswig-Holstein Music Festival,
Palau de la Música Valencia, and
the Kammermusiksaal of the Berlin
Philharmonic.

Antonio Vivaldi

Fagot Konçertosu, RV 488
Bassoon Concerto, RV488
– Allegro non molto
– Largo
– Allegro
Carles Crıstobal fagot bassoon
Antonio Vivaldi

Griselda “Ho il cor già lacero”
Antonio Vivaldi

Farnace “Gelido in ogni vena”
Ara Interval
Antonio Vivaldi

Yaylılar İçin Re minör Konçerto, RV 127
Concerto for Strings in D minor, RV127
– Allegro
– Largo
– Allegro

sponsor

andrea marcon
▪ İtalyan orgcu, klavsenci ve şef Andrea
Marcon erken dönem müziği alanında
en takdir edilen müzisyenlerden
biridir. Treviso doğumlu sanatçı,
Schola Cantorum Basiliensis’te JeanClaude Zehnder ile org ve klavsen
çalıştı. 1986’da Innsbruck’taki org
yarışmasında, 1991’de ise Bolonya’daki
klavsen yarışmasında birinci oldu.
Andrea Marcon 1997’de Venedik Barok
Orkestrası’nı kurdu. Kendini barok
operanın yeniden keşfine adayan
sanatçı, Francesco Cavalli’nin L’Orione
(1998), Handel’in Siroe (2000),
Cimarosa’nın L’Olimpiade (2001)
ve Galuppi’nin L’Olimpiade (2006)
eserlerinin çağımız prömiyerlerini
gerçekleştirdi. 2004 Nisan’ında
Brooklyn Müzik Akademisi’nde
Siroe’nin ABD prömiyerini yönetti.
Marcello’nun Il trionfo della Musica e
della Poesia; Vivaldi’nin Orlando Furioso,
Atenaide, Tito Manlio, Gloria, Magnificat
ve Juditha Triumphans; Cavalli’nin Calisto
ve Giasone; Monteverdi’nin Orfeo ve
Vespers; Handel’in Messiah, Ariodante
ve Alcina; Bach’ın Si minör Missa’sı ve
kantatlarını seslendirişleri özellikle ses
getirdi.
Andrea Marcon barok, klasik ve erken
romantik dönem repertuarının önde
gelen yorumcularından biri kabul
edilmektedir. Alman radyo senfoni
orkestraları WDR, HR ve NDR ile
Danimarka Radyo Orkestrası, Berlin
Radyo Senfoni, Mahler Oda Orkestrası,
Monte-Carlo Filarmoni, Granada Şehir
Orkestrası, Mozarteum Salzburg,
Camerata Salzburg, Luzern Senfoni,
Essen Senfoni ve Bremen Filarmoni
gibi pek çok orkestrayı Haydn, Mozart,
Beethoven ve Schubert senfonilerinden
Rossini operalarına uzanan geniş bir
repertuvarda yönetmiştir.
Geçtiğimiz altı yıl boyunca Basel
Tiyatrosu’na sık sık konuk olan
Marcon, La Cetra Barok Orkestrası’nı
Monteverdi’nin Orfeo, Cavalli’nin
Calisto, Handel’in Ariodante, Vivaldi’nin
Orlando Furioso, Mozart’ın Idomeneo ve
Purcell’in Periler Kraliçesi’nde yönetti.
Frankfurt Opera Tiyatrosu’nda ise
Charpentier’in Medée’sini, Orlando
Furioso ile Ariodante’yi ve Cavalli’nin
Giasone operasını yönetti. Venedik
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George Frideric Handel

Joshua “Oh, had I Jubals’ lyre”
George Frideric Handel

Ariodante “Scherza infida”
Antonio Vivaldi

Flüt ve Sürekli Bas İçin Sol minör Konçerto, “La Notte”, RV 439
Flute Concerto, for Flute, Strings & Continuo in G minor, “La Notte”,
RV439
– Largo
– Presto “Fantasmi”
– Largo
– Presto
– Largo “Il sonno”
– Allegro
Mıchele Favaro yan flüt traversiere
George Frideric Handel

Hercules “Where shall I fly?”
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.

Barok Orkestrası ile dünyanın en saygın
salonlarının ve festivallerinin çoğunda
konserler verdi. Ekim 2012’de Berlin
Filarmoni’yi ilk kez yöneten Marcon,
2014 yazında da Aix en Provence
Festivali’nde konser verecek.
Andrea Marcon bugüne kadar 50’den
fazla albüme imza attı. Org ve
klavsen çaldığı kayıtlarla Alman Kayıt
Eleştirmenleri Ödülü’nü dört kez
kazandı. Şef olarak yaptığı kayıtlarla
da Diapason d’Or, Choc du Monde
de la Musique, Cini Vakfı’nın Vivaldi
Ödülü, ECHO ve Edison dahil olmak
üzere pek çok ödül aldı. Sony Klasik
ve Deutsche Grammophon etiketleri
altında Venedik Barok Orkestrası ile
kaydettiği çok sayıdaki CD arasında
Magdalena Kožená, Patricia Petibon,
Angelika Kirchschlager, Giuliano
Carmignola, Simone Kermes ve Viktoria
Mullova ile yaptıkları kayıtlar sayılabilir.
La Cetra Barok Orkestrası’nı Mozart’ın
uvertürlerini ve Mojca Erdmann ile
aryalarını kaydettikleri albümlerde
yönetmiştir.
Andrea Marcon Schola Cantorum
Basiliensis’te org ve klavsen öğretmeni
olup Eylül 2012’den beri Granada Şehir
Orkestrası’nın da sanat direktörlüğü
görevini yürütmektedir.

π The Italian organist, harpsichordist
and conductor Andrea Marcon is
one of the most acclaimed musicians
in early music. Born in Treviso he
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studied organ and harpsichord with
Jean-Claude Zehnder at the Schola
Cantorum Basiliensis. In 1986 he won
first prize at the organ competition
in Innsbruck and in 1991 the first
prize in the harpsichord competition
in Bologna. Mr. Marcon founded the
Venice Baroque Orchestra in 1997.
His dedication to the rediscovery of
Baroque opera led to the first modernday stagings of Francesco Cavalli’s
L’Orione (1998), Handel’s Siroe (2000),
Cimarosa’s L’Olimpiade (2001) and
Galuppi’s L’Olimpiade (2006). In April
2004, Mr. Marcon conducted the
United States premiere of Siroe at the
Brooklyn Academy of Music. He has
been heralded for his performances
of Marcello’s Il trionfo della Musica
e della Poesia; Vivaldi’s Orlando
Furioso, Atenaide, Tito Manlio, Gloria,
Magnificat, and Juditha Triumphans;
Cavalli’s Calisto and Giasone;
Monteverdi’s Orfeo and Vespers;
Handel’s Messiah, Ariodante and
Alcina; and Bach’s Mass in B minor and
cantatas. Today Mr. Marcon is widely
recognized as a leading interpreter
of the Baroque, Classical and early
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Romantic periods. He has directed the
German radio symphony orchestras
WDR, HR, and NDR, the Danish
Radio Orchestra, the Radio Symphony
Orchestra Berlin, Mahler Chamber
Orchestra, L’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo, Orquesta Ciudad
de Granada, Mozarteum Salzburg,
Camerata Salzburg, Lucerne Symphony
Orchestra, Essen Symphony Orchestra
and Bremen Philharmonic, among
many others, in repertoire including
Haydn, Mozart, Beethoven and
Schubert symphonies and early Rossini
operas. Over the past six years he
has been a frequent guest conductor
at Theater Basel, leading La Cetra
Baroque Orchestra in Monteverdi’s
Orfeo, Cavalli’s Calisto, Handel’s
Ariodante, Vivaldi’s Orlando Furioso,
Mozart’s Idomeneo, and Purcell’s Fairy
Queen. At Opera Theatre in Frankfurt
he has conducted Charpentier’s Medée,
Orlando Furioso, Ariodante and Cavalli’s
Giasone. Mr. Marcon has led the Venice
Baroque Orchestra in most of the
prestigious concert halls and festivals
around the world. In October 2012
he made his debut with the Berlin
Philharmonic and in summer 2014
he will conduct at the Aix en Provence
Festival. Mr. Marcon has over 50 CDs
to his credit. For his recordings as
organist and harpsichordist he has
been awarded four times with the
Deutschen Schallplatten Kritik prize.
His recordings as conductor have
also received numerous accolades,
including the Diapason d’Or, Choc
du Monde de la Musique, the Vivaldi
Award of the Cini Foundation,
Germany’s ECHO Award and the
Edison Prize in Holland. Among his
many CDs with the Venice Baroque
Orchestra for Sony Classical and
Deutsche Grammophon are albums
with Magdalena Kozˇ ená, Patricia
Petibon, Angelika Kirchschlager,
Giuliano Carmignola, Simone Kermes
and Viktoria Mullova. With La Cetra
he has recorded Mozart overtures and
arias with Mojca Erdmann. Mr. Marcon
is professor of organ and harpsichord
at the Schola Cantorum Basiliensis and
since September 2012 artistic director
of the Orquesta Ciudad de Granada
(Spain).
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magdalena kožená

yönetimindeki Age of Enlightenment
Orkestrası eşliğinde bir Mozart albümü;
▪ Bruno doğumlu Magdalena Kožená,
Andrea Marcon yönetimindeki Venedik
önce Brno Konservatuvarı’nda ve
Barok eşliğinde bir Handel ve bir
ardından Eva Blahová’nın öğrencisi
Vivaldi diski; Malcolm Martineau ile
olduğu Bratislava’daki Sahne Sanatları
“Songs My Mother Taught Me” başlıklı
Yüksek Okulu’nda öğrenim gördü.
bir resital albümü ve son olarak da
Hem Çek Cumhuriyeti’nde hem de
Private Musicke topluluğu eşliğinde
uluslararası arenada kazandığı önemli
erken dönem İtalyan ve İspanyol
ödülleri 1995 yılında Salzburg’daki
barok dönem müziklerini seslendirdiği
6. Uluslararası Mozart Yarışması’nı
“Lettere Amorose” adlı albümü
kazanarak taçlandırdı.
sayılabilir. Magdalena Kožená’nın son
Deutsche Grammophon sanatçısı olan
albümü “Love and Longing” Simon
Magdalena Kožená’nın kısa zaman önce Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni
“Lettere Amorose” adlı albümü piyasaya eşliğinde seslendirdiği Mahler, Ravel ve
çıktı. Dvorak, Janacek ve Martinu’nun
Dvorak’ın eserlerini içerir.
eserlerini seslendirdiği ilk resital CD’si
Magdalena Kožená’nın yer aldığı
2001 yılında Gramophone Solo Vokal
Carmen kaydı ise 2012 yazında EMI
Ödülü’nü kazanan sanatçının DG
Classics etiketi altında yayınlandı. 2004
etiketiyle yayınlanan diğer kayıtları
Gramophone ödüllerinde Yılın Sanatçısı
arasında Michel Swierczewski
seçilen Magdalena Kožená, 2009’da
yönetimindeki Prag Filarmoni eşliğinde da Charles Mackerras yönetimindeki
Mozart, Gluck ve Myslivecek aryaları;
Çek Filarmoni Orkestrası ile Bohuslav
Minkowski yönetimindeki Mahler
Martinu’nun Julietta’dan Bölümler’ini
Oda Orkestrası eşliğinde Fransız
kaydettiği albümü ile Gramophone
aryaları; McCreesh yönetimindeki
Ödülü kazandı.
Gabrieli Consort ile Gluck’ün Paride
Magdalena Kožená dünya çapında
ve Elena’sı; Reinhard Goebel ve
tanınmış bir konser sanatçısıdır. Londra,
Musica Antiqua Köln eşliğinde Bach
Paris, Brüksel, Berlin, Amsterdam,
ailesi üyeleri tarafından bestelenmiş
Viyana, Hamburg, Lizbon, Prag,
kantatlar (Lamento); Simon Rattle
kopenhag, Tokyo, San Francisco ve
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New York’taki Alice Tully ve Carnegie
salonlarında resitaller vermiş; Münih,
Salzburg, Luzern, Schwarzenberg
Schubertiade, Aldeburgh ve Edinburgh
festivallerine konuk olmuştur. Daniel
Barenboim, Yefim Bronfman, Malcolm
Martineau, Andras Schiff ve Mitsuko
Uchida gibi piyanistlerle işbirliği
yapmaktadır.
Simon Rattle yönetiminde Berlin
Filarmoni, Age of Enlightenment
Orkestrası ve Rotterdam Filarmoni;
Charles Mackerras ve Robin Ticciati
yönetiminde Çek Filarmoni, Avrupa Oda
Orkestrası ve İskoç Oda Orkestrası;
Mariss Jansons yönetiminde Kraliyet
Concertgebouw Orkestrası, Claudio
Abbado yönetiminde Luzern Festival
Orkestrası, Daniel Harding ve Simon
Rattle yönetiminde Viyana Filarmoni,
Myung-Whun Chung yönetiminde Santa
Cecilia Akademisi ve Gustavo Dudamel
yönetiminde Venezüella Simon Bolivar
Gençlik Orkestrası ile konserler verdi.
Berlin Alman Devlet Operası’nın
Rosenkavalier prodüksiyonunda
Octavian rolünü, Pelleas ve Melisande’de
Melisande ve L’Etoile’de Lazuli rolünü
üstlendi. Paris’te Gardiner yönetiminde
Gluck’ün Orphe operasında söyledi.
Viyana’da Minkowski ile L’Incoronazione
di Poppea’da Nerone’yi; Paris’te hem
Bernard Haitink hem Marc Minkowski
yönetiminde Melisande’yi; Aix-enProvence ve Münih’te Cherubino’yu;
Amsterdam’da Giulio Cesare’nin
prodüksiyonunda ise Sesto’yu
seslendirdi. Salzburg Festivali’nde
sahnelenen operalarda Rattle şefliğinde
Carmen, Harnoncourt şefliğinde Don
Giovanni’de Zerlina, Norrington ve
Rattle şefliğinde Idamantes ve yine
Rattle şefliğinde Dorabella rollerinde
sahneye çıktı. Metropolitan Operası’nda
Rattle yönetiminde Melisande,
Belohlavek yönetiminde Katja Kabanova
prodüksiyonunda Varvara ve Levine
yönetiminde Cherubino, Dorabella ve
Idamentes rollerini söyledi. Covent
Garden Kraliyet Operası için ise La
Cenerentola prodüksiyonunda başrol
söyledi.
2003 yılında Fransız Hükümeti
tarafından Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres ile onurlandırıldı.

π Magdalena Kozˇ ená was born in Brno,
studied at the Brno Conservatoire and
with Eva Blahová at the College of
Performing Arts in Bratislava. She was
awarded several major prizes in both
the Czech Republic and internationally,
culminating in the 6th International
Mozart Competition in Salzburg in
1995.
She is an exclusive artist with Deutsche
Grammophon for whom she has just
released “Lettere Amorose”. Her first
solo recital disc of Dvorak, Janacek
and Martinu won the Gramophone
Solo Vocal Award, 2001. Recent
recordings with DG include Mozart,
Gluck and Myslivecek arias with the
Prague Philharmonia and Michel
Swierczewski; French arias with
the Mahler Chamber Orchestra
and Minkowski; Gluck’s Paride ed
Elena with the Gabrieli Consort and
McCreesh; an acclaimed disc of
cantatas by members of the Bach
family (Lamento) with Musica Antiqua
Koeln and Reinhard Goebel, a Mozart
album with the Orchestra of the Age
of Enlightenment and Sir Simon
Rattle, a Handel disc and a Vivaldi disc
with the Venice Baroque and Andrea
Marcon, a recital disc with Malcolm
Martineau “Songs my Mother taught
me” and “Lettere Amorose” an album
of early Italian and Spanish baroque
with the ensemble Private Musicke.
Her most recent release “Love and
Longing” includes works by Mahler,
Ravel and Dvorak with the Berliner
Philharmoniker and Sir Simon
Rattle. Her recording of “Carmen”
was released by EMI Classics in the
summer of 2012. She was the 2004
Gramophone Awards Artist of the
Year and in 2009 she received a
Gramophone Award for her recording
of the “Julietta” Fragments by Bohuslav
Martinuůwith Sir Charles Mackerras
and the Czech Philharmonic Orchestra.
Magdalena Kozˇ ená is well established
as a major concert and recital artist.
Recital appearances have taken her
to London, Paris, Brussels, Berlin,
Amsterdam, Vienna, Hamburg,
Lisbon, Prague, Copenhagen, Tokyo,
San Francisco, and New York’s Alice
Tully Hall and Carnegie Hall. She has
also appeared at the Munich, Salzburg,
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Lucerne, Schwarzenberg Schubertiade,
Aldeburgh and Edinburgh festivals.
Her pianists include Daniel
Barenboim, Yefim Bronfman, Malcolm
Martineau, Andras Schiff and Dame
Mitsuko Uchida.
Her concert appearances include the
Berlin Philharmonic Orchestra, the
Orchestra of the Age of Enlightenment,
the Rotterdam Philharmonic, and
the Philadelphia Orchestra with Sir
Simon Rattle; the Royal Concertgebouw
Orchestra with Mariss Jansons,
the Lucerne Festival Orchestra
with Claudio Abbado, the Czech
Philharmonic Orchestra, the Chamber
Orchestra of Europe and the Scottish
Chamber Orchestra with Sir Charles
Mackerras and Robin Ticciati, the
Wiener Philharmoniker with Daniel
Harding and Sir Simon Rattle; the
Accademia Santa Cecilia with MyungWhun Chung and the Simon Bolivar
Youth Orchestra of Venezuela with
Gustavo Dudamel.
Operatic engagements have included
Octavian Der Rosenkavalier, Mélisande
Pelleas et Melisande and Lazuli L’Etoile
for the Deutsche Staatsoper Berlin;
Gluck’s Orphée with Gardiner in Paris;
Nerone (L’Incoronazione di Poppea)
with Minkowski in Vienna; Mélisande
in Paris with both Bernard Haitink
and Marc Minkowski; Cherubino in
Aix-en-Provence and Munich; Sesto
(Giulio Cesare) in Amsterdam. At
the Salzburg Festivals her roles have
included Carmen with Rattle, Zerlina
(Don Giovanni) with Harnoncourt,
Idamantes with Norrington and
Rattle and Dorabella with Rattle.
At the Metropolitan Opera she has
sung Melisande with Rattle, Varvara
(Katja Kabanova) with Belohlavek and
Cherubino, Dorabella and Idamantes
with Levine and for the Royal Opera
House Covent Garden she has sung the
title role of La Cenerentola.
In 2003 she was awarded the title of
Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres by the French Government.

venedik barok orkestrası
▪ 1997 yılında barok dönem uzmanı ve
klavsenci Andrea Marcon tarafından
kurulan Venedik Barok Orkestrası,

ko n s er is mi con cert’s na me
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dönem çalgıları ile konser veren
toplulukların en tanınmışlarındandır.
Topluluk Kuzey Amerika, Avrupa,
Güney Amerika, Japonya ve Kore’de
gerçekleştirdikleri konser ve opera
icralarıyla büyük beğeni toplamışlardır.
2011/12 sezonunun öne çıkan
etkinlikleri arasında Vivaldi’nin Stabat
Mater’i ve Gloria’sını seslendirdikleri
Brugge Konser Salonu sezon açılışı;
Lizbon ve Fransa’da soprano Patricia
Petibon ile işbirlikleri; Metastasio’nun
L’Olimpiade’sinden yaptıkları pastişi
Londra, Dijon, Brüksel, Paris, Atina,
Roma ve Siena’da seslendirmeleri;
Enescu, Gstaad ve Dubrovnik festivalleri
ile Cenevre ve Fénétrange’da kemancı
Giuliano Carmignola ile konserleri;
mezzosoprano Romina Basso ile
İtalya ve Rusya’da ve Simone Kermes
ile Polonya’da verdikleri konserler
sayılabilir.
Venedik Barok Orkestrası 2010/11
sezonunda kemancı Robert McDuffie
ile çıktığı 28 şehirlik ABD turnesinde
Philip Glass’ın yeni keman konçertosu
The American Four Season’ın
(Amerika’nın Dört Mevsimi)
prömiyerlerini gerçekleştirdi; kemancı
Giuliano Carmignola ile Japonya
ve Kore turnesine çıktı; soprano
Patricia Petibon ile Avusturya ve
Fransa’da konserler verdi; Amsterdam
Concertgebouw’da Vivaldi’nin La

Senna Festeggiante’sini ve Romina
Basso ile Vivaldi aryaları seslendirdi;
Almanya’da Gautier Capuçon ile
barok viyolonsel konçertoları, Champs
Elysées Tiyatrosu’nda soprano Veronica
Cangemi ve kontralto Sara Mingardo
ile Pergolesi’nin Stabat Mater’ini,
Leipzig’de Monteverdi’nin Vespers’ini
seslendirdi; kemancılar Giuliano
Carmignola ve Giulio Plotino ile ABD
turnesi gerçekleştirdi; mezzosoprano
Magdalena Kožená ile Avusturya,
Almanya ve İsviçre’de yaz festivallerine
konuk oldu. Geçtiğimiz sezonlarda
ayrıca Cecilia Bartoli, Anna Netrebko,
Vivica Genaux, Andreas Scholl, MarieNicole Lemieux, Roberta Invernizzi,
Simone Kermes ve Viktoria Mullova ile
işbirliği yaptı.
17. ve 18. yüzyıl başyapıtlarını tekrar
keşfetmeye kendini adayan Venedik
Barok Orkestrası, Francesco Cavalli’nin
L’Orione, Vivaldi’nin Atenaide ile
Andromeda Liberata, Benedetto
Marcello’nun La Morted’Adone ile Il
Trionfo della Poesia e della Musica ve
Boccherini’nin La Clementina adlı
eserlerinin günümüz prömiyerlerini
yaptı. Venedik’teki La Fenice Operası
ile işbirliği içinde Cimarosa’nın
L’Olimpiade’sini, Handel’in Siroe’sini ve
Galuppi’nin L’Olimpiade’sini sahneleyen
topluluk, Siroe’yi yeniden ele alarak
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk

tam sahnelemesini Brooklyn Müzik
Akademisi’nde gerçekleştirdi.
Venedik Barok Orkestrası’nın Naïve
etiketi altında yayınlanan ilk diski olan
Metastasio’nun L’Olimpiade’sinin
pastişinde pek çok 18. yüzyıl opera
aryası ilk kez kaydedildi. 2012 yılında
piyasaya çıkan bu albüm Choc du
Monde de la Musique ödülünü
kazandı. Orkestranın Sony ve Deutsche
Grammophon etiketleri altında
kapsamlı bir diskografisi mevcuttur.
DG’den yayınlanan Andromeda
Liberata’nın dünya prömiyeri kaydını
takiben Giuliano Carmignola ile
keman konçertoları seslendirdikleri iki
albüm, Vivaldi senfoniler ve yaylılar
için konçertolar albümü, soprano
Simone Kermes ile Vivaldi motetler ve
aryaları içeren bir albüm, Magdalena
Kožená ile Handel ve Vivaldi aryaları
seslendirdikleri iki albüm, Viktoria
Mullova ve Giuliano Carmignola ile
Vivaldi iki keman için konçertolar
albümü, ve Patricia Petibon ile İtalyan
aryalarını kaydettikleri bir albüm
çıkardılar. Orkestranın daha önce Sony
etiketi altında Giuliano Carmignola
ile çıkardığı albümler içerisinde Dört
Mevsim, ilk kez kayıt altına alınan
Vivaldi konçertoları içeren iki albüm,
Locatelli keman konçertoları ve
Angelika Kirchschlager ile Bach aryaları
seçkisi yer alır. Orkestranın albümleri

103

© anna carmıgnola

102 v e ne di k

104 v e ne dik

b arok orkes tr ası venıce baroque orches tr a ma g d a l e na k ože ná

Diapason d’Or, Choc du Monde de la
Musique, ECHO ve Edison Ödülleri
kazanmıştır.
Venedik Barok Orkestrası radyoda
sıklıkla yayınlanan konserlerinin yanı
sıra BBC, ARTE, NTR (Hollanda)
ve NHK’de yayınlanan filmler dahil
olmak üzere çeşitli televizyon
programları aracılığıyla da tüm
dünyada müzikseverlere ulaşmıştır.
Geçtiğimiz günlerde Romanya,
Hırvatistan ve Lizbon’da çekilen üç
video kaydına konu olan topluluk,
önümüzdeki günlerde Vivaldi hakkında
İsveç televizyonunda yayınlanacak bir
belgeselde de yer alacaktır.
Venedik Barok Orkestrası Treviso’daki
Cassamarca Vakfı tarafından
desteklenmektedir.
π Founded in 1997 by Baroque
scholar and harpsichordist Andrea
Marcon, the Venice Baroque
Orchestra is recognized as one of
the premier ensembles devoted to
period instrument performance. The
Orchestra has received wide critical
acclaim for its concert and opera
performances throughout North
America, Europe, South America,
Japan and Korea. Highlights of the
2011/12 season included the opening
of the Bruge Concertgebouw season
with Vivaldi’s Stabat Mater and Gloria;
concerts in Lisbon and France with
soprano Patricia Petibon; concert
performances of their pasticcio of
Metastasio’s L’Olimpiade in London,
Dijon, Brussels, Paris, Athens,
Rome and Siena, performances with
violinist Giuliano Carmignola at
the Enescu Festival, the Gstaad and
Dubrovnik festivals, and in Geneva and
Fénétrange; and concerts in Italy and
Russia with mezzo-soprano Romina
Basso and with Simone Kermes in
Poland, as well as performances of
Baroque multi-instrument concertos
throughout Europe. The 2010/11
season featured a 28-city tour of the
United States with violinist Robert
McDuffie in premiere performances
of Philip Glass’s new violin concerto,
The American Four Seasons; a tour
of Japan and Korea with violinist
Giuliano Carmignola; concerts in
Austria and France with soprano

Patricia Petibon; Vivaldi’s La senna
festeggiante performed in Amsterdam’s
Concertgebouw; Baroque cello
concertos with Gautier Capuçon in
Germany; Pergolesi’s Stabat Mater
at Théâtre des Champs Elysées with
soprano Veronica Cangemi and
contralto Sara Mingardo; a US tour
with violinists Giuliano Carmignola
and Giulio Plotino; Vivaldi arias
with Romina Basso in Amsterdam’s
Concertgebouw, Monteverdi’s Vespers
in Leipzig, and a tour of summer
festivals in Austria, Germany, and
Switzerland featuring mezzo-soprano
Magdalena Kozˇ ená. In recent seasons,
the Orchestra has also performed
with Cecilia Bartoli, Anna Netrebko,
Vivica Genaux, Andreas Scholl, MarieNicole Lemieux, Roberta Invernizzi,
Simone Kermes and Viktoria Mullova.
Committed to the rediscovery of
17th- and 18th-century masterpieces,
the VBO has given the modern-day
premieres of Francesco Cavalli’s
L’Orione, Vivaldi’s Atenaide, Andromeda
liberata, Benedetto Marcello’s La
morte d’Adone and Il trionfo della poesia
e della musica, and Boccherini’s La
Clementina. With Teatro La Fenice
in Venice, the Orchestra has staged
Cimarosa’s L’Olimpiade, Handel’s
Siroe, and Galuppi’s L’Olimpiade,
and reprised Siroe at the Brooklyn
Academy of Music in New York in its
first full staging in the United States.
The Orchestra’s first disc for Naïve, a
pasticcio of Metastasio’s L’Olimpiade
featuring the recording premieres of
many 18th-century opera arias, was
released in 2012 and has been awarded
Choc du Monde de la Musique. The
VBO has an extensive discography with
Sony and Deutsche Grammophon.
Their world-premiere recording of
Andromeda liberata for DG was
followed by two recordings of violin
concertos with Giuliano Carmignola;
an album of Vivaldi sinfonias and
concertos for strings; Vivaldi motets
and arias with soprano Simone
Kermes, two discs with Ms. Kozˇ ená—
Handel arias and Vivaldi arias; Vivaldi
concertos for two violins with Viktoria
Mullova and Giuliano Carmignola,
and Italian arias with Ms. Petibon. The
Orchestra’s earlier discography on Sony
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with Giuliano Carmignola includes The
Four Seasons, two albums of previously
unrecorded Vivaldi concertos, Locatelli
violin concertos, and a collection
of Bach arias featuring Angelika
Kirchschlager. For its recordings, the
Orchestra has been honored with the
Diapason d’Or, Choc du Monde de
la Musique, ECHO Award and the
Edison Award. In addition to frequent
radio broadcast of their concerts, the
Orchestra have been seen worldwide
through several television specials,
including films by the BBC, ARTE,
NTR (Netherlands), and NHK. They
have been the subject of three recent
video recordings, in Romania, Croatia,
Lisbon. Their performances will also be
featured on Swiss TV in an upcoming
documentary on Vivaldi. The Venice
Baroque Orchestra is supported by
Fondazione Cassamarca in Treviso.
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DAVID FRAY İLE BACH GECESİ
BACH WITH DAVID FRAY
Davıd Fray piyano piano

21.06.2013
İş Sanat Konser Salonu
cu fr 20.00 İş Sanat Concert Hall
Johann Sebastian Bach

Toccata, Mi minör, BWV 914
Toccata in E minor, BWV914
Johann Sebastian Bach

Partita, Mi minör No. 6, BWV 830
Partita in E minor No.6, BWV830
– Toccata
– Allemande
– Courante
– Air
– Sarabande
– Tempo di Gavotta
– Gigue
Ara Interval
Johann Sebastian Bach

Toccata, Do minör, BWV 911
Toccata in C minor, BWV911
Johann Sebastian Bach

Partita, Do minör, No. 2, BWV 826
Partita in C minor No.2, BWV826
– Sinfonia. Grave Adagio-Andante
– Allemande
– Courante
– Sarabande
– Rondeau
– Capriccio
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

sponsor

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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davıd fray
▪ 1981 yılında doğan David Fray,
piyanoya dört yaşında başladı. Paris
Ulusal Konservatuvarı’nda Jacques
Rouvier ile çalıştı ve en yüksek dereceyle
mezun oldu.
David Fray’ın aldığı pek çok ödül
arasında Populaire Bankası tarafından
verilen ödül ve burs, Japonya’daki 5.
Uluslararası Hamamatsu Yarışması’nın
Üstün Liyakat Diploması, Fransızca
Yayın Yapan Radyolar Komisyonu
tarafından verilen en önemli ödül olan
Yılın Genç Solisti, Feydeau de Brou
Saint Paul bursu ve ADAMI’den Klasik
Keşif Ödülü sayılabilir. 2004 Montreal
Uluslararası Müzik Yarışması’nda
David Fray hem ikinci oldu hem de bir
Kanadalı besteciden çalınması zorunlu
eserin en iyi yorumcusu seçildi. Bu
yarışmadaki başarısının ödülü olarak
ATMA Klasik, Liszt ve Schubert’in
eserlerini seslendirdiği ilk CD’sini
yayınladı.
David Fray Avrupa, Amerika ve Asya’nın
en saygın salonlarında resitaller verdi.
New York Carnegie Salonu, Cité de la
Musique, Champs-Elysées Tiyatrosu,
Châtelet Tiyatrosu, Louvre Oditoryumu,
Montreal’deki Place des Arts,
Amsterdam Concertgebouw, Kyoto’daki
Alti Salonu, Brüksel’deki Bozar Güzel
Sanatlar Merkezi’nin yanı sıra La Roque
d’Anthéron, Montpellier, Toulouse’taki
Piano aux Jacobins, Colmar, Saint
Denis, Bad Kissingen, Ruhr ve Rheingau
Festivallerine de konuk oldu.
David Fray, Dimitri Bashkirov,
Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda,
Christoph Eschenbach ve Pierre Boulez
gibi sanatçıların da desteğini aldı.
2006 yazında katıldığı Ruhr Piyano
Festivali’nde onların tavsiyesiyle Genç
Yetenek Ödülü’nü aldı. Christoph
Eschenbach sanatçıyı, Robert Levin,
Ya-Fei Chuang ve kendisi ile Bach
konçertoları seslendirmek üzere
Varşova’daki 10. Beethoven Paskalya
Festivali’ne davet etti.
Yannick Nézet-Séguin yönetiminde
Orchestre Métropolitain du Grand
Montréal, Christoph Eschenbach
ve John Axelrod yönetiminde Paris
Orkestrası, Paris, Viyana, Almanya
ve ABD’de Kurt Masur yönetiminde
Fransa Ulusal Orkestrası, Toulouse
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Ulusal Orkestrası, Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen,
Deutsche Sinfonie-Orchester, Kudüs
Senfoni, Amsterdam Sinfonietta,
Hollanda Oda Orkestrası, MonteCarlo Filarmoni, Esa-Pekka Salonen
yönetiminde New York Filarmoni,
Londra Filarmoni, Salzburg Mozarteum
Orkestrası, Deutsches Symphonie
Orchester, Riccardo Muti yönetiminde
Amsterdam Concertgebouw ve yine
Riccardo Muti yönetiminde Bavyera
Radyo Orkestrası eşliğinde çaldı.
Önümüzdeki günlerde Los Angeles
Filarmoni, Cleveland, San Francisco,
Boston Senfoni ve Tokyo NHK
Orkestraları ile çalacak.
Virgin Classics sanatçısı olarak
kaydettiği ilk albümde Bach ve
Boulez’in eserlerini seslendiren David
Fray büyük beğeniyle karşılandı ve
hem BBC Müzik Dergisi tarafından
2008 Yılı En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
seçildi hem de En İyi Albüm dalında
2008 ECHO Ödülü kazandı. Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen ile
kaydettiği (Bruno Monsaingeon’un
çektiği DVD ile birlikte) Bach
konçertolar da aynı şekilde övgü
topladı. Bunların ardından bir Schubert
resitali, Jaap van Zweden yönetimindeki
Philharmonia ile Mozart konçertoları ve
son olarak da bir Bach resitali (2. ve 6.
Partitalar ile do minör Toccata) CD’si
yayınlandı.

π David Fray was born in 1981 and
began the piano when he was 4 years
old. He worked with Jacques Rouvier at
the Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, and graduated
with top honours.
David Fray has received numerous
prizes and awards including a prize
and a grant by the Banque Populaire,
the Diploma of Outstanding Merit at
the Fifth International Hamamatsu
Competition in Japan; the Jeune
soliste de l’année (Young Soloist of
the Year) award, the most important
prize awarded by the Commission des
radios publiques de langue française;
the Feydeau de Brou Saint Paul grant
and the Révélation classique (Classical
discovery) prize from ADAMI. At the
2004 Montreal International Music
Competition, David Fray received
both the Second Grand Prize, and
the Prize for the best interpretation
of an imposed Canadian work. As a
direct reward for his success in this
competition, ATMA Classique released
his first CD (Liszt and Schubert).
David Fray gave numerous recitals in
Europe, America and Asia, in the most
prestigious halls : New York Carnegie
Hall, Cité de la Musique, Théâtre des
Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet,
Auditorium du Louvre in Paris, Place
des Arts in Montréal, Concertgebouw
Amsterdam, Alti Hall in Kyoto,
Palais des Beaux-Arts in Brussels, as
well as in festivals such as La Roque
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d’Anthéron, Montpellier, Piano aux
Jacobins in Toulouse, Colmar, SaintDenis, Bad Kissingen, Ruhr, Rheingau.
David Fray has been supported by
artists such as Dimitri Bashkirov,
Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda,
Christoph Eschenbach, and Pierre
Boulez. Under his recommendation,
David Fray received in Germany the
prize for young talents of “Klavier
Festival Ruhr” where he played in
Summer 2006. Christoph Eschenbach
invited him at the 10th Beethoven
Easter Festival in Warsaw to play Bach
Concertos with him, Robert Levine
and Ya-Fei Chuang. He performed
with the Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal under the direction of
Yannick Nézet-Séguin, the Orchestre
de Paris under Christoph Eschenbach
and John Axelrod, the Orchestre
National de France and Kurt Masur
in Paris, Vienna, Germany and the
USA, the Orchestre National du
Capitole de Toulouse, the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen,
Deutsche Sinfonie-Orchester, the
Jerusalem Symphony, Amsterdam
Sinfonietta, Netherlands Chamber
Orchestra, the Monte-Carlo
Philharmonic, New-York Philharmonic
and Esa-Pekka Salonen, London
Philharmonic, Salzburg Mozarteum
Orchester, Deutsches Symphonie
Orchester, Concertgebouw Amsterdam,
as well as in tour with Riccardo Muti
in Italy and with Bayerische Rundfunk
Orchestra, again with Riccardo
Muti. He will soon play with the Los
Angeles Philharmonic, Cleveland, San
Francisco, Boston Symphony, and the
NHK in Tokyo.
His first recording as a Virgin Classics
exclusive artist was devoted to Bach
and Boulez and won him great critical
acclaim (Newcomer of the Year
2008 by BBC Music Magazine, Best
recording / ECHO Preis 2008), as well
as his recording of Bach Concertos with
the Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen (with a DVD by Bruno
Monsaingeon.) Subsequently released
are a Schubert recital, Mozart concertos
with the Philharmonia and Jaap van
Zweden and, most recently a Bach
recital disc (Partitas Nos. 2 and 6 and
the Toccata in C minor).
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PİANO TRİO FORTE
sevil ulucan keman violin
rahşan apay viyolonsel cello
ece demirci piyano piano

22.06.2013
ct st 20.00

Süreyya Operası
Süreyya Opera House

Özkan Manav

Laçin
Hasan Uçarsu

Yok Zamanlar
Ernst Bloch

Noktürnler
Nocturnes
– Andante
– Andante quieto
– Tempestoso
Antonin Dvorak

Dumky, Mi minör, Op. 90, B 166
Dumky in E minor, Op.90, B166
– Lento maestoso-Allegro quasi doppio movimento
– Poco adagio-Vivace non troppo
– Andante-Vivace non troppo
– Andante moderato-Allegretto scherzando-Meno mosso
– Allegro-Meno mosso quasi Tempo I
– Lento maestoso-Vivace
Ara dahil 80’ sürer. Lasts 80’ inc. interval.

sponsor

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

sevil ulucan
▪ Bulgaristan’ın Şumnu kentinde doğdu
ve altı yaşındayken Veselin Spirov ile
keman öğrenimine başladı. Türkiye’ye
göç ettikten sonra İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda keman
öğrenimine Venyamin Varsawsky ile
devam ederek 2002 yılında birincilik
ile mezun oldu. 1998 yılında aldığı
bursla Salzburg Mozarteum Summer
Akademisi’nde Shmuel Ashkenasi’nin
ustalık sınıflarına katıldı. Daha sonra
Mincho Minchev, Mikhail Khomitzer
ve Uluslararası Keshet Eilon Keman
Kursu’nda; Cihat Aşkın, Vadim
Gluzman, Haim Taub ve Shlomo
Mintz ile çalıştı. İlk yurtdışı konserini,
2006’da Young-Euro-Classic Festivali
kapsamında, Berlin Konzerthaus’da
Prokofyev’in konçertosunu çalarak
gerçekleştirdi. Bu konserinde
Alman eleştirmenlerden çok olumlu
eleştiriler alan Ulucan, Cihat Aşkın’ın
rehberliğinde solistlik çalışmalarını
sürdürmenin yanı sıra 2007 CAKA
Ayvacık, 2008 Sapanca Kırkpınar
ve Ordu, 2009 İstanbul Keman Yaz
Okulları ile 2010 Beypazarı Keman
Kış Okulu’nda eğitmen olarak görev
almıştır. 2009 Temmuz’unda Kalan
firması tarafından yayınlanan ve Gülnare
Şekinskaya ile birlikte seslendirdiği
“Sevdana” albümü piyasaya çıkmış,
eleştirmenler tarafından da olumlu
eleştiriler almıştır. Sevil Ulucan halen
İÜ Devlet Konservatuvarı’nda araştırma
görevlisi olup, doktora çalışmalarına
Venyamin Varsawsky ile devam
etmektedir.
π Born in Shumen, Bulgaria, Sevil
Ulucan started the violin with
Veselin Spirov when she was six.
After immigrating to Turkey, she
continued with Venyamin Varsawsky
at the Istanbul University State
Conservatoire and graduated at the
top of her class in 2002. Sevil Ulucan
received a scholarship to participate
in Shmuel Ashkenasi’s master-classes
at the Salzburg Mozarteum Summer
Academy in 1998. She then studied
with Mincho Minchev and Mikhail
Khomitzer and at the International
Keshet Eilon Violin Course where
she studied with Cihat Aşkın, Vadim
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Gluzman, Haim Taub, and Shlomo
Mintz. Sevil Ulucan made her
international debut in August 2006
with a critically acclaimed Prokofiev
Concerto at the Berlin Konzerthaus
within the scope of the Young-EuroClassic Festival. Widely concertizing
in Turkey, she also continues her solo
studies with Cihat Aşkın. Ulucan
was a faculty member at the 2007
CAKA Ayvacık, 2008 CAKA Sapanca
Kırkpınar, 2008 CAKA Ordu, 2009
CAKA Istanbul Violin Summer
Schools and 2010 CAKA Beypazarı
Violin Winter School. Her debut
album “Sevdana” with pianist Gülnare
Şekinskaya, which was released
by Kalan Music in July 2009, has
received critical acclaim from critics
and music lovers alike. Sevil Ulucan
is currently a research fellow and
Venysamin Varsawsky’s doctorate
student in the Istanbul University State
Conservatoire.

rahşan apay
▪ Büyülü ve benzeri olmayan dumanlı
tınısıyla fark yaratan viyolonsel sanatçısı
Rahşan Apay, barok dönemden,
günümüz çağdaş müziklerine kadar
geniş bir repertuvara sahiptir. Türk
müzik kültürünün gelecek nesillere
aktarılmasındaki önemin bilinciyle,
son yıllardaki solistik kariyerini Türk
bestecilerinin eserlerine adayarak
bu eserleri kayıt altına almakta,
yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde
seslendirmektedir. İlk resitalini 11
yaşında veren sanatçı, Türkiye’de
verdiği sayısız solo konserlerin yanı
sıra Amerika, Almanya, Hollanda,
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Fransa, İtalya, Yunanistan, Ermenistan,
Macaristan, Portekiz gibi pek çok
ülkede orkestra eşliğinde konserler,
resitaller ve solo konserler verdi. A.
Adnan Saygun’un 100. doğum yılı
anısına, Selman Ada yönetiminde,
İDOB Orkestrası eşliğinde Saygun’un
Viyolonsel Konçertosu’nu ve Solo
Partita’sını TRT için kaydetti ve bu
eserleri Atina Megharon konser
salonunda icra etti. 2009 yılının
Nisan ayında değerli kemancımız
Cihat Aşkın tarafından bulunan Türk
tango bestecisi Necip Celal Andel’in
Viyolonsel Konçertosu’nun ilk
seslendirilişini yaptı ve aynı zamanda
CD kaydını gerçekleştirdi. TRT caz
sanatçısı Çınar Apay’ın kızı olarak
caz müziği ile yakından ilgilenen
çellist, TRT Caz Orkestrası ile birlikte
kayıtlar gerçekleştirdi, televizyon
kayıtları yaptı. İstanbul’da müzisyen
bir ailede doğduğu ve beş yaşında
piyano ile başladığı müzik yaşamına
11 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nın Prof. Reşit
Erzin sınıfında viyolonsel ile devam
etti ve 1996 yılında mezun oldu.
Aynı kurumda Ahmed Adnan Saygun
üzerine hazırladığı tezi ile yüksek lisans
derecesi elde etti ve dört sene süreyle
viyolonsel dersleri verdi. Mezuniyeti
sonrasında, Alexander Rudin, Philippe
Müller, Raphael Pidoux gibi önemli
çellistlerin ustalık sınıflarına katıldı.
Philippe Müller tarafından Paris’e davet
edilerek, hem Prof. Müller ile hem
de Franz Helmerssohn ile çalışmalar
yaptı. İtalya’da Accademia Musicale
Chigiana’da Pierro Farulli ve Andre
Nannoni’den yaylı sazlar dörtlüsü
üzerine eğitim aldı. 1998 yılında
Ankara’da düzenlenen Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik ödülü
sahibi oldu. Son yıllarda Cihat Aşkın,
Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Arın
Karamürsel, İdil Biret, Kamran İnce gibi
sanatçılarla yaptığı çalışmalarla dikkat
çeken Rahşan Apay, Türkiye’nin tek
klasik müzik dergisi Andante’de sürekli
yazılar yazmakta, Aşkın Ensemble’ın ve
1998’den beri Cemal Reşit Rey Senfoni
Orkestrası’nın viyolonsel grup şefliğini
yürütmekte, aynı zamanda yurtiçinde ve
yurtdışında birçok resital, orkestralar ile
konserler vererek solo çellistlik kariyerini
sürdürmektedir.

π Distinguished for her magical and
misty tone, cellist Rahşan Apay masters
an extensive repertoire ranging from
the Baroque to the contemporary.
In recent years, she has devoted her
soloist career to Turkish composers,
internationally performing and
recording their works in order to
pass the Turkish music culture on to
the future generations. Apay made
her stage debut with a recital at the
age of 11. Since then, she has given
numerous concerts throughout
Turkey and has appeared in Armenia,
France, Germany, Greece, Hungary,
Italy, Netherlands, Portugal, and the
United States among others, both
with concerto performances and in
recital. To celebrate the centennial
of Adnan Saygun, she performed
his solo Partita as well as the Cello
Concerto with the Istanbul State
Opera and Ballet Orchestra under the
baton of Selman Ada at the Athens
Megharon Hall and also recorded these
two works for the TRT. She gave the
premiere and made the recording of
Necip Celal Andel’s Cello Concerto, a
work discovered by the violinist Cihat
Aşkın amongst other works of the
composer who is renowned for his
tangos. As the daughter of the TRT
jazz musician Çınar Apay, she takes
a close interest in jazz, too and has
recorded and broadcasted with the
TRT Jazz Orchestra. Apay started the
piano when she was 5 and continued
with cello in Prof. Reşit Erzin’s class
at the Mimar Sinan University State
Conservatory from 11 years old and on,
graduating in 1996. She completed her
master’s degree at the same institution
with a thesis on Adnan Saygun while
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also teaching there during those four
years. Following graduation, she
studied with such leading cellists as
Alexander Rudin, Philippe Müller,
and Raphael Pidoux in master-classes.
Upon Mr. Müller’s invitation, she
went to Paris to study both with him
and with Franz Helmerssohn. She
attended the Accademia Musicale
Chigiana, taking lessons from Pierro
Farulli and Andre Nannoni on string
quartet. She is the second prize
winner of the 1998 International Cello
Competition in Ankara. Apay’s recent
collaborations with such virtuosos like
Cihat Aşkın, Ayla Erduran, Ayşegül
Sarıca, Arın Karamürsel, İdil Biret,
and Kamran İnce have drawn much
critical acclaim. She plays the lead cello
in the Aşkın Ensemble as well as the
Cemal Reşit Rey Symphony Orchestra,
while pursuing her soloist career with
concerts and recitals in Turkey and
abroad. She also writes regularly in the
Andante Magazine.

ece demirci
▪ Piyanoya sekiz yaşında Rana Erksan’la
başlayan Ece Demirci, MSGSÜ Devlet
Konservatuvarı’nda kısa bir süre devlet
sanatçısı Gülsin Onay’la çalıştıktan
sonra Prof. Metin Öğüt’le devam ederek
yüksek lisanstan pekiyi derece ile mezun
oldu. Gülsin Onay, Süher Pekinel,
Ayşegül Sarıca gibi devlet sanatçılarının
referanslarıyla Almanya’ya giden sanatçı
kazandığı üç burstan biri olan DAAD
bursuyla Hannover Müzik Yüksek
Okulu’nda Prof. B. Ebert ile çalıştıktan
sonra Essen Folkwang Müzik Yüksek
Okulu’nda Prof. C. Vickers’ın sınıfından
yüksek lisans ve konser piyanistliği
(Konzert-Examen) diplomalarını aldı.
Cemal Reşit Rey’le özel olarak teori
ve kompozisyon çalışmaları yaptı.
1986’da Liones Bursu ile Mozarteum
Akademisi’nde yaz kurslarına
Prof. P. Lang ve T. Nikolaijewa’nın
sınıflarında katıldı. 1988 Ulusal Piyano
Yarışması’nda 3.’lük ödülü aldı.
Yurtdışındaki oda müziği çalışmaları
dışında ünlü besteci A. Schönberg’in
asistanı P. Stein’ın “Yeni Viyana Okulu”
semineri konserlerinde çaldı. 1993
Uluslararası Troya Müzik Festivali’nde
Müzik im Kontex ile oda müziği

olarak ve solo konserler verdi. 1996
Münster 96 Spektakel ve 1998 CRR
Uluslararası Piyano Festivali’ne katıldı.
Essen Üniversite Orkestrası, Mersin
Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası,
Bursa, Çukurova Devlet Senfoni
ve Bilkent Senfoni orkestralarıyla
konserler veren sanatçı, 2001’de Tokyo
Türk Büyükelçiliği’ndeki konserinde
büyük beğeni topladı. 2005’te Bükreş
George Enescu Filarmoni Orkestrası
ile verdiği konserlerden dış basında da
övgüyle bahsedildi. 34. İstanbul Müzik
Festivali’nde keman sanatçısı Barennie
Moon ile Mozart’ın piyano ve keman
için sonatlarını çaldı. 2007’de Salzburg
Mozarteum Akademisi’nde bir resital
veren sanatçının “Piano Sonare” adında
Triolila Müzik Yapım Şirketi tarafından
çıkan bir CD’si bulunmaktadır. Bugüne
kadar Avuturya Kültür Ofisi, AKM,
Aksanat, Borusan Müzikevi, İzmirsanat,
ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız
Saray Tiyatrosu, CRR gibi birçok yerde
resital veren sanatçının yurtdışı konser
faaliyetleri halen devam etmektedir.
Radyo ve televizyon kayıtları bulunan
Demirci aynı zamanda profesör olarak
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda
öğretim üyeliğini sürdürmektedir.
π Ece Demirci started the piano with
Rana Erksan at the age of eight and
after studying briefly with Gülsin
Onay, she became Prof. Metin Öğüt’s
student at the Mimar Sinan Fine
Arts University State Conservatoire,
where she completed her master’s
degree with excellent marks. She
was recommended to Prof. B. Ebert
by Gülsin Onay, Süher Pekinel, and
Ayşegül Sarıca and studied with him
at the Hannover University of Music
on a DAAD scholarship. She then
got another master’s degree as well
as her Konzert-Examen at the Essen’s
Folkwang University of Music in
Prof. C. Vickers’ class. Ece Demirci
studied theory and composition
privately with composer Cemal Reşit
Rey. She attended Prof. P. Lang and
T. Nikolaijewa’s master-classes at the
Mozarteum Academy Summer School
in 1986 on a Lioness Scholarship.
Besides her involvement in chamber
music abroad, she also played at
Schönberg’s assistant P. Stein’s New

Viennese School seminar concerts.
She won the third prize at the 1988
National Piano Competition.
Ece Demirci performed both with
Müzik im Kontex and in recital at
the 1993 International Troya Music
Festival. She was a guest at the 96
Spektakel Festival in Münster and
1998 CRR International Piano Festival.
Her orchestral engagements included
concerts with Essen University
Orchestra, Mersin University Academic
Chamber Orchestra, Bursa Regional
State Symphony, Çukurova State
Symphony, and Bilkent Symphony
Orchestra. Her recital at the Tokyo
Turkish Embassy in 2001 was
received with much acclaim. In
2005, she played with the George
Enescu Philharmonic in Bucharest,
delivering a performance lauded by the
international press. She was a guest
at the 34th Istanbul Music Festival in
2006, performing Mozart’s sonatas
for violin and piano with the violinist
Barennie Moon, and gave a recital at
the Salzburg Mozarteum Academy in
2007. She has appeared in recital at
the major halls in Turkey, including
the Austrian Culture Office, Istanbul
Atatürk Cultural Centre, Aksanat,
Borusan Music House, İzmir Sanat,
Middle East Technical University, Yıldız
Technical University, Yıldız Palace
Theatre, and Cemal Reşit Rey Concert
Hall, along with various centres
abroad. She has a CD, Piano Sonare,
released by Triolila Music and several
radio and TV recordings. Ece Demirci
is currently a faculty member at the
Mimar Sinan Fine Arts University State
Conservatoire.

109

m ad r i d ’e naples to mad rıd

NAPOLİ’DEN MADRİD’E
NAPLES TO MADRID
Ensemble Jacques Moderne
Joël Suhubıette şef conductor
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Saint Antoine Kilisesi
Church of Saint Antoine

10 vokalist singers, theorbo, viyolonsel cello & klavsen harpsichord
Domenico Scarlatti

Te Deum (1722)
Missa Quatuor vocum (1754)
Cibavit nos
Stabat Mater (1714)
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joël suhubıette
▪ A capella repertuvarından oratoryolara
ve operalara, Rönesans’tan 21.
yüzyıl müziğine geniş bir yelpazede
müzikologlarla çalışan, çağdaş
bestecilerle işbirliği yapan Joël
Suhubiette 1993’te Ensemble Jacques
Moderne’i kurmuş ve Toulouse’ta Oda
Müziği Korosu Les Eléments’i kurduğu
1997 yılından beri bu iki topluluk
arasında zamanını paylaştırır olmuştur.
Joël Suhubiette piyano, şan ve erken
dönem müziği eğitimi aldı; koral
repertuvara ilgisi hızla gelişti. Önce
Les Arts Florissants’a katıldı, ardından
Philippe Herreweghe ve toplulukları,
Chapelle Royale ve Collegium vocale de
Gand ile tanışarak 12 yıl onlarla söyledi.
Herreweghe gibi bir usta ile dört yüz
yıllık koral müzik repertuvarını çalışmak
Suhubiette’in kariyerinde belirleyici
oldu. 1990–1998 yıllarında her iki
koroda da asistan olarak görev yaptı ve
bu süre zarfında kendi toplulukları Les
Eléments ile Toulouse’ta ve Ensemble
Jacques Moderne ile Tours’da a capella
repertuvarını keşfetti.
1997’de kurulan Les Eléments Oda
Müziği Korosu 20-40 arası profesyonel
şancıdan oluşuyordu. Joël Suhubiette
çağdaş yaratıları ve 20. yüzyılın zengin
repertuvarlarını araştırmaya da büyük
zaman ayırdı. Günümüz bestecilerinin
pek çoğunun bir “enstrüman”
olarak koroya ilgi gösterdiklerini
bildiğinden koroyu günümüz müziğinin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir araca
dönüştürmek üzere çalışmaktadır.
Yeni ve geleneksel repertuvarları
birleştiren sanatçı, çeşitli Fransız
bestecilere düzenli olarak eser siparişi
verir. Joël Suhubiette 1993’ten beri
Tours’da Ensemble Jacques Moderne’i
yönetmekte ve kendisinin o kadar çok
söylediği erken dönem repertuvarını
bu toplulukla seslendirmeye devam
etmektedir. Topluluğun uzmanlığı
16. yüzyıl polifonik repertuvarı ve erken
barok dönem eserleri olmakla birlikte
Fransız, Flaman, İspanyol ve İtalyan
Rönesans’ının büyük bestecileriyle
17. yüzyıl Alman ve İtalyan müziğini de
icra eder.
Joël Suhubiette her iki topluluğuyla
da Hortus, Calliope, Virgin Classics,
Ligia Digital ve Naïve başta olmak
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üzere çeşitli etiketler altında pek çok
kayıt yapmıştır. Oratoryo yönetmek
üzere Toulouse Ulusal Oda Orkestrası,
Limoges Barok Topluluğu, Montauban
Barok Orkestrası ve Ars Nova Topluluğu
gibi diğer Fransız topluluklar da sıklıkla
Suhubiette’yi davet ederler. Saint-Céré
Festivali ve Eclaté Lirik Operası sanatçıyı
1998’den bu yana, Mozart operalarını
(Figaro’nun Düğünü, Sihirli Flüt, Don
Giovanni ve Saraydan Kız Kaçırma)
yönetmek üzere davet etmektedir. Aralık
1999’da Kurt Weill’in Silbersee’sinin
Fransız prodüksiyonunu Massy’deki
Opera Evi’nde yöneten Suhubiette,
2003 ve 2004’te ise Dijon Operası’nda
Don Giovanni ile Sihirli Flüt’ün yanı
sıra Offenbach’ın Güzel Helen’ini
yönetti. Joël Suhubiette 2005’te her
iki topluluğunu bir araya getirerek
Toulouse Org Festivali’ni başlattı. 2007
Nisan’ında Paris’teki Champs Elysées
Tiyatrosu’nda Ensemble Jacques
Moderne ve Les Folies Françoises
(Patrick Cohen-Akenine) ile Bach’ın
Aziz John Pasyonu’nu seslendirdi. Les
Eléments Oda Müziği Korosu 2006’da
Yılın Topluluğu kategorisinde Victoires
de la Musique Classique ödülünü
kazandı.
π From the a capella repertoire to
the oratorio, from the Renaissance
to the 21st Century music, including
the Opera repertoire, working with
musicologists, meeting contemporary
composers, Joël Suhubiette is sharing
his time between the Ensemble
Jacques Moderne since 1993 and the
Chamber Choir “Les Eléments”, which
he founded in Toulouse in 1997. Joël
Suhubiette has studied the piano,
singing and early music and quickly
developed a strong interest in choral
repertoires. He first sang with Les
Arts Florissants and then met Philippe
Herreweghe and his ensembles – the
Chapelle Royale and the Collegium
vocale de Gand – with whom he
sang for twelve years. Meeting this
master proved a decisive moment for
him when he was able to work on a
great repertoire of four centuries of
choral music. He played the role of
assistant with both these choirs for
eight years between 1990 and 1998.
During this time Joël Suhubiette
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explored the a capella repertoire with
his own two choirs, Les Eléments in
Toulouse and the Ensemble Jacques
Moderne in Tours for early music. Les
Eléments Chamber Choir was created
in 1997 and is made up of between
20 and 40 professional singers. Joël
Suhubiette spent a lot of his time
exploring the contemporary creations
and rich repertoires of the Twentieth
Century. He knows that a lot of today’s
composers are interested in the choir
as an “instrument”. He is working
towards making the choir a quality
tool ready to face today’s music. He
mixes new and traditional repertoire
music and regularly commissions
several French composers. Since 1993
Joël Suhubiette is conducting the
Ensemble Jacques Moderne in Tours
and continues the reproduction of early
repertoire that he has sung so much.
The Ensemble’s specialties are the
polyphony of the 16th century and the
works of the early Baroque period. It
also plays the great composers of the
French, Flemish, Spanish and Italian
Renaissances, as well as German and
Italian music of the XVIIth Century.
Joël Suhubiette has made many
recordings with these two ensembles,
for numerous record labels and in
particular with Hortus, Calliope, Virgin
Classics, Ligia Digital and Naïve.
Other French ensembles often invite
him to conduct oratorio repertoires.
He has conducted l’Orchestre de
Chambre National de Toulouse,

l’Ensemble Baroque de Limoges,
l’Orchestre Baroque de Montauban,
l’Ensemble Ars Nova.... Since 1998
he has been invited by the Festival
de Saint-Céré and the Lyrique Opéra
Eclaté Company to conduct a series
of operas by Mozart (The Marriage of
Figaro, the Magic Flute, Don Giovanni
and the Abduction from the Seraglio).
In December 1999, he conducted the
French creation of Silbersee by Kurt
Weill at the Opera House in Massy. He
has been invited by the Dijon Opera
House to conduct Don Giovanni and
The Magic Flute along with Offenbach’s
La Belle Helene in 2003 and 2004.
In 2005, Joël Suhubiette has united
both his ensembles and opened the
Toulouse les Orgues Festival. In April
2007, Joël Suhubiette conducted the St
John Passion by Bach, among others
in the Théâtre des Champs-Elysées
in Paris, with the Jacques Moderne
Ensemble and Les Folies Françoises
(Patrick Cohen-Akenine). Les Eléments
Chamber Choir has been awarded the
Victoires de la Musique Classique 2006
in the category “Ensemble of the Year”.

ensemble jacques moderne
▪ On beş yıldan uzun zamandır
Joël Suhubiette tarafından yönetilen
Ensemble Jacques Moderne
Rönesans’tan geç barok döneme kadar
geniş yelpazede bir vokal repertuvarı
keşfe çıkar. Topluluk Fransa ve
Avrupa’nın belli başlı tüm festivallerine
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konuk olmakla kalmamış, kurumsal ve
medya ödülleriyle taltif edilmiş pek çok
albüm yayınlamıştır.
Müzikolog ve koro şefi Jean-Pierre
Ouvrard tarafından kurulan Ensemble
Jacques Moderne on altıncı yüzyıldan
on sekizinci yüzyıla uzanan bir
repertuvar üzerine uzmanlaşan on altı
koristinin yanı sıra yirmi müzisyene
kadar genişleyebilen yapısıyla boyutu
ihtiyaca göre değişebilen profesyonel bir
topluluktur. 1993 yılından bu yana Joël
Suhubiette tarafından yönetilmektedir.
Üniversite bünyesinde kurulmuş
olan topluluk akademik köklerine
bağlı kalarak müzikolojik ve tarihsel
araştırmalara ağırlık vermeye devam
etmiş ve repertuvarına Fransız, İngiliz,
İspanyol ve İtalyan Rönesans’ından
nadir seslendirilen eserleri almıştır.
Ensemble Jacques Moderne memleketi
Touraine’de olduğu gibi Fransa’nın
dört bir yanında konserler vermekte,
yurtiçi ve dışında pek çok festivale
konuk olmaktadır. Topluluk Calliope
& Ligia Dijital Etiketleri (Harmonia
Mundi) altında çeşitli albümler
kaydetmiş ve bu albümlerin çoğu,
Le Monde de la Musique, Diapason,
Classica, Répertoire gibi dergilerde
övgülerle yer almıştır. 2007’de
kaydettikleri Buxtehude’nin Kantat’ı
müzikseverler kadar eleştirmenlerin
de beğenisini kazanmıştır. Ensemble
Jacques Moderne sürekli genişlettiği
repertuvarına 2000’de Bach’ın Aziz
Matthew Pasyonu’nu da ekledi. Bu
canlandırmalarda Marie-Cristina
Kiehr, Dominique Visse, Isabelle
Poulenard, Carolyn Sampson, Anne
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sixteen singers choir, specialising
in music of the sixteenth to the
eighteenth centuries. The Ensemble
is conducted by Joël Suhubiette since
1993. Faithful to its origins as a
university ensemble, musicological and
historical research play an important
part, and its repertoire is devoted to
rare or rarely performed works, from
the French, English, Spanish and
Italian renaissance. The Ensemble
Jacques Moderne appears regularly
in its native Touraine as well as in the
rest of France, and takes part in many
festivals both at home and abroad.
The Ensemble has also recorded many
discs for the Calliope & Ligia Digital
Magouët, Gérard Lesne, Paul Agnew,
Labels (Harmonia Mundi). Many of
Robert Getchell, Thomas Bauer gibi
these records were primed by the press
pek çok solistle çalışan topluluk,
(Le Monde de la Musique, Diapason,
Bach’ın Pasyon’unu 2007 Nisan’ında
Classica, Répertoire, etc). His last
Les Folies Françoises (Patrick
record was in 2007 with Buxtehude’s
Cohën-Akenine) ile seslendirdi. Joël
Cantata: praised by many critics as
Suhubiette yönetimindeki bu Fransa
well as by the public. Broadening its
turnesi Paris’in ünlü Champs-Elysées
repertoire, in 2000, the Ensemble
Tiyatrosu’ndaki bir konserle son buldu.
Jacques Moderne has performed the
Topluluk 2008’de Tours’da seslendirdiği
St Matthew Passion by Bach. In these
Purcell’in Kral Arthur projesini 2010’da
revivals the Ensemble works with
tekrar canlandırarak Orléans, Bourges,
soloists including Marie-Cristina Kiehr,
Poitiers ve Paris’te Salle Gaveau’yu
Dominique Visse, Isabelle Poulenard,
kapsayan bir Fransa turnesine çıkardı.
Carolyn Sampson, Anne Magouët,
Aynı yıl Hollanda’nın Utrecht Festivali
Gérard Lesne, Paul Agnew, Robert
ile İspanya’daki Cuenca’ya konuk oldu.
Getchell, Thomas Bauer and many
2011’de Schein programıyla çok başarılı
others. In April 2007, the Ensemble
bir Almanya turnesi gerçekleştirdi.
Jacques Moderne has performed the St
Kral Arthur’un 2011’deki başarısının
John Passion by Bach with Les Folies
ardından Joël Suhubiette 2012’de Dido &
Françoises (Patrick Cohën-Akenine).
Aeneas’ı sahneleyerek Ensemble Jacques
This French tour, under the lead of
Moderne ile Fransa’nın saygın konser
Joël Suhubiette, ended in Paris with
salonlarında seslendirdi.
a concert in the prestigious Théâtre
des Champs-Elysées. In 2008, the
π Conducted by Joel Suhubiette for
Ensemble performed Purcell’s King
over 15 years, the Ensemble Jacques
Arthur in Tours and has revived this
Moderne explores a wide range of vocal
project with a French tour in 2010,
repertoire from the premises of the
playing in Orléans, Bourges, Poitiers
Renaissance to the late Baroque. The
and Salle Gaveau in Paris. This
Ensemble has not only been invited in
year it was also invited in Utrecht’s
major French and European festivals,
Festival (the Netherlands) as well as in
but also published many records, all
Cuenca (Spain). In 2011, among other
praised by institutional and press
projects, the Ensemble has made a very
awards. Founded by the musicologist
successful tour across Germany with
and choirmaster Jean-Pierre Ouvrard,
its Schein program. In 2012, after the
the Ensemble Jacques Moderne is a
success of King Arthur in 2010, Joël
professional ensemble, which varies
Suhubiette has created and performed
in size according to requirements,
his Dido & Aeneas with the Ensemble
comprising up to twenty musicians
Jacques Moderne in several prestigious
and instrumentalists as well as its
French concert halls.
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PERİLER KRALİÇESİ
THE FAIRY QUEEN

per iler kr aliçes i th e faı ry qu een

Henry Purcell

Periler Kraliçesi
The Fairy Queen

New London Consort
Phılıp Pıckett şef conductor
Maurıcıo Garcıa Lozano yönetmen director

24.06.2013 Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
Joanne Lunn soprano
Robert Sellıer tenor
Mıchael George basbariton bass-baritone
Faye Newton soprano
Penelope Appleyard soprano
Chrıstopher Robson kontrtenor countertenor
Tım Travers-Brown kontrtenor countertenor
Joseph Cornwell tenor
Sımon Grant basbariton bass-baritone
José Trıguero Delgado sirk sanatçısı circus artist
Zoe Jones sirk sanatçısı circus artist
Boldo Janchıvdorj sirk sanatçısı circus artist
Marıjke Vermeır sirk sanatçısı circus artist
Jesse Saunders sirk sanatçısı circus artist
Sımon Munday trompet trumpet
Paul Sharp trompet trumpet
Stephen Burke timpani
Louıse Strıckland flüt recorder
Heather Moger flüt recorder
Hılary Stock obua oboe
Gaıl Hennessy obua oboe
Katrına Russell fagot bassoon
Penelope Spencer keman violin
Sarah Moffatt keman violin
Catherıne Roddam viyola viola
Carolıne Rıtchıe viyolonsel cello
Davıd Roblou klavsen harpsichord
Lynda Sayce teorbo theorbo
Henrık Persson viyol viol
Isobel Dunhıll tasarım design
Ace McCarron ışık tasarımı lighting design
Karla Shacklock hareket movement
Jocelyn Bundy sahne direktörü stage manager
Anaıs Smart prodüksiyon direktörü production manager

eş sponsor co-sponsor

de doelen rotterdam ve new london
consort ortak yapımı, globe-trotter,
circus space london, londra meksika
büyükelçiliği ve anglo-mexıcan
foundatıon’ın destekleriyle.
co-produced by de doelen rotterdam
and the new london consort, wıth
support from globe-trotter, cırcus
space london, the mexıcan embassy
ın london and the anglo-mexıcan
foundatıon.
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phılıp pıckett

and his Ensembles were appointed
Associate Artists of Manchester’s
Bridgewater Hall.

maurıcıo garcía lozano

Southbank’ın Erken Dönem Müziği
Festivali’nin sanat direktörlüğünü
üstlendi. 1995’te Londra’daki
Shakespeare’in Globe Tiyatrosu’na
Erken Dönem Müziği Direktörü olarak
atandı. 2010 Mayıs’ında Philip Pickett
ve toplulukları Manchester’daki
Bridgewater Konser Salonu’nun
bağlantılı sanatçıları olarak atandılar.
π Musical Director and founder of
the world-renowned ensembles New
London Consort and Musicians of the
Globe, Philip Pickett is considered
one of today’s most eminent advocates
of period performance. Philip
Pickett began his musical career as
a trumpeter before becoming one of
Britain’s leading recorder players,
performing and recording as soloist
with many leading ensembles. A
regular guest conductor, Philip
Pickett has been invited to appear
with orchestras such as the Hong
Kong Philharmonic Orchestra, Macau
Orchestra, Rotterdam Philharmonic
Orchestra, Netherlands Radio Chamber
Philharmonic Orchestra, Royal
Flanders Philharmonic Orchestra,
Orquesta Sinfonica de Navarra,
Orquesta de Granada, Norwegian
Chamber Orchestra and Trondheim
Symphony Orchestra. In 2004 he
conducted a new production of

Monteverdi’s L’Orfeo at Lyon National
Opera and in 2009 made his debut
at Mexico National Opera with a
new production of Mozart’s Don
Giovanni. Associate Artists of London’s
Southbank between 1996–2005,
Philip Pickett and the New London
Consort have performed in some of
the most prestigious concert halls and
festivals in the world. Philip Pickett
and the New London Consort recorded
exclusively for Decca for 15 years,
making more than 40 CDs including
Monteverdi’s L’Orfeo and 1610 Vespers,
Bach’s Brandenburg Concerti,
Orchestral Suites and Christmas
Oratorio, Blow’s Venus & Adonis,
Telemann’s Water Music and Vivaldi’s
Gloria. As well as touring world-wide
(most recently with folk singer Richard
Thompson) Philip Pickett and the
Musicians of the Globe recorded a
series of CDs of English theatre music
for Philips Classics including Purcell’s
Timon of Athens, excerpts from Dido &
Aeneas and The Fairy Queen, and Henry
Rowley Bishop’s music for the Covent
Garden Shakespeare revivals around
1820. From 1996–2003 Philip Pickett
was artistic director of the Southbank’s
annual Early Music Festival. In 1995
he was appointed Director of Early
Music at Shakespeare’s Globe Theatre
in London. In May 2010 Philip Pickett

© rıchard haugton

▪ Dünyaca tanınmış topluluklar
New London Consort ve Musicians
of the Globe’un kurucusu ve müzik
direktörü Philip Pickett dönem müziği
icrası alanında günümüzün en seçkin
sanatçıları arasında sayılmaktadır.
Philip Pickett trompetçi olarak
adım attığı müzik kariyerinde daha
sonraları İngiltere’nin en önemli blok
flütçülerinden biri haline gelerek pek
çok önemli topluluk eşliğinde konser
ve kayıt çalışmaları yaptı. Konuk şef
olarak düzenli davet alan Pickett, Hong
Kong Filarmoni, Macau Orkestrası,
Rotterdam Filarmoni, Hollanda Radyo
Oda Filarmoni Orkestrası, Kraliyet
Flaman Filarmoni, Navarra Senfoni,
Granada Orkestrası, Norveç Oda
Orkestrası ve Trondheim Senfoni gibi
orkestraları yönetti. 2004 yılında Lyon
Ulusal Operası’nda Monteverdi’nin
Orfeo operasının yeni prodüksiyonunu
yönetti; 2009’da Mozart’ın Don
Giovanni’sinin yeni prodüksiyonuyla
Meksika Ulusal Operası’nda ilk kez
sahneye çıktı. 1996–2005 yıllarında
Londra’daki Southbank Merkezi’nin
bağlantılı sanatçıları arasında yer alan
Philip Pickett ve New London Consort
dünyanın en saygın konser salonları ile
festivallerinden bazılarına konuk oldular.
Philip Pickett, New London Consort
ile birlikte 15 yıl boyunca sadece
Decca etiketi altında kayıt yaparak
Monteverdi’nin Orfeo ve 1610 Vespers
eserleri, Bach’ın Brandenburg
Konçertoları ile orkestral süitleri ve Noel
Oratoryosu, Blow’un Venüs ve Adonis’i,
Telemann’ın Su Müziği ve Vivaldi’nin
Gloria’sı dahil, 40’tan fazla albüm
çıkardı.
Philip Pickett Musicians of the Globe
ile birlikte, en sonuncusu folk şarkıcısı
Richard Thompson ile olmak üzere
çıktığı dünya turnelerinin yanı sıra
Philips Classics etiketi altında Henry
Rowley Bishop’un 1820’lerde Covent
Garden’da sahnelenen Shakespeare
oyunları için yazdığı müzikler, Purcell’in
Atinalı Timon yarı-operası ve yine
Purcell’in Dido ve Aeneas ile Periler
Kraliçesi’nden alıntılar gibi İngiliz
tiyatro müziklerini kapsayan bir dizi CD
kaydetti.
Philip Pickett 1996–2003 yıllarında
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▪ Tiyatro yönetmeni, oyuncu, çevirmen,
ses tasarımcısı ve öğretmen Mauricio
Garcia Lozano, Meksika Ulusal Otonom
Üniversitesi’nden (UNAM) 1995 yılında
mezun oldu. Aynı zamanda Meksika’nın
Ulusal Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde
piyano eğitimi aldı.
Lozano tiyatro yönetmeni olarak Albert
Castillo, Jaime Chabaud, Ilya Cazés,
Ximena Escalante, David Mamet
ve David Hare gibi özellikle çağdaş
yazarlardan seçtiği 30’un üzerinde
oyun sahnelemiştir. Meksika merkezli
Farfullero Tiyatrosu’nun kurucusu ve
sanat yönetmeni olan sanatçı, topluluk
için 1998’den bu yana on projeye
imza attı. 2002’de Montreal’deki
d’Aujourd’hui Tiyatrosu’nda Carole
Fréchette’in Jean ve Béatrice oyununun
dünya prömiyerini yönetti. Oyunun
başarısını takiben Kanada Ulusal
Tiyatro Okulu’nda öğretmenliğe
başladı ve 2004’te Pascal Chévarie’nin
Naufrages oyununu sahneledi.
2006’da topluluğuyla Amsterdam’da
gerçekleştirilen Dünya Müzik Tiyatro
Festivali’nin açılışını yapmak üzere
davet alarak burada sahnelediği Frida
Kahlo, Unos Cuantos Piquetitos oyunuyla
Avrupa turnesine çıktı.
Mauricio García Lozano, Gerardo
Mancebo’nun Kaptan Gazpacho’nun
Muhteşem Maceraları oyununu
sahneleyişiyle Meksika Tiyatro
Eleştirmenleri Derneği tarafından
verilen José Enrique Gorlero Ödülü’ne
layık görüldü. Ayrıca Meksika Ulusal
Kültür ve Sanat Fonları’ndan Jovenes
Creadores bursunu almaya iki kez hak
kazandı.
Lozano 1997 yılından bu yana
Meksika’daki Tiyatro Üniversite
Merkezi’nde ve 2002’den beri de
Meksika’nın saygın tiyatro okulu
CasAzul’da tiyatro dersleri vermektedir.
2009’da 25. México en el Centro
Histórico Festivali kapsamında açılış
gecesinde Mozart’ın Don Giovanni
operasını ve ayrıca Meksika Ulusal
Tiyatrosu tarafından sahnelenen yeni
Egmont prodüksiyonunu yönetti. Aralık

2010’da Güzel Sanatlar Sarayı’nın
yeniden açılışı onuruna Meksika Ulusal
Operası’nı Beethoven’ın Fidelio’sunun
yeni prodüksiyonunu da yönetimini
üstlendi. Ağustos 2011’de İspanya’daki
Merida Festivali’nde sahnelediği
Sofokles’in Antigone tragedyası ile
büyük övgü topladı. Topluluğu Farfullero
Tiyatrosu ile 2011/12 sezonunda
Meksika’daki Cervantino Festivali’nde
Carole Frechette’in La Petite Pièce
au fond de l’Escalier oyununu ve
Meksika’daki UNAM Tiyatrosu için
Las Relaciones de Shakespeare
(y Marlowe) oyununun dünya
prömiyerini gerçekleştirdi.

by Carole Fréchette at the Théâtre
d’Aujourd’hui in Montreal. Following
its success he joined the teaching
team at the National Theatre School
of Canada, and in 2004, directed
Naufrages by Pascal Chévarie. In 2006
he was invited to open Amsterdam’s
World Music Theater Festival, directing
his company in a production of Frida
Kahlo, Unos Cuantos Piquetitos which
subsequently toured around Europe.
Mauricio was awarded the José
Enrique Gorlero Prize by the Mexican
Association of Theatre Critics for his
staging of Las Tremendas Aventuras
de la Capitana Gazpacho by Gerardo
Mancebo. He was also twice chosen
π Theatre director, actor, translator,
to receive the Jóvenes Creadores’
sound designer and teacher, Mauricio
grant by Mexico’s National Funds for
García Lozano graduated from the
Culture and the Arts. Mauricio has
Universidad Nacional Autónoma de
been teaching theatre at Mexico City’s
México in 1995. He also studied piano
Centro Universitario de Teatro since
at Mexico’s Instituto Nacional de Bellas 1997, and at Mexico’s prestigious
Artes. As theatre director Mauricio has acting school CasAzul since 2002.
staged more than 30 plays, with an
In 2009 he directed Mozart’s Don
emphasis on contemporary Mexican
Giovanni for the opening of the
and foreign dramaturges such as Albert 25th Festival de México en el Centro
Castillo, Jaime Chabaud, Ilya Cazés,
Histórico and a new production of
Ximena Escalante, David Mamet and
Egmont produced by Mexico’s National
David Hare. He is the founder and
Theatre Company. In December 2010
artistic director of Teatro del Farfullero, he directed Mexico’s National Opera
a Mexico-based theatre company for
Company in a new production of
whom he has directed ten projects
Beethoven’s Fidelio for the re-opening
since 1998. In 2002 Mauricio directed of Mexico’s Palacio de Bellas Artes
the world premiere of Jean et Béatrice
and in August 2011 he directed to
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great acclaim Sophocles’ Antigone
for the Festival de Mérida in Spain.
During 2011/12 he staged La Petite
Pièce au fond de l’Escalier by Carole
Frechette at the Cervantino Festival in
Mexico and the world premiere of Las
Relaciones de Shakespeare (y Marlowe)
for Teatro UNAM in Mexico City - both
productions with his company Teatro
del Farfullero.
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joanne lunn
▪ Joanne Lunn Kraliyet Müzik Koleji’nde
okudu ve okuldan ayrılırken son
derece saygın Tagore Altın Madalyası
ile ödüllendirildi. Sanatçı, İngiliz
Barok Solistleri, Age of Enlightenment
Orkestrası, Musicians of the Globe,
New London Consort, Antik Müzik
Akademisi, Hilliard Topluluğu ve
Collegium Vocale Gent gibi pek çok
önemli topluluk eşliğinde solist
olarak konserler vermekte ve kayıtlar
yapmaktadır.
Joanne Lunn Monteverdi Korosu’nun
Bach Kantatlarıyla Haç Yolculuğu
turnesinde solist olarak sık sık
sahneye çıktı. Söylediği operalar
arasında İngiliz Ulusal Operası’nda
Monteverdi’nin Poppea’nın Taç Giyme
Töreni, Venedik’te John Eliot Gardiner
yönetiminde ve David Pountney’nin
rejisiyle Britten’ın Bir Yazdönümü
Gecesi Rüyası, New London Consort ile
Jonathan Miller yönetmenliğini yaptığı
Monteverdi’nin Orfeo ve Purcell’in Dido
ve Aeneas eserlerinin prodüksiyonları
yer alır. Konserleri arasında ise Age
of Enlightenment Orkestrası ve şef
Roger Norrington ile Bach’ın Aziz
Matta Pasyonu; Monteverdi Korosu
eşliğinde Handel’in L’Allegro ve
Haydn’ın Heilig, Harmonie ve Pauken
missaları; Antik Müzik Akademisi ile
BBC Proms’da Bach’ın Magnificat’ı;
Marc Minkowski’nin yönettiği Faure’nin
Requiem’i; Japonya Bach Cemiyeti ile
Bach Magnificat ve Si minör Missa ve
City of London Sinfonia ile Mozart’ın
Do minör Missa’sı sayılabilir. Sanatçının
diskografisi John Eliot Gardiner
yönetiminde Haydn missalar ve Hilliard
Topluluğu ile Bach motetleri de kapsar.
Geçtiğimiz sezonlarda Cappella
Amsterdam ile Saul, Frauenkirche
Dresden’de Concerto Köln ile Bach’ın

Proms with the Academy of Ancient
Music, Fauré’s Requiem directed by
Marc Minkowski, Bach Magnificat and
Mass in B Minor with Bach Collegium
Japan and Mozart’s Mass in C Minor
with the City of London Sinfonia.
Joanne’s discography includes Haydn
Masses with Sir John Eliot Gardiner
and Bach Motets with The Hilliard
Ensemble. Recent engagements
have included Saul with Cappella
Amsterdam, J.C. Bach’s Mailänder
Vesperpsalmen with Concerto Köln
Mailander İlahileri, Le Concert Lorrain
at the Frauenkirche Dresden, Bach
ile Bach kantatlar, Düsseldorf Senfoni
Cantatas with Le Concert Lorrain,
ile İsrail Mısır’da ve Louvre Müzisyenleri Israel in Egypt with the Dusseldorf
ile Bach’ın Aziz Yuhanna Pasyonu’nu
Symphony Orchestra and Bach St John
seslendirdi. 2012/13 sezonu projeleri
Passion with Les Musiciens du Louvre.
dahilinde Japonya Bach Cemiyeti
Her projects for 2012/13 include Bach
ile Bach Kantatlar ve Aziz Yuhanna
Cantatas and St John Passion with Bach
Pasyonu, Akamus Topluluğu ile Si
Collegium Japan, Mass in B Minor
minör Missa, Kanada’da Tafelmusik ile
with Ensemble Akamus, Messiah
Missa, Eski Müzik Akademisi ile Noel
with Tafelmusik in Canada, Christmas
Oratoryosu ve Antik Müzik Akademisi
Oratorio with the Akademie für alte
ile Aziz Matta Pasyonu’nu seslendirdi.
Musik, and St Matthew Passion with
the Academy of Ancient Music.
π Joanne Lunn studied at the Royal
robert sellıer
College of Music and on leaving was
awarded the prestigious Tagore Gold
▪ Alman tenor Robert Sellier
Medal. Joanne performs and records
Bavyera Şan Akademisi’nde eğitim
internationally as a soloist with many
leading ensembles such as the English gördükten sonra girdiği Augsburg
Müzik Üniversitesi’nden yüksek şeref
Baroque Soloists, the Orchestra of the
derecesiyle mezun oldu. 2003’te
Age of Enlightenment, the Musicians
of the Globe, the New London Consort, Augsburg Richard Wagner Derneği’nden
burs kazandı ve 2004’te Augsburgthe Academy of Ancient music, The
Nürnberg Müzik Üniversitesi’nin şan
Hilliard Ensemble and Collegium
yarışmasında birinci oldu.
Vocale Gent. She appeared frequently
Robert Sellier’in konser repertuvarı
as a soloist on the Monteverdi Choir’s
Monteverdi’nin Vespers’i ile J.S.
Bach Cantata Pilgrimage. Joanne’s
Bach’ın oratoryolarından 20-21. yüzyıl
operatic engagements have included
Monteverdi’s L’Incoronazione di Poppea eserlerine kadar uzanır ve birden fazla
dünya prömiyeri barındırır. Orfeo
at English National Opera, Britten’s
Barok Orkestrası, Les Cornets Noirs
A Midsummer Night’s Dream in Venice
ve Age of Enlightenment Orkestrası
conducted by Sir John Eliot Gardiner
gibi eşitli dönem müziği topluluklarıyla
and directed by David Pountney
söylemiştir. 2006 yılında Klagenfurt
and semi staged productions of
Monteverdi’s L’Orfeo and Purcell’s Dido Şehir Tiyatrosu’nda ve Salzburg
& Aeneas with the New London Consort Festivali’nde Mozart’ın Scipio’nun Rüyası
directed by Sir Jonathan Miller. Concert eserinde Emilio; Bielefeld Tiyatrosu’nda
Belmonte; ve Berlin Komik Operası’nda
appearances have included Bach’s St
Matthew Passion with the Orchestra of Rossini’nin Sevil Berberi’nde
Kont Almaviva rollerini üstlendi.
the Age of Enlightenment/Sir Roger
2006/7 sezonu boyunca Augsburg
Norrington, Handel’s L’Allegro and
Haydn’s Heiligmesse, Harmoniemesse Tiyatrosu’nda Otello’da Rodrigo ve
and Paukenmesse with the Monteverdi Cosi fan Tutte’de Ferrando rollerini
söyledi. Sanatçı 2007’den 2012’ye kadar
Choir, Bach’s Magnificat at the BBC
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üyesi olduğu Münih’teki Gärtnerplatz
Şehir Tiyatrosu topluluğunda ilk
olarak Figaro’nun Düğünü’nde Don
Curzio ve ardından Almaviva, Tamino
(Mozart, Sihirli Flüt), Fenton (Verdi,
Falstaff), Alfred (Strauss, Yarasa)
ve Melito (Telemann, Der geduldige
Sokrates) olarak sahneye çıktı. E.T.A.
Hoffmann’ın müzikal komedisi Liebe
Und Eifersucht’un dünya prömiyerinde
başrol Enrico’yu söyledi ve Gilbert ve
Sullivan’ın Penzance Korsanları’nın
Münih prömiyerinde Frederic rolünde
komedi yeteneğini sergiledi. Temmuz
2012’de Philip Pickett’in yönetimindeki
bir dizi temsilde Handel’in Acis ve
Galatea eserine adını veren Acis rolünü
üstlendi.
π German tenor Robert Sellier studied
at the Bayerischen Singakademie
before joining the Musikhochschule
Augsburg from which he graduated
with honors. In 2003 he received a
scholarship from the Richard Wagner
Association of Augsburg and in
2004 won first prize in the singing
competition of the Hochschule für
Musik Augsburg-Nürnberg. Robert
Sellier’s concert repertoire ranges
from Monteverdi’s Vespers and J.S.
Bach’s oratorios to works of the 20th
and 21st centuries, including several
world premieres. He has sung with
various period instrument ensembles
such as the the Orfeo Barockorchester,
Les Cornets Noirs and the Orchestra
of the Age of Enlightenment. In 2006
he sang the role of Emilio in Mozart’s
Il sogno di Scipione at the Stadttheater
Klagenfurt and at the Salzburg Festival;
the role of Belmonte at Theater
Bielefeld, and Count Almaviva in
Rossini’s Barbier at the Komische

Oper Berlin. In 2006–2007 season
he performed the roles of Rodrigo in
Otello and Ferrando in Così fan tutte
at Theater Augsburg. From 2007
until 2012 Robert was a member of
the ensemble of the Staatstheater
am Gärtnerplatz in Munich. There
he made his debut as Don Curzio in
Le nozze di Figaro, followed by the
roles of Almaviva, Tamino (Mozart,
Zauberflöte), Fenton (Verdi, Falstaff),
Alfred (Strauss, Fledermaus) and Melito
(Telemann, Der geduldige Sokrates). He
sang the title role of Enrico in the world
premiere of E.T.A. Hoffmann’s musical
comedy Liebe und Eifersucht and
showed his comic talent as Frederic
in the Munich premiere of Gilbert &
Sullivan’s The Pirates of Penzance. In
July 2012 Robert performed the title
role of Acis in a series of performances
of Handel’s Acis & Galatea conducted
by Philip Pickett.

mıchael george
▪ Michael George İngiltere’nin tanınmış
ve çok yönlü basbaritonlarından biridir.
Müzik eğitimine Cambridge’deki
King’s College’da koro üyesi olarak
başlayan George daha sonra Kraliyet
Müzik Koleji’ne giderek burada ödüller
kazandı.
Sanatçı İngiltere’nin tüm önemli
orkestraları ve toplulukları eşliğinde
söylemiş, İngiltere genelinde belli
başlı tüm festivallere ve konser
salonlarına konuk olmuş ve Avrupa,
ABD ve Japonya’nın dört bir yanına
turnelere çıkmıştır. Geniş diskografisi
Monteverdi’nin Orfeo’su, Bach’ın
pasyonları, kantatları ve Si minör
Missa’sı, Handel oratoryolar ve
Purcell’in övgüleri, ilahileri ve şarkıları,
Haydn’ın Yaratılış’ı ve Schubert’in
La bemol Missa’sı, Beethoven’ın 9.
Senfoni’si ve Elgar’ın Gerontius’un
Rüyası gibi başyapıtlar barındırır. Dikkate
değer etkinlikleri arasında Bach Korosu
ile Bach’ın Aziz Matta Pasyonu’nu,
Riccardo Muti ile Schubert La bemol
Missa’yı, Hallé ile Beethoven’ın
Missa Solemnis’ini, Neville Marriner
yönetiminde Beethoven’ın 9.
Senfonisi’ni seslendirişi ve The Sixteen
ile Handel’in Missa’sı ile çıktığı
Avrupa ve Japonya turnesi sayılabilir.

Viyana Filarmoni ile Mozart’ın
Requiem’ini, Age of Enlightenment
Orkestrası ve Londra Filarmoni ile
Bach’ın Aziz Yuhanna Pasyonu’nu
seslendirmiş; İskoç Operası için
Handel’in Semele (Cadmus/Somnus)
ve Beethoven’ın Fidelio’sunda (Don
Fernando), New London Consort/
Philip Pickett ile Monteverdi’nin
Orfeo (Pluton), Purcell’in Dido ve
Aeneas (Aeneas) ve Handel’in Acis ve
Galatea (Polyphemus) rol almış; St.
Louis Senfoni Orkestrası ile Haydn’ın
Mevsimler’ini ve Cambridge’deki
King’s College Şapeli’nde Gerontius’un
Rüyası’nı seslendirmiştir. Yakın
zamandaki çalışmaları arasında King’s
College’da Salve Regina, Bridgewater
Salonu’nda Bach Si minör Missa, Ulster
Orkestrası ve RSNO ile Messiah, Bath
Manastırı’nda Aziz Matta Pasyonu ve
Macau Uluslararası Müzik Festivali’nde
Antik Müzik Akademisi ile Nelson
Missa yer alır.
π Michael George is one of Britain’s
most versatile and established bassbaritones. He started his musical
training as a chorister at King’s
College, Cambridge and later went on
to study at the Royal College of Music,
where he was a major prize-winner. He
has appeared with all the leading UK
orchestras and ensembles, has sung
throughout Britain at all the major
festivals and venues and has performed
extensively across Europe, the USA
and Japan. His recordings include
Monteverdi’s L’Orfeo, Bach’s Passions,
Cantatas and B Minor Mass, Handel
oratorios and the complete Purcell
odes, anthems and songs, Haydn’s
Creation and Schubert’s Mass in A
flat, Beethoven’s Ninth Symphony and
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Elgar’s Dream of Gerontius. Notable
performances have included Bach’s St
Matthew Passion with the Bach Choir,
Schubert Mass in A flat with Riccardo
Muti, Beethoven’s Missa Solemnis
with the Hallé, Beethoven’s Ninth
Symphony with Sir Neville Marriner,
and major tours of Handel’s Messiah
with The Sixteen in Europe and Japan.
He has sung Mozart’s Requiem with
the Vienna Philharmonic, Bach’s St
John Passion with the Orchestra of
the Age of Enlightenment and the
LPO, Handel’s Semele (Cadmus/
Somnus) and Beethoven’s Fidelio
(Don Fernando) for Scottish Opera,
Monteverdi’s L’Orfeo (Plutone),
Purcell’s Dido & Aeneas (Aeneas) and
Handel’s Acis & Galatea (Polyphemus)
with the New London Consort/Philip
Pickett, Haydn’s The Seasons with St
Louis Symphony Orchestra, and Dream
of Gerontius at King’s College Chapel
Cambridge. Recent engagements
have included Salve Regina at King’s
College Cambridge, Bach Mass in B
Minor at Bridgewater Hall, Messiah
with the Ulster Orchestra and RSNO,
St Matthew Passion at Bath Abbey,
and Nelson Mass at the Macau
International Music Festival with the
Academy of Ancient Music.

penelope appleyard
▪ Genç İngiliz soprano Penelope
Appleyard erken dönem müziğinde
heyecan verici bir sanatçı olarak kendini
göstermektedir. Chichester doğumlu
Appleyard eğitimini tamamladığı
Birmingham Konservatuvarı’nda
Corton-Hyde Erken Dönem Müziği
Ödülü kazandı ve yüksek lisansını
takdirle aldı. Kısa zaman önce Kraliyet
Müzik Akademisi’nin Sir Anthony Lewis
Anma Ödülü ile Finchcocks Tarihi
Çalgılar Müzesi’nin John Kerr İngiliz
Şarkısı Ödülü’nde finale kaldı. Hem
solist hem topluluk üyesi olarak konser
sahnelerinde giderek daha fazla talep
alan şancı, Ex Cathedra, English Voices
ve Armonico Consort gibi topluluklarla
düzenli olarak birlikte çalışmaktadır.
Aynı zamanda, dönem müziği icra eden
oda müziği topluluğu, 2011 CortonHyde Erken Dönem Müziği ödülü sahibi
Mousai Ensemble’ın üyesidir. Lavtacı
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faye newton

Hector Sequera ile de sık sık işbirliği
yapmaktadır. Penelope Appleyard vokal
topluluk Chapter Five’ın kurucu üyeleri
arasındadır. New London Consort’a
2012’de katılmış ve o günden bu yana
Purcell’in Periler Kraliçesi ve Kral Arthur
temsillerinde rol almıştır.
π Young British soprano Penelope
Appleyard is emerging as an exciting
new face in early music. Born in
Chichester, Penelope completed
her studies at the Birmingham
Conservatoire where she received
a Corton-Hyde Early Music Award
and gained a distinction for her
Postgraduate Diploma. Penelope was
a recent finalist in both the Royal
Academy of Music’s Sir Anthony Lewis
Memorial Prize and the Finchcocks
Historical Instrument Museum’s
John Kerr Award for English Song.
As a soloist and consort singer she
is in growing demand on the concert
platform, performing regularly with
ensembles such as Ex Cathedra,
English Voices and the Armonico
Consort. She is also a member of the
period chamber group The Mousai
Ensemble which won the 2011
Corton Hyde Early Music Prize, and
frequently collaborates with lutenist
Hector Sequera. Penelope is a founder
member of new vocal ensemble
Chapter Five. She joined the New
London Consort in 2012 and has since
then taken part in performances of
Purcell’s The Fairy Queen and King
Arthur.

▪ Faye Newton, 12. yüzyıldan 18. yüzyıla
uzanan geniş bir repertuvara sahiptir.
Üyesi olduğu Philip Pickett’in New
London Consort’u ile dünyanın dört bir
yanında pek çok saygın merkezde solist
olarak konserler verdi. Topluluğun,
Monteverdi’nin Orfeo ve Purcell’in
Dido ve Aeneas 1700 operalarıyla
(Jonathan Miller, yönetmen) çıktığı
turnelerde görev aldı ve 2008 Perth
Uluslararası Sanat Festivali’nde
Vivaldi’nin Gloria’sında solist partisini
söyledi. Ocak 2009’da Ton Koopman
yönetimindeki Amsterdam Barok
Orkestrası eşliğinde Handel’in Aziz
Cecilia Günü’ne Övgü eseriyle ilk kez
Amsterdam Concertgebouw’da solist
olarak sahneye çıktı. 2000’de vielle
icracısı Hazel Brooks ile bir araya
gelerek 12-14. yüzyıl saray şarkıları
üzerine uzmanlaşacak Trobairitz
ikilisini kurdu. İkili, 2000 Antwerp
Erken Dönem Müziği Yarışması’nda
finale kaldığı günden bu yana
Avrupa’nın her yanındaki önemli erken
dönem müziği festivallerine konuk
olmuştur. Trubadurların ve Fransız
ozanların şarkılarını topladıkları
“The Language of Love” CD’si 2007
yılında Hyperion etiketiyle piyasaya
çıktığında uluslararası çapta övgü
topladı. Faye Newton yakın zamanda,
Shakespeare’in Globe Tiyatrosu’nda
Fırtına eserinin bir prodüksiyonunda
söyledi; St Martin-in-the-Fields’da
Feinstein Topluluğu ile Bach kantatları
seslendirdi; His Majestys Sagbutts and
Cornetts topluluğu ile Giovanni Battista
Grillo’nun eserlerini kaydettikleri bir
albüm de dahil olmak üzere çeşitli
kayıtlar gerçekleştirdi ve konserler verdi.
Sanatçı Birmingham Üniversitesi’nde
Erken Dönem Müziği vokal teknikleri
dersi vermektedir.
π Faye Newton has a diverse repertoire
ranging from the twelfth to the
eighteenth centuries. As a member of
Philip Pickett’s New London Consort,
she has performed as a soloist in many
prestigious venues around the world.
She took part in the NLC’s tours of
Monteverdi’s Orfeo and Purcell’s Dido
& Aeneas 1700 (directed by Jonathan
Miller), and featured as soloist in
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Vivaldi’s Gloria at the 2008 Perth
International Arts Festival. In January
2009 she made her solo debut at
the Amsterdam Concertgebouw in
Handel’s Ode for St Cecilia’s Day with
Ton Koopman and the Amsterdam
Baroque Orchestra. In 2000 she
formed duo Trobairitz with vielle
player Hazel Brooks to specialise in the
courtly song repertory of the twelfth
to the fourteenth centuries. They
were finalists at the 2000 Antwerp
Early Music Competition and have
since performed at major early music
festivals throughout Europe. Their
CD “The Language of Love” (songs of
the troubadours and trouvères) was
released on the Hyperion label in 2007
to international critical acclaim. Faye’s
other recent projects include singing
in a production of The Tempest at
Shakespeare’s Globe Theatre, a series
of Bach cantatas with the Feinstein
Ensemble at St Martin-in-the-Fields
London and a number of concerts and
recordings with His Majestys Sagbutts
and Cornetts, including a CD of works
by Giovanni Battista Grillo. Faye
teaches Early Music vocal techniques at
the University of Birmingham.

chrıstopher robson
▪ Ortaçağın teksesli şarkılarından
avangard akıma kadar geniş bir
repertuvara sahip olan Christopher
Robson kontrtenor sesin önde
gelen temsilcilerinden biri olarak
kabul edilmektedir. 17 yıllık bir süre
zarfında İngiliz Ulusal Operası
ile özellikle de bir dizi Handel

operasında ve Reimann’ın Lear ve
Philip Glass’ın Akhnaten eserlerinin
İngiltere prömiyerlerinde sergilediği
performanslarla beğeni topladı.
2008’de İngiliz Ulusal Operası’na
dönerek Olga Neuwirth’in Kayıp
Otoban’ının İngiltere prömiyerinde
Gizemli Adam’ı oynadı. Ayrıca Kraliyet
Operası, İskoç Operası, Opera North
ve Glyndebourne Festival Operası’nda
söyledi; Houston Büyük Operası,
New York Şehri Operası, Chicago
Lirik Operası ve Moskova Bolşoy
Tiyatrosu’nun prodüksiyonlarında görev
aldı. Robson, Claudio Abbado, Charles
Mackerras, Roger Norrington, Nicklaus
Harnoncourt, Gustav Leonhardt ve
Zubin Mehta gibi dünyanın önde gelen
şeflerinin pek çoğuyla çalıştı. Berlin
Filarmoni, Concerto Köln, İngiliz Oda
Orkestrası, Age of Enlightenment
Orkestrası, Antik Müzik Akademisi,
Londra Filarmoni ve BBC Filarmoni ile
dünyanın dört bir yanında festivallere
katıldı. 1994–2006 yıllarında Münih’teki
Bavyera Devlet Operası’nın daimi konuk
sanatçısıydı. Christopher Robson 1997
ve 2002’de Opera Festivali Ödülü’nü
kazandı; 2003’te ise Münih’in kültürel
hayatına yaptığı katkılar nedeniyle
Bavyera Kültür Bakanı tarafından
üstün başarıya sahip şancılara verilen
Bayerische Kammersaenger unvanına
layık görüldü. Geçtiğimiz sezonlardaki
performansları arasında Sir Thomas
More/Raphael rolüyle Dresden
Semperoper’deki dünya prömiyerinde
görev aldığı Alexander Strauch’un
UT-OP.er operası ve Trinculo rolüyle
Frankfurt Operası’ndaki Avrupa
prömiyerinde görev aldığı Thomas
Adés’in Fırtına’sı sayılabilir.
π Christopher Robson is widely
regarded as one of the foremost
exponents of the countertenor voice,
with a repertoire ranging from
medieval monody to the avant-garde.
Over a period of 17 years he won
critical acclaim for his performances
with English National Opera, notably
in a series of Handel operas and the
UK Premieres of Reimann’s Lear and
Philip Glass’s Akhnaten. In 2008 he
returned to ENO to play the Mystery
Man in the UK premiere of Olga
Neuwirth’s Lost Highway. He has
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also sung for the Royal Opera House,
Scottish Opera, Opera North and
Glyndebourne Festival Opera, and has
appeared abroad with Houston Grand
Opera, New York City Opera, Chicago
Lyric Opera and Moscow’s Bolshoi
Theatre. He has worked with many
of the world’s leading conductors,
including Claudio Abbado, Sir Charles
Mackerras, Sir Roger Norrington,
Nicklaus Harnoncourt, Gustav
Leonhardt and Zubin Mehta, and has
appeared with the Berlin Philharmonic,
Concerto Köln, English Chamber
Orchestra, Orchestra of the Age of
Enlightenment, Academy of Ancient
Music, London Philharmonic and BBC
Philharmonic at festivals all around
the world. From 1994–2006 Robson
was a principal guest artist with the
Bavarian State Opera in Munich. In
1997 and 2002 he was awarded the
Opernfestspiel Preis, and in 2003 was
honoured by the Bavarian Minister
for Culture with the title of Bayerische
Kammersaenger in recognition of
his contribution to the cultural life of
Munich. Recent engagements have
included the role of Sir Thomas More/
Raphael in the world premiere of UTOP.er by Alexander Strauch at the
Dresden Semperoper, and Trinculo
in the European premiere of Thomas
Adés’s Tempest at Frankfurt Oper.
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Tragicus’unu ve Norveçli topluluk
Barokk Solistene ile Monteverdi
Vespers’i seslendirdi. Japonya Bach
Cemiyeti ile Bach Kantatlar, Musicke
Companye ile “Handel & Companye”
başlıklı albüm, La Grande Chapelle ile
18. yüzyıl İspanyol bestecisi José de
Nebra’nın Vespers için yazdığı müzikler
ve Monteverdi Korosu’yla Santiago’ya
Haç Yolculuğu dahil olmak üzere çeşitli
kayıtları piyasaya çıktı.

tım travers-brown
▪ Kraliyet Müzik Akademisi mezunu
olan Tim Travers-Brown, Colchester
Müzik Okulu Enstitüsü’nden de
şeref derecesi ile lisansını aldı. Pek
çok erken dönem müziği topluluğu
ile çalışmakta ve Londra’daki Trinity
Müzik Koleji’nde şan eğitimi profesörü
olarak görev yapmaktadır. Tim TraversBrown’un gerçekleştirdiği çok sayıdaki
konser projesi arasında Nicholas
Kraemer ve İsrail Oda Orkestrası ile
Bach’ın Noel Oratoryosu, Gabrieli
Consort ile Britten’ın Rejoice in the
Lamb ve Purcell’in Aziz Cecilia’ya
Övgü eserleri, Bach Korosu’yla
Bernstein’ın Chichester İlahileri,
John Eliot Gardiner yönetiminde
Bach’ın Aziz Matta Pasyonu, English
Concert ile Handel’in Dixit Dominus,
Londra Handel Festivali Orkestrası
ile Handel’in Judas Maccabeus’u
ve Harry Christophers yönetiminde
Bach’ın Aziz Yuhanna Pasyonu yer
alıyordu. Sanatçı, küçük ölçekli dönem
çalgılarında icra edilen klasik dönem
öncesi eserlerin ve özellikle de Henry
Purcell ile çağdaşlarınınkilerin yeniden
canlandırılmasında merhum lavtacı
Robert Spencer ve Musicke Companye
ile birlikte aktif rol oynadı. Lully’nin
Kibarlık Budalası’ndan Schütz’ün
Resurrection Story, Vivaldi’nin Nisi
Dominus ve Handel’in Esther
eserlerine uzanan geniş bir yalpezede
Peter Holman ile de işbirliği yaptı.
Japonya’daki Bach Cemiyeti ile Bach
Kantatlar’ı, Londra Handel Festivali
Orkestrası ile Handel’in Kraliçe Anne
İçin Doğum Günü Methiyesi’ni,
Dunedin Consort ile Bach’ın Actus

π A graduate of the Royal Academy
of Music, Tim Travers-Brown also
holds a BA Hons from the Colchester
Institute School of Music. He works
with many early music ensembles and
is also a Professor of Vocal Studies
at Trinity College of Music London.
His concert engagements have
included Bach’s Christmas Oratorio
with Nicholas Kraemer and the Israel
Chamber Orchestra, Britten’s Rejoice
in the Lamb and Purcell’s Ode for St
Cecilia with The Gabrieli Consort,
Bernstein’s Chichester Psalms with
The Bach Choir, Bach’s St Matthew
Passion under Sir John Eliot Gardiner,
Handel’s Dixit Dominus with The
English Concert, Handel’s Judas
Maccabeus with The London Handel
Festival Orchestra, and Bach’s St John
Passion with Harry Christophers.
Tim has been a keen exponent in the
revival of the smaller-scale pre-classical
works involving period instruments,
particularly those of Henry Purcell
and his contemporaries with the
late lutenist Robert Spencer and The
Musicke Companye. He has also
collaborated with Peter Holman in
works ranging from Lully’s Le Bourgeois
Gentilhomme to Schütz’s Resurrection
Story, Vivaldi’s Nisi Dominus and
Handel’s Esther. Other highlights
include Bach’s Cantatas with Bach
Collegium Japan, Handel’s Birthday
Ode for Queen Anne with The London
Handel Festival Orchestra, Bach’s
Actus Tragicus with Dunedin Consort
and Monteverdi’s Vespers with the
Barokk Solistene in Norway. Audio
recordings include Bach’s Cantatas
with Bach Collegium Japan, Handel
and Company with the Musicke
Companye, music for Vespers by
18th-century Spanish composer José

de Nebra with La Grande Chapelle,
and Pilgrimage to Santiago with The
Monteverdi Choir.

include the role of Pirro in Didone
with Les Arts Florissants in Caen,
Luxembourg and Paris, and Mozart
Masses in Poland.

joseph cornwell
▪ Joseph Cornwell, York Üniversitesi
ile Guildhall Müzik Okulu’nda
okuduktan sonra kariyerine Musicke
Consort ve Taverner Consort’un üyesi
olarak başladı. William Christie, Harry
Christophers, John Eliot Gardiner, Hervé
Niquet, Philip Pickett ve Andrew Parrott
gibi şeflerin yönetiminde söyleyen
sanatçı, Avrupa, Kuzey Amerika ve
Uzakdoğu’da kapsamlı turnelere
çıktı. Pek çok opera performansı
arasında Boston Erken Dönem Müziği
Festivali kapsamında, Oslo Yaz
Operası’nda ve Capella Cracoviensis’te
Monteverdi’nin Orfeo’sunda başrolü,
Aix-en-Provence Festivali kapsamında
Académie Européenne için Ulysses’in
Dönüşü’nde Eumete’yi, Napoli’deki
San Carlo Tiyatrosu prodüksiyonu
Bir Yazdönümü Gecesi Rüyası’nda
Snout’u ve Rhin Operası için Titus’un
Merhameti’nde Polimone’yi seslendirdi.
Yakın zamandaki çalışmaları arasında
Atelier Lyrique de Tourcoing için
Haydn’ın Filozof Ruhu’nda (Orfeo),
Real Madrid Tiyatrosu’nda William
Christie ile Ulysses’in Dönüşü’nde
(Eumete), English Touring Opera
için Flavio’da (Ugone), New London
Consort ile Dido ve Aeneas 1700’de
(Mars) rol aldı; Capella Cracoviensis
ile Bach’ın Si minör Missa’sı ve
Messiah’ını, Namur Oda Korosu ve Les
Agrémens ile yine Messiah’ı, Spitalfields
Festivali’nde Harry Christophers ile
Monteverdi madrigallerini ve Bach
Mozart Festivali’nde Gabrieli Consort
ile Monteverdi Vespers’i seslendirdi.
Joseph Cornwell, Taverner Consort
ile Monteverdi Vespers 1610, Les Arts
Florissants ile Acis ve Galatea’nın yanı
sıra Mozart’ın Do minör Missa’sı,
Le Concert Spirituel ile Kral Arthur
ve Jos van Immersel ile Rossini’nin
Küçük Missa Solemnis’i de dahil
olmak üzere pek çok kayıt yaptı. Halen
Caen, Lüksemburg ve Paris’te Les Arts
Florissants ile Didone’de Pirro rolünü
ve Polonya’da Mozart’ın missalarını
seslendirmektedir.
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sımon grant

π After studying at York University
and the Guildhall School of Music,
Joseph Cornwell began his career
with The Consort of Musicke and
the Taverner Consort. Singing under
conductors such as William Christie,
Harry Christophers, John Eliot
Gardiner, Hervé Niquet, Philip Pickett
and Andrew Parrott, his international
engagements have since then taken
him throughout Europe, North
America and the Far East. Operatic
roles have included the title role in
Monteverdi’s L’Orfeo for the Boston
Early Music Festival, Oslo Summer
Opera and Capella Cracoviensis,
Eumete in Il ritorno d’Ulisse for the
Académie Européenne at the Aixen-Provence Festival, Snout in A
Midsummer Night’s Dream at Teatro
San Carlo in Naples and Polimone
in Il Tito for Opéra du Rhin. Among
his recent engagements Joseph has
performed L’anima del filosofo (Orfeo)
for the Atelier Lyrique de Tourcoing, Il
ritorno d’Ulisse (Eumete) at the Teatro
Real Madrid with William Christie,
Flavio (Ugone) for English Touring
Opera, Dido and Aeneas 1700 (Mars)
with the New London Consort, Bach
B minor Mass and Messiah with
Capella Cracoviensis, Messiah with the
Choeur de Chambre de Namur and
Les Agrémens, Monteverdi madrigals
at the Spitalfields Festival with Harry
Christophers, and Monteverdi Vespers
at the Bath Mozart Festival with the
Gabrieli Consort. Joseph Cornwell’s
recordings include Monteverdi Vespers
1610 with the Taverner Consort, Acis &
Galatea and Mozart Mass in C minor
with Les Arts Florissants, King Arthur
with Le Concert Spirituel, and Rossini
Petite Messe Solennelle with Jos van
Immersel. Current engagements

▪ Simon Grant’ın zengin basbariton sesi
ortaçağ, Rönesans ve barok müzikleri
alanında büyük rağbet görmektedir.
Avrupa, Japonya, Avustralya, Yeni
Zelanda ve ABD’de düzenli turneler
gerçekleştirdiği yoğun bir konser
programı dahilinde çalışmalarını
sürdürmektedir. Çok sayıdaki albümü
arasında Philip Pickett yönetiminde
Monteverdi’nin Vespers 1610’u ile
Orfeo’su (Caronte), Andrew Parrott
ile Bach Magnificat ve St James’s
Baroque Players ile Charpentier’in Te
Deum and Missa assumpta est maria
eseri de yer alır. Drottningholm Sarayı
Tiyatrosu’nda sahnelenen Peri’nin Orfeo
operasında Caronte rolünü ve Kraliyet
Festival Salonu’nun 50. yıl kutlamaları
kapsamında Purcell’in Dido ve Aeneas
operasında Büyücü rolünü üstlendi.
Simon Grant’in geniş vokal tekniklere
mükemmel hâkimiyeti Electric Phoenix,
Synergy, Ensemble Moderne ve
Matrix Ensemble gibi çağdaş müzik
topluluklarıyla da işbirliği yapmasına
imkân vermiştir. Vokal olarak aynı
anda hem ritim hem bas çizgilerini
verebilmekte; aynı anda ıslık çalıp
şarkı söyleyebilmektedir. Bu sıradışı
yeteneğini dünya çapında konser
salonlarında ve televizyonda pek çok
kez sergilemiştir. Sesi ile “Simon: An
English Legionnaire” gibi pek çok film
müziğine katkıda bulunan Grant’in ıslığı
ise Shrek filminde duyulabilir.
π Simon’s rich bass-baritone voice
is much in demand in the field of
medieval, Renaissance and Baroque
music, his busy concert schedule
taking him regularly to Europe, Japan,
Australia, New Zealand and the USA.
His many solo recordings include
Monteverdi’s Vespers 1610 and L’Orfeo
(Caronte) with Philip Pickett, Bach
Magnificat with Andrew Parrott and
Charpentier’s Te Deum and Missa
assumpta est maria with the St James’s
Baroque Players. He performed the
role of Caronte in a staged production

of Peri’s Orfeo at the Drottningholms
Slottsteater Stockholm and appeared in
Purcell’s Dido and Aeneas (Sorceress)
for the 50th anniversary of the Royal
Festival Hall. Simon’s mastery of
extended vocal techniques has lead
to appearances with contemporary
music groups such as Electric Phoenix,
Synergy, Ensemble Moderne and the
Matrix Ensemble. He can provide a
simultaneous rhythm and bass line
vocally and can whistle and sing at
the same time, an unusual talent
he has demonstrated in concert
halls and on television worldwide.
His voice is featured on many film
soundtracks, notably Simon: An
English Legionnaire. His whistling can
be heard in Shrek.

josé trıguero delgado
▪ Jose Triguero Delgado Madrid’deki
Carampa ve EMCA sirk okullarında
eğitim gördü ve jonglörlük yapmaya da
ilk olarak İspanya’da başladı. Ardından
katıldığı Londra’daki Circus Space’ten
2010’da birincilikle mezun oldu.
2005’ten 2007’ye kadar Tripla Teatro,
Tragaleguas ve Traspies gibi çeşitli
İspanya merkezli topluluklarla çalıştı.
2007’de Londra’ya taşındığından bu
yana ise farklı İngiliz prodüksiyonlarında
görev aldı: Circus Space, Wilton’ın
Müzikhol’ü, Zirkus Plus, Lattitude
Festivali ve Stratford Sirki’nde Dinamo;
Ulusal Tiyatro’da Step it Out; Armonico
Consort ile İngiltere turnesinde
Monteverdi’nin Flying Circus’u bunlara
örnek verilebilir. Jonglörlük ve hareket,
lobutlar ve vücut arasındaki ilişkiye
eğilen Jose Triguero Delgado son
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derece kişisel ve şiirsel bir jonglörlük
tarzı geliştirdi. 2010 Deutsche Bank
Ödülleri’ni kazandı ve kendi grubuyla
oluşturduğu H başlıklı gösteriyi 2011–
2012 yıllarında İngiltere ve İspanya’da
sergiledi. Halen Cool de Sac başlığıyla
yeni bir gösteri hazırlamakta ve Circus
Space Londra’da lisans düzeyinde
jonglörlük teknikleri dersi vermektedir.
π José first started juggling in Spain,
where he originally trained at the
Carampa and EMCA circus schools in
Madrid, before joining Circus Space
London from which he graduated
with a First in 2010. From 2005 until
2007 he worked with various Spanishbased companies including Tripla
Teatro, Tragaleguas and Traspies. Since
moving to London in 2007 he has
performed in various UK productions
- including Dinamo at Circus Space,
Wilton’s Music-Hall, Zirkus Plus,
Lattitude Festival and Stratford Circus;
Step it Out at the National Theatre;
and Monteverdi’s Flying Circus with
the Armonico Consort on tour in the
UK. José has developed a very personal
and poetic way of juggling, exploring
the relationship between juggling and
movement, clubs and body. He won
the Deutsche Bank Awards 2010 and
with his own company created a show
called H which toured in the UK and
Spain in 2011 and 2012. He is currently
developing his own show called Cool
de Sac, and is a teacher of juggling
techniques in the Degree Programme
at Circus Space London.
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boldo janchıvdorj

ısobel dunhıll

▪ Boldo Janchivdorj Moğolistan’da sirk
eğitimi alarak Moğolistan Devlet Sirki,
Blackpool Tower Sirki, Hipodrom Sirki,
Cirque Surreal, Flying Dragon Sirki ve
Zippos Sirki gibi çeşitli topluluklarla
çalıştı. Son derece yetenekli bir sanatçı
olan Janchivdorj Katar, Monako, Fas ve
Hollanda gibi dünyanın dört bir yanında
farklı ülkelerde sirk festivallerine
katıldı. Glastonbury Festivali’ne de
konuk olan sanatçı, ayrıca pek çok
televizyon şovunda yer aldı. 2003 yılında
İngiltere’nin En İyi Hava Gösterisi
ödülüne layik görüldü. Circus Space
Londra’da hava ve akrobasi dersleri
vermektedir.

▪ Wimbledon Sanat Koleji’nden
sahne sanatları tasarımı mezunu olan
Isobel Dunhill, Maastricht’teki Toneel
Akademisi’nde de altı ay eğitim gördü.
2008’de Rotterdam Schouwburg’da
Neil Wallace’ın sahneye koyduğu Het
Seraphin’in kostümlerini tasarladı
ve Gergiev Festivali için Martin
Loch’un yönettiği Stile Planet çocuk
prodüksiyonunun tasarımını yaptı. 2009
yılında Wallace’ın uyarlamasıyla De
Doelen Rotterdam’da prömiyeri yapılan,
başrolünde Nelly Miricioiu’nun yer
aldığı Poulenc’in İnsan Sesi operasının
kostümlerini tasarladı. Aynı prodüksiyon
daha sonra Maastricht’te tekrarlandı.
Diğer çalışmaları arasında 2005’te
Arcola’da Deborah Paige’nin Afterbirth
prodüksiyonunda tasarım asistanlığı,
Joe Wright’ın filmi Atonement ile
ITV için çekilen film Afterlife’ta
sanat departmanı asistanlığı
sayılabilir. Geçtiğimiz günlerde
Kudüs Görsel Tiyatro Okulu’nda
Peter Brooks tarafından sahnelenen
prodüksiyonunun tasarımlarını
gerçekleştiren Dunhill, daha önce
Constantly Nervously Ready’de (The
Place, Londra, 2009) işbirliği yaptığı
koreograf Janine Proost ile çalışmalarını
sürdürmektedir.

π Boldo studied circus in Mongolia and
since then has been performing with
companies such as The Mongolian
State Circus, Blackpool Tower Circus,
The Hippodrome Circus, Cirque
Surreal, Flying Dragon Circus and
Zippos Circus. A highly-skilled artist
he has appeared at circus festivals all
around the world, including in Qatar,
Monaco, Morocco and Holland. He has
also appeared at Glastonbury Festival
and taken part in numerous TV shows.
Boldo was nominated UK’s Best
Aerial Act 2003. He teaches aerial and
acrobatic techniques at Circus Space
London.

zoe jones
▪ Zoe Jones ilk geri saltosunu üç
yaşındayken anne babasının yatağında,
onların korku dolu bakışları altında
attı. O günden itibaren de baş aşağı
olma, elleri üstünde durma, havada

uçma aşkı giderek büyüdü. 11 yıl
boyunca jimnastikçi olarak yarışmalara
katıldıktan sonra farklı meraklar
geliştirdi ve California Üniversitesi’nin
Sanat Atölyesi’nden mezun oldu.
Londra’ya taşınınca içindeki akrobasi
aşkını keşfetti ve Circus Space
Londra’nın Sirk Sanatları Bölümü’nde
el üstünde durma üzerine uzmanlaştığı
lisansını yaptı. Zoe Jones halen
Londra’da yaşamakta ve serbest sirk
sanatçısı olarak çalışmaktadır.
π At 3 years old Zoe did her first back
flip on her parents’ bed (much to their
dismay!). After that her love of being
upside down, on her hands and flying
through the air grew and she went on
to become a competitive gymnast for 11
years before pursuing other interests
and graduating in Studio Art at the
University of California. On moving
to London, Zoe rediscovered her love
for acrobatics and completed a BA
in Circus Arts at The Circus Space
in London, where she specialised in
handbalancing. Zoe now works as a
freelance circus performer based in
London.

marıjke vermeır &
jesse saunders
▪ Belçika’nın küçük bir köyü olan Sint
Amands’da doğan Marijke Vermeir
erken yaştan itibaren bale ve jimnastik
eğitimi aldı. Bir süre jimnastik
turnuvalarına katıldıktan sonra
hareket ve yaratıcılığa duyduğu ilgiyle
eşli akrobasiye yöneldi. İngiltere’de

büyüyen Jesse Saunders yoga ve masaj
ile uğraştı. 2007’de Avrupa’nın ilk
AcroYoga eğitmenlerinden biri oldu.
Vermeir ve Saunders 2010’da daha
ilk karşılaşmalarında güçlü bir bağ
hissettiler ve birlikte yeni hareketler ve
repertuvar arayışına çıktılar. Poceczka
akro-denge ikilisi olarak Sweethat ve
Acroflow başlıklı gösterileriyle İngiltere
ve Avrupa’da pek çok turneye çıktılar.
Çocuklar ve yetişkinlerden büyük rağbet
gören atölye çalışmaları profesyonel
hayatlarında onlar için önemli bir yer
tutar.
π Born in the small Belgian village
of Sint Amands, Marijke trained in
Ballet and Gymnastics from an early
age. After competing in Gymnastics
tournaments for a number of years her
passion for movement and creativity
led her to embrace partner acrobatics.
Jesse grew up in the UK and came
to performance through Yoga and
massage. In 2007 he became one of
the first European AcroYoga teachers.
When they first met in 2010 Marijke
and Jesse instantly felt a strong
connection and began exploring new
movements and repertoire together.
As the acro-balance duo Poceczka they
have performed throughout the UK
and Europe with their shows Sweethat
and Acroflow. Their popular and
inspiring workshops for adults and
children remain an important part of
their professional activities.

π A Wimbledon College of Art graduate
in design for performance, Isobel spent
six months studying at the Toneel
Academy in Maastricht. In 2008
she designed the costumes for Neil
Wallace’s production of Het Seraphin
at the Schouwburg Rotterdam, and
designed the children’s production
Stile Planet directed by Martin Loch
for the Gergiev Festival. In 2009
Isobel designed the costumes for
Wallace’s adaption of Poulenc’s La Voix
Humaine with Nelly Miricioiu which
was premiered at De Doelen Rotterdam
and later revived in Maastricht. Other
work includes design assistance on
Deborah Paige’s Afterbirth at the
Arcola in 2005, and working as Art
Department assistant on Joe Wright’s
film Atonement and the ITV drama
Afterlife. Recently she has designed a
production directed by Pete Brooks at
the School of Visual Theatre Jerusalem

and is currently working with
choreographer Janine Proost, following
their previous collaboration Constantly
Nervously Ready (The Place, London,
2009).

ace mccarron
▪ Ace McCarron 1988’den bu yana
serbest ışık tasarımcısı olarak İngiltere,
İskandinavya, Hollanda ve Belçika
başta olmak üzere tüm dünyada opera
ve tiyatrolarla çalışmaktadır. Galler
Müzikli Tiyatrosu’nun yanı sıra Howard
Barker’ın oyunlarını sahnelemek üzere
kurulmuş Güreş Okulu ile de uzun
süredir işbirliği yapmaktadır. Bugüne
kadar İskoç Operası, Birmingham Şehri
ve İngiltere Turne Operaları, Garden
Venture Kraliyet Operası, Broomhill
Operası, Kuzey İrlanda Operası, İskoç
Erken Dönem Müziği Topluluğu, Purcell
Kuartet, Kraliyet Müzik Koleji, Kraliyet
Kuzey Müzik Koleji, Kraliyet Galler
Müzik ve Tiyatro Koleji, Birmingham
Konservatuvarı, Tataristan Devlet
Operası, Bergen Opera Vest, Batignano
Festivali, Transparant Müzik Tiyatrosu,
Rotterdam Schouwburg, Stichting
Bodylab, Innsbruck Erken Dönem
Müziği Festivali, Trionfo Operası ve
Mint Kraliyet Operası gibi kurumlar için
yüzün üzerinde opera prodüksiyonunun
ışıklarını tasarlamıştır. Jacopo Peri’nin
Euridice’si kadar eski eserlerden Letters
of a Love Betrayed’e kadar yeni eserlere
uzanan bir yelpazede ışıklandırma
yapmıştır. Kraliyet Operası’nın
Linbury Stüdyosu’nda sahnelenen
bu eser McCarron’un ışıklarını
tasarladığı otuzdan fazla prömiyerin
sonuncusudur.
π Ace McCarron has been a freelance
lighting designer since 1988, working
in opera houses and theatres all
over the world especially in the UK,
Scandinavia, The Netherlands and
Belgium. Ace has a long association
with Music Theatre Wales and The
Wrestling School, a company formed
to produce the plays of Howard Barker.
He has designed lighting for well over
one hundred opera productions for
companies such as Scottish Opera, City
of Birmingham Touring Opera, English
Touring Opera, The Royal Opera House
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Garden Venture, Broomhill Opera,
Opera Northern Ireland, The Scottish
Early Music Consort, The Purcell
Quartet, The Royal College of Music,
The Royal Northern College of Music,
The Royal Welsh College of Music and
Drama, Birmingham Conservatoire,
The State Opera of Tatarstan, Opera
Vest of Bergen, The Batignano Festival,
Muziektheater Transparant, Rotterdam
Schouwburg, Stichting Bodylab,
Innsbrucker Festwochen, Opera
Trionfo and Opéra de la Monnaie/de
Munt in Brussels. Ace has lit operas
as old as Jacopo Peri’s Euridice and
as recent as Letters of a Love Betrayed,
which opened at the Royal Opera
House Linbury Studio is the latest of
over thirty of Ace’s designs for opera
premieres.

karla shacklock
▪ Karla Shacklock 2005 yılında dans
alanında doktorasını tamamladığından
bu yana, pek çok ödül sahibi fiziksel
tiyatro ve multimedya firması
Precarious’ta eş-sanat direktörü,
koreograf ve icracı olarak Druthers, The
Factory ve anomie gibi prodüksiyonlarda
çalışmıştır. Ayrıca İngiltere’de geniş
çaplı turneler gerçekleştirmiş ve
yurtdışında çeşitli topluluklarla sahneye
çıkmıştır. Bath Spa Üniversitesi’nde
2005–2010 yıllarında dans dersleri
vermiş; dansçı bilinci üzerine doktora
tezini yayınlamış ve yoğun olarak Butoh
dansı ve trapez çalışmıştır. 2006’da
Swindon Dans’a bağlantılı sanatçı
atanan Karla Shacklock, 2009/10
sezonunda da Circomedia’nın bağlantılı
dansçısı olarak görev yaptı. 2010’da
Marie Gabrielle ile Human Zoo, Willi
Dorner ile Brighton Festivali için Bodies
in Urban Spaces, Ulusal Tiyatro’da
Mimbre’ın Falling Upwards, Barbican’da
Theatre of the Absurd’ün What Lovely
Weather ve Hollanda turnesinde Lucie
Petrusova ile (T.R.A.S.H) Nobody
projelerinde çalıştı ve sahneye çıktı.
Kısa zaman önce Fleur Darkin Dans
Topluluğu ile DisGO’yu sahneledikleri
ülke çapında bir turneyi tamamladı.
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for multi-award winning physical
theatre and multimedia company
Precarious in productions such as
Junction 8, Druthers, The Factory and
anomie; toured extensively throughout
the UK and performed internationally
with various companies; held a senior
dance lecturing post at Bath Spa
University (2005–2010); published
her doctoral research on the dancer’s
consciousness, and trained extensively
in trapeze and Bodyweather/Butoh.
In 2006 she was appointed Associate
Artist at Swindon Dance and was
Associate Dance Artist at Circomedia
during the 2009/10 season. In 2010
Karla worked and performed with
Marie Gabrielle in Human Zoo, Willi
Dormer in Bodies in Urban Spaces for
Brighton Festival, Mimbre’s Falling
Upwards at the National Theatre,
Theatre of the Absurd’s What Lovely
Weather at the Barbican Theatre, and
Lucie Petrusova (T.R.A.S.H) in Nobody
on tour in The Netherlands. She
recently finished working with Fleur
Darkin Dance Company in a national
tour of DisGo.

new london consort

▪ Dünyanın önde gelen erken dönem
müziği topluluklarından biri olan,
Philip Pickett’in çok yönlü New London
Consort’u keşfe çıktığı Rönesans ve
barok döneme ait benzersiz genişlikte
ve renkli repertuvar dahilinde akademik
olduğu kadar eğlenceli, ilginç ve
özenle hazırlanmış programlar sunar.
Consort’un sanatsal, virtüözite ve
zarafet düzeyinden kaynaklanan
tartışmasız itibarı, her biri topluluk
dışında da tanınmış solistler olan
daimi sanatçılarının ortak bir amaç
ve stil etrafında birleşmesiyle oluşur.
Topluluğun konserleri ve kayıtları
sıklıkla yayınlanmamış, bilinmeyen veya
yeniden yapılandırılmış başyapıtların
çağımız prömiyerlerini gerçekleştirirken
daha bilinen eserlere de şaşırtıcı, hatta
tartışma yaratan yaklaşımlar getirir.
New London Consort dünyanın dört
bir yanında önemli festivallerin ve
konser salonlarının düzenli konuğudur.
π Since graduating with a PhD in dance Yakın geçmişte Monteverdi’nin Orfeo
in 2005, Karla has worked as co-artistic operasıyla (Jonathan Miller, yönetmen)
director, choreographer and performer çıktığı dünya turnesinde İngiltere,

Hollanda, Fransa, Norveç, Polonya,
İspanya, İsrail, Meksika ve Çin’de
temsiller verdi; Perth Uluslararası Sanat
Festivali’nde ve Strasbourg Filarmoni’de
Bach’ın Paskalya Oratoryosu’nu
seslendirdi; Purcell’in Hint Kraliçesi adlı
eserini İspanya ve Fransa’da, Handel’in
Acis ve Galatea’sını İngiltere’deki Sage
Gateshead ile Paristeki Cité de la
Musique’te sahneledi; Paris’te ayrıca
Purcell/Eccles tarafından yazılmış Don
Kişot’u seslendirdi. Consort, yeniden
yapılandırılmış haliyle Dido ve Aeneas
1700’ü (Jonathan Miller, yönetmen)
2009 yılında tamamladığı Avrupa
turnesinde İngiltere, İspanya, Hollanda,
Polonya, Macaristan, Lüksemburg ve
Avusturya’da sahneledi. Topluluk 2011
ve 2012 boyunca İngiltere ile Avrupa’nın
belli başlı tüm salonlarında sahnelediği
yeni prodüksiyonu Purcell’in Periler
Kraliçesi’ni (Mauricio Garcia Lozano,
yönetmen) 2013 ve 2014’te de Avrupa,
Türkiye ve Meksika’da icra etmeye
devam edecektir. Diğer mevcut ve
gelecek projeleri arasında Purcell’in Kral
Arthur’u, Weldon/Eccless tarafından
yazılmış Paris’in Yargılanması, Locke/
Weldon/Purcell’in Fırtına’sı ile Bach’ın
Si minör Missa’sını seslendirecekleri
İngiltere ve Avrupa turneleri yer
almaktadır. 1996’dan 2005’e kadar
bağlantılı topluluğu olduğu Londra’nın
Southbank Merkezi’nde halen daha
da düzenli olarak sahneye çıkan
Consort, İngiltere’nin önde gelen sanat
festivallerine de konuk olmaktadır.
New London Consort’un repertuvarının
büyük bölümü, BBC Radyo 3
tarafından yayınmış 120’den fazla
programla (Proms’da verdikleri
sekiz konser de dahil olmak üzere)
dinleyicilere ulaşmıştır. Consort’un
üyeleri ayrıca pek çok BBC Radyo
Tiyatrosu prodüksiyonuna müzik
yapmışlardır. Topluluk televizyonda
ise BBC’nin “Music in Time” ve BBC
2’nin “Music in Camera” dizilerine
konu olmuş; 1995’teki Westminister
Manastırı Purcell 100. Yıldönümü
kapsamında verdikleri her iki konser
ekranlardan yayınlanmıştır. Channel 4
prodüksiyonu Decameron’dan Masallar,
BBC TV’nin Shakespeare Dizisi, Lady
Jane, Hırsızlar Prensi Robin Hood,
Her Devrin Adamı, Hamlet, Tehlikeli
Güzellik ve Nostradamus ile Elizabeth
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gibi televizyon ve sinema filmlerinin
müziklerini yapmıştır.
Decca Classics için 40’tan fazla CD
yapan New London Consort, ayrıca
Linn Records için bir dizi albümün yanı
sıra Westminster Manastırı Korosu
ile birlikte “Kraliçe Mary İçin Müzik”
başlıklı bir CD kaydetmiştir.
π One of the world’s leading early
music ensembles, Philip Pickett’s
versatile New London Consort
explores a uniquely wide and colourful
repertoire of Renaissance and Baroque
music presented in interesting and
carefully planned programmes
designed to combine the very best
in scholarship and entertainment.
The principal artists, all established
soloists in their own right, share
a rare unanimity of purpose and
style, resulting in the Consort’s
undisputed reputation for artistry,
flair and virtuosity. Their concerts
and recordings, while frequently
including first modern performances
of unpublished, undiscovered or
reconstructed masterpieces, also shed
unexpected and often controversial
new light on more familiar works. The
Consort is a regular visitor to major
festivals and concert halls throughout
the world. Recent performances have
included a world tour of Monteverdi’s

L’Orfeo (directed by Jonathan Miller)
with performances throughout the
UK as well as in The Netherlands,
France, Norway, Poland, Spain, Israel,
Mexico and China; Bach’s Easter
Oratorio at the Perth International Arts
Festival and Strasbourg Philharmonie;
Purcell’s The Indian Queen in Spain
and France; Purcell/Eccles’ Don
Quixote in Paris; and Handel’s Acis &
Galatea at the Sage Gateshead and Cité
de la Musique in Paris. In 2009 the
Consort completed a European tour
of their reconstructed Dido & Aeneas
1700 (directed by Jonathan Miller)
with performances in major festivals
and concert halls in the UK, Spain,
The Netherlands, Poland, Hungary,
Luxembourg and Austria. Throughout
2011 and 2012 the Consort performed
their new production of Purcell The
Fairy Queen (directed by Mauricio
García Lozano) in major concert halls
in the UK and Europe, with more
performances planned in 2013 and
2014 in Europe, Turkey and Mexico.
Other current and future projects
include Purcell King Arthur, Weldon/
Eccles the Judgement of Paris, Locke/
Weldon/Purcell The Tempest and Bach
Mass in B Minor on tour in the UK and
Europe. As well as appearing regularly
at London’s Southbank (where the
Consort was resident from 1996 to

2005) the Consort frequently performs
at leading British arts festivals. Much
of the Consort’s repertoire has been
broadcast by BBC Radio 3 (more than
120 programmes including 8 concerts
at the Proms), and members of the
Consort have provided music for many
BBC Radio Drama productions. On
TV the Consort was featured in the
BBC Music in Time series, the BBC2
Music in Camera series and both the
Westminster Abbey Purcell Centenary
concerts in 1995. Major film and TV
soundtracks include Channel 4’s Tales
from the Decameron, the BBC TV
Shakespeare Series, Lady Jane, Robin
Hood Prince of Thieves, A Man for all
Seasons, Hamlet, Dangerous Beauty,
Nostradamus and Elizabeth. The New
London Consort has recorded more
than 40 CDs for Decca Classics, a
series of CDs for Linn Records and a
CD of Music for Queen Mary with the
Choir of Westminster Abbey.
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AMSTERDAM SINFONIETTA &
SOL GABETTA

41 . is ta n bul m üz ik fe s t iv a l i

sol gabetta

▪ Credit Suisse Genç Sanatçı
Ödülü’nü kazandığı ve Valery Gergiev
Candıda Thompson sanat direktörü & birinci keman artistic director & lead violin yönetimindeki Viyana Filarmoni ile ilk
Sol Gabetta viyolonsel cello
kez konser verdiği 2004 yılından bu
yana uluslararası çapta takdir gören
25.06.2013
Aya İrini Müzesi
viyolonselci Sol Gabetta çeşitli prestijli
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
ödüllerin de sahibidir.
Sol Gabetta dünyanın önde gelen
Erich Wolfgang Korngold
orkestraları ve şefleri ile konserler
Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Si bemol Majör Senfonik Serenat, Op. 39
vermiştir. Bamberg Senfoni, Basel Oda
Symphonic Serenade for String Orchestra in B flat Major, Op. 39
Orkestrası, Philadelphia Orkestrası,
– Lento Religioso
Birmingham Şehri Senfoni Orkestrası,
Finlandiya Radyo Senfoni, Kraliyet
Peteris Vasks
Filarmoni, İspanya Ulusal Orkestrası
Viyolonsel ve Yaylı Orkestra İçin Konçerto Klabutne*
ve Bolşoy Orkestrası gibi topluluklar
Klabutne, Concerto for Violoncello and String Orchestra*
eşliğinde çaldı.
Verbier, Gstaad Menuhin,
Ara Interval
Schwetzingen, Rheingau Musik,
Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve
Ernst Bloch
Beethovenfest Bonn dahil olmak üzere
From Jewish Life
dünyanın en önemli festivallerine konuk
– Prayer
oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Essen
– Supplication
Filarmoni ve Berlin Konzerthaus’un
– Jewish Song
yerleşik sanatçısı olarak konserler
verdi; Kraliyet Concertgebouw, Bavyera
Wolfgang Amadeus Mozart
Radyo Senfoni ve İsrail Filarmoni
Sol minör Senfoni, No. 40, KV 550
orkestralarıyla ilk konserlerini
Symphony in G minor, No.40, KV 550
gerçekleştirdi. Sol Gabetta’nın düzenli
– Molto allegro
olarak işbirliği yaptığı şefler arasında
– Andante
Giovanni Antonini, Mario Venzago,
– Menuetto. Allegretto-Trio
Charles Dutoit, Pablo Heras Casado ve
– Allegro assai
Thomas Hengelbrock sayılabilir.
2012/13’te ise Fransa Ulusal Orkestrası,
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.
Zürih Tonhalle Orkestrası, Philharmonia
Orkestrası ve Londra Filarmoni ile
ilk kez verdiği konserler sezona
* İstanbul Müzik Festivali, Amsterdam Sinfonietta, Amsterdam Viyolonsel Bienali ve
damgasını vurdu. Bamberg Senfoni ve
Toronto Senfoni Orkestrası ortak siparişi, Türkiye prömiyeri
Schubertiade Schwarzenberg’in yanı
* Istanbul Music Festival co-commission together with Amsterdam Sinfonietta,
sıra Münih Filarmoni ile David Zinman
Amsterdam Cello Biennial, and Toronto Symphony Orchestra, Turkey premiere
yönetiminde tekrar buluşan Sol Gabetta,
ayrıca piyanist Hélène Grimaud ile bir
resital turnesi gerçekleştirdi ve Carnegie
ve Concertgebouw salonlarında oda
müziği konserleri verdi.
Oda müziğine de sadakatle bağlı olan
Sol Gabetta, Patricia Kopatchinskaja,
sponsor
Baiba Skride, Bertrand Chamayou ve
Olga Kern gibi seçkin müzisyenlerle
birlikte çalışmaktadır. İsviçre’de
Solsberg adıyla kendi oda müziği
festivalini de kurmuştur.
değerli işbirliğiyle
2007’de Çaykovski ve Ginastera
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
CD’si ile ilk ECHO Klasik Ödülü’nü
kazanan Gabetta, 2009’da aynı
ödülü Haydn, Hofmann ve Mozart
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CD’siyle aldı; üçüncü ECHO Klasik
Ödülü ise Danimarka Ulusal Senfoni
Orkestrası eşliğinde Elgar’ın viyolonsel
konçertosunu seslendirdiği kaydı için
geldi. Geniş diskografisi kapsamında
Münih Filarmoni eşliğinde seslendirdiği
Şostakoviç’in viyolonsel konçertoları da
yer alır. 2012 sonbaharında Deutsche
Grammophon etiketi altında piyanist
Hélène Grimaud ile bir düet resitali
kaydı yayınlandı.
Sol Gabetta Arjantin’in Cordoba
kentinde doğdu. On yaşında kazandığı
ilk yarışmanın ardından Natalia Gutman
Ödülü ve Moskova Çaykovski Yarışması
ile Münih’teki ARD Uluslararası Müzik
Yarışması’nda takdir madalyaları
kazandı. Grammy’ye aday gösterilen
Sol Gabetta, 2010’da Gramophone
Yılın Genç Sanatçısı Ödülü’nü ve
2012’de Almanya Genç Müzisyenler
Yarışması’nda Würth Ödülü’nü aldı.
Rahn Kulturfonds’un sağladığı cömert
burs sayesinde Sol Gabetta G.B.
Guadagnini’nin 1759’da yaptığı nadir
ve çok değerli viyolonsellerden biriyle
çalmaktadır. Sol Gabetta, 2005’ten bu
yana Basel Müzik Akademisi’nde ders
vermektedir.
π Internationally acclaimed since
her 2004 debut with the Wiener
Philharmoniker and Valery Gergiev
and winner of the Crédit Suisse Young
Artist Award, cellist Sol Gabetta already
holds several impressive awards.
Gabetta’s performances today include
appearances with leading orchestras
and conductors worldwide. She has
worked with ensembles including
the Bamberger Symphoniker,
kammerorchesterbasel, The
Philadelphia, City of Birmingham
Symphony, Finnish Radio Symphony
and Royal Philharmonic orchestras, the
Orquesta Nacional de España and the
Bolshoi Orchestra.
Gabetta’s performances have seen her
appear at the world’s most prestigious
festivals including the Verbier, Gstaad
Menuhin, Schwetzingen, Rheingau
Musik and Schleswig Holstein Musik
festivals, as well as the Beethovenfest
Bonn. Recent highlights include
residencies at the Essen Philharmonie
and Berlin Konzerthaus, as well as
debuts with the Royal Concertgebouw

Orchestra, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, Gulbenkian
and Israel Philharmonic orchestras.
Sol works regularly with conductors
including Giovanni Antonini, Mario
Venzago, Charles Dutoit, Pablo Heras
Casado and Thomas Hengelbrock.
Highlights of this season include
debuts with the Orchestre National de
France, Tonhalle-Orchester Zürich, the
Philharmonia Orchestra and London
Philharmonic Orchestra. She will
return to work with the Münchner
Philharmoniker under the baton
of David Zinman, the Bamberger
Symphoniker and at Schubertiade
Schwarzenberg. This season also
includes a recital tour with pianist
Hélène Grimaud and further chamber
performances at Carnegie Hall and
Amsterdam’s Concertgebouw.
A devoted chamber musician, Gabetta
performs with distinguished partners
including Patricia Kopatchinskaja,
Baiba Skride, Bertrand Chamayou and
Olga Kern. She also founded her own
chamber music festival, ‘Solsberg’, in
Switzerland.
Following her first ECHO Klassik
Award in 2007 (for her CD of
Tchaikovsky and Ginastera) Gabetta

won the prize for the second time
in 2009 for her Haydn, Hofmann
and Mozart CD, and a third for her
celebrated recording of Elgar’s cello
concerto with the Danish National
Symphony Orchestra. Her extensive
discography also includes acclaimed
recordings of Shostakovich’s Cello
Concertos with the Münchner
Philharmoniker. Autumn 2012 sees the
release of a duo recital recording with
pianist Hélène Grimaud by Deutsche
Grammophon.
Born in Cordoba, Argentina, Gabetta
won her first competition at the
age of ten, and was soon followed
by the Natalia Gutman Award
and commendations at Moscow’s
Tchaikovsky Competition and the ARD
International Music Competition in
Munich. A Grammy Award nominee,
Sol Gabetta received the Gramophone
Young Artist of the Year Award in 2010
and the Würth-Preis of the Jeunesses
Musicales in 2012.
Thanks to a generous private stipend
by the Rahn Kulturfonds, Sol Gabetta
performs on one of the very rare and
precious cellos by G.B. Guadagnini
from 1759. Gabetta has taught at the
Basel Music Academy since 2005.
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amsterdam sınfonıetta
▪ Amsterdam Sinfonietta, dünyanın
çeşitli ülkelerinden 22 yetenekli
müzisyenden oluşur. Her bir üyesinin
katılımcılığı ve sanatsal enerjisi ile
öne çıkan topluluk, 2003’ten bu yana
sanat direktörü Candida Thompson
yönetiminde, şefi olmadan çalmakta;
ünlü sanatçılarla işbirliği içerisinde
dünyanın belli başlı tüm müzik
merkezlerinde konserler vermektedir.
Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa,
Çin, ABD ve Avustralya’ya turneler
gerçekleştirmiştir. Topluluk çoğu zaman
şaşırtıcı eser bileşimleri içeren seçkin ve
yaratıcı programlarıyla tanınır.
1988 yılında kurulan Amsterdam
Sinfonietta son derece saygın bir
topluluk olarak Hollanda’nın kültürel
hayatına güçlü kökler salmıştır.
Her sezon Hollanda’nın önemli
konser salonlarında konser serileri
gerçekleştiren topluluğun genç
ve sadık bir dinleyici kitlesi vardır.
Amsterdam Sinfonietta iyi bilinen
repertuvarı siparişler, yeni düzenlemeler
ve nadiren seslendirilen eserlerle
harmanladığı yaratıcı programlar sunar.
Yakın zamanda dünya prömiyerlerini
gerçekleştirdiği sipariş eserler arasında
Sofia Gubaidulina, HK Gruber, Michel
van der Aa ve Pēteris Vasks’ın besteleri
sayılabilir. Amsterdam Sinfonietta
geçtiğimiz sezonlarda, Beethoven,
Brahms, Mahler, Schulhoff, Haas,
Shostakovich ve Berg gibi bestecilerin
oda müziği eserlerinin de yeni
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düzenlemelerini yaptırarak kaydetmiştir.
Amsterdam Sinfonietta düzenli olarak
seçkin müzisyenlerle işbirliği halindedir.
Janine Jansen, David Fray, Jean-Guihen
Queyras, Barbara Hannigan, Maxim
Vengerov, Thomas Hampson, Sergey
Khachatryan, Christianne Stotijn, Håkan
Hardenberger, Isabelle Faust, Martin
Fröst, Julian Rachlin, Sol Gabetta, James
Gilchrist, Natalia Gutman ve Isabelle
van Keulen toplulukla birden fazla kez
konser vermiş sanatçılardan bazılarıdır.
Kısa süre önce viyolonselci Pieter
Wispelwey ile Çin’e turne yapan
topluluk, Sol Gabetta ile de Londra
Barbican’da, Lüksemburg Filarmoni’de,
Brüksel’deki Bozar’da, Hamburg
Musikhalle’de ve Stockholm
Konserthuset’te dinleyicilerin büyük
beğenisini kazanan konserler verdi.
Fransız piyanist David Fray ile Almanya
ve Belçika’yı kapsayan konserlerinin
ardından topluluk hakkında övgü dolu
yorumlar yayımlandı. Amsterdam
Sinfonietta bu sezon Almanya, Türkiye,
İsviçre ve Hollanda’da Sol Gabetta ve
Patricia Kopatchinskaja ile konserler
veriyor. Önümüzdeki sezon bariton
Thomas Hampson ile Avrupa turnesine
çıkacak topluluk, Ronald Brautigam ile
de Rusya’ya gidecek.
π Amsterdam Sinfonietta is an
ensemble of 22 gifted musicians
from around the world. The group
performs without conductor, under
the direction of Candida Thompson,
artistic director since 2003. The

ensemble’s defining feature is the
strong involvement and artistic
drive of each individual member.
The group has gained a reputation
for distinguished, performances
and innovative programming, often
featuring surprising combinations of
works. It collaborates with renowned
artists and performs in major venues
around throughout the world. In the
last seasons Amsterdam Sinfonietta
toured Europe, China, the US and
Australia.
Founded in 1988 Amsterdam
Sinfonietta is a highly respected
ensemble with strong roots in the
Dutch cultural scene. Every season
it presents a series of concerts
in the major concert halls of the
The Netherlands. The orchestra
boasts a young and loyal audience.
Amsterdam Sinfonietta performs
ingenious programmes featuring
well-known repertoire combined with
commissions, new arrangements
or rarely performed works. Recent
commissions include world premières
of compositions by Sofia Gubaidulina,
HK Gruber, Michel van der Aa and
Pēteris Vasks. Over the past seasons
Amsterdam Sinfonietta has initiated
and recorded new arrangements of
various chamber music works. These
include works by Beethoven, Brahms,
Mahler, Schulhoff, Haas, Shostakovich
and Berg.
Amsterdam Sinfonietta enjoys
intensive collaborations with
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pre-eminent musicians. Guest artists
such as Janine Jansen, David Fray, JeanGuihen Queyras, Barbara Hannigan,
Maxim Vengerov, Thomas Hampson,
Sergey Khachatryan, Christianne
Stotijn, Håkan Hardenberger, Isabelle
Faust, Martin Fröst, Julian Rachlin,
Sol Gabetta, James Gilchrist, Natalia
Gutman and Isabelle van Keulen have
made return appearances with the
orchestra.
Recently the ensemble toured China
performing concerts with cellist Pieter
Wispelwey. The group also performed
spectacular concerts with solo cellist
Sol Gabetta at the Barbican in London,
the Philharmonie in Luxemburg,
Bozar in Brussels, the Musikhalle
in Hamburg and the Konserthuset
in Stockholm. After a tour through
Germany and Belgium with the
French pianist David Fray the group
received ecstatic reviews. This season
the orchestra will give concerts in
Germany, Turkey, Zwitserland and
Holland with Sol Gabetta and Patricia
Kopatchinskaja. Next season the
orchestra will make a European tour
with baritone Thomas Hampson and
will travel to Russia for concerts with
Ronald Brautigam.
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KIM KASHKASHIAN & PÉTER NAGY
Kım Kashkashıan viyola viola
Péter Nagy piyano piano

26.06.2013 Surp Vortvots Vorodman Kilisesi
ça we 21.00 Holy Vortvots Vorodman Church
Dmitri Shostakovich

Prelüdler’den Alıntılar
Excerpts from the Preludes
Ludwig van Beethoven

Sihirli Flüt Operası’ndan “Bei Männern, welche Liebe fühlen” Üzerine
7 Varyasyon
7 Variations on “Bei Männern, welche Liebe fühlen” from the Magic
Flute
Ludwig van Beethoven

Sihirli Flüt Operası’ndan “Ein Mädchen oder Weibchen” Üzerine 12
Varyasyon, Op. 66
12 Variations on “Ein Mädchen oder Weibchen” from the Magic Flute,
Op.66
Komitas

Şarkılar
Songs
Robert Schumann

Fantasiestücke, Op. 73
– Zart mit Ausdruck
– Lebhaft, leicht
– Rasch und mit Feuer
Ara dahil 80’ sürer. Lasts 80’ inc. interval.

eş sponsor co-sponsor

EVA BARLAS
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kım kashkashıan
▪ Viyolanın eşsiz sesi olarak uluslararası
ün sahibi Kim Kashkashian Ermeni
bir ailenin çocuğu olarak Michigan’da
dünyaya geldi.
Baltimore’daki Peabody Enstitüsü’nde
Walter Trampler ve Karen Tuttle ile
çalışmalarının ve Marlboro Müzik
Festivali’nde Felix Galimir ile yürüttüğü
yoğun çalışmaların eğitiminde önemli
etkisi oldu.
Kim Kashkashian Pro Musicis Ödülü’nü
kazanarak edindiği uluslararası
tanınırlığı Tertis ve ARD Münih
Uluslararası Yarışmaları’nda kazandığı
ödüllerle pekiştirdi. Bunların neticesinde
Gidon Kremer’in başında bulunduğu
Lockenhaus Festivali ile verimli bir
işbirliği doğdu.
Kim Kashkashian Chicago, Cleveland,
Berlin, Milano, Londra, Tokyo ve
Viyana’nın önemli orkestraları eşliğinde;
Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Christoph Eschenbach,
Ricardo Chailly, Dennis Russell Davies
ve Franz Welser-Möst gibi şeflerle
konserler verdi.
Düet partnerlerinden piyanist
Robert Levin ve perküsyoncu Robyn
Schulkowsky ile birlikte Viyana, Roma,
Paris, Berlin, New York, Boston, San
Francisco, Cleveland, Philadelphia ve
Londra’nın büyük salonlarında resitaller
verdi.
Kim Kashkashian’ın müzik icrasında
yeni yönler ve yeni formlar arayışı
müzikal hayatının önemli bir bölümünü
kapsar. Besteciler György Kurtág,
Giya Kancheli, Krzysztof Penderecki,
Ken Ueno, Betty Olivero, Tigran
Mansurian ve Peter Eötvös ile işbirliği
viyola repertuvarını büyük ölçüde
zenginleştirmiştir.
Kim Kashkashian Tokyo, Guarneri ve
Orion Dörtlüleri ile çalışmasının yanı
sıra Daniel Phillips, Gidon Kremer ve
Yo Yo Ma ile birlikte oluşturdukları
eşsiz dörtlüyle turnelere çıktı. Sanatçı
Ravinia, Marlboro, Salzburg ve Verbier
Festivallerine sık sık konuk olmaktadır.
DGG ve Sony firmalarından
Mozart’ın Senfoni Konçertant’ı ile
Divertimento’sunu yayınlandıktan
sonra ECM ile başladığı ve halen devam
eden işbirliği, ödüllü Brahms sonatları,
Hindemith sonatlarının tümü ve Bartók,
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Eötvös, Kurtág, Berio, Kancheli, Olivero
ile Mansurian’ın konçertolarının yanı
sıra “Asturiana” albümünü de içeren
kapsamlı bir diskografiyle sonuçlandı.
Kim Kashkashian Boston’da
yaşamakta ve New England Müzik
Konservatuvarı’nda viyola ve oda müziği
dersleri vermektedir. Klasik müziğin
gücünü kullanarak açlıkla savaşmak
üzere “Yemek İçin Müzik” başlığı altında
sürdürülen müzisyen inisiyatifinde öncü
rol oynamaktadır.
π Kim Kashkashian, internationally
recognized as a unique voice on the
viola, was born of Armenian parents in
Michigan.
Major influences during her studies
were Walter Trampler and Karen Tuttle
at the Peabody Institute in Baltimore
and at the Marlboro Music Festival
where she worked intensively with
Felix Galimir.
Ms. Kashkashian first gained
international recognition as recipient
of the Pro Musicis award, and as a
prize winner in the Tertis and ARD
Munich International Competitions,
which led to a creative association with
the Lockenhaus Festival led by Gidon
Kremer.
Kim Kashkashian has appeared as
soloist with the major orchestras of
Chicago, Cleveland Berlin, Milan,
London, Tokyo and Vienna, working
with conductors including Nikolaus
Harnoncourt, Zubin Mehta, Riccardo
Muti, Christoph Eschenbach, Ricardo
Chailly, Dennis Russell Davies and
Franz Welser-Möst.
Her recital appearances include the
great concert halls of Vienna, Rome,
Paris, Berlin, New York, Boston, San
Francisco, Cleveland, Philadelphia, and
London with her duo partners pianist
Robert Levin, and percussionist Robyn
Schulkowsky.
Kim Kashkashian’s quest for new
directions and forms of music making
is an active element of her musical life.
Her work with the composers György
Kurtág, Giya Kancheli, Krzysztof
Penderecki, Ken Ueno, Betty Olivero,
Tigran Mansurian and Peter Eötvös has
extensively enriched the repertoire for
viola.
Ms. Kashkashian has collaborated

with the Tokyo, Guarneri and Orion
quartets and toured with a unique
quartet which included Daniel Phillips,
Gidon Kremer and Yo Yo Ma. She is
a frequent participant at the Ravinia,
Marlboro, Salzburg and Verbier
Festivals.
After early recordings of Mozart’s
Sinfonia Concertante and Divertimento
with DGG and Sony, an ongoing
association with ECM Records has
resulted in an extensive discography
which includes the award winning
Brahms sonatas, the complete
Hindemith sonatas, the concertos
of Bartók, Eötvös, Kurtág, Berio,
Kancheli, Olivero and Mansurian, and
“Asturiana”, songs from Spain and
Argentina.
Kim Kashkashian resides in Boston
and holds a position teaching viola and
chamber music at the New England
Conservatory of Music. She plays a
leading role in the “Music for Food”
project, a musician’s initiative to fight
hunger in our home communities with
the power of classical music.

péter nagy
▪ Péter Nagy 1979 Macar Radyo
Yarışması’nda kazandığı birincilikle
genç yaşta dikkate değer bir uluslararası
kariyere başladı. Nagy, Budapeşte’deki
Liszt Müzik Akademisi’ne sekiz
yaşında kabul edilmiş ve 11 yaşında
Çekoslovakya’daki Uluslararası Usti
nad Labem Yarışması’nda ikincilik
kazanmıştı. 1980 yılında Bordo
Genç Solistler Festivali ile Bratislava
Uluslararası Genç Yorumcular
Platformu’nda övgülerle karşılandı.
Péter Nagy konçerto yorumları ve
resitallerle Finlandiya, Almanya,
Yunanistan, Yugoslavya, Sovyetler
Birliği ve Rusya gibi pek çok ülkeyi
kapsayan Avrupa turnelerine çıktı;
Paris’te Louvre’da ve Londra’da
Wigmore Salonu’nda konserler verdi.
Dünya turneleri kapsamında New
York’ta 92. Cadde Y’de, Avustralya’da
Sydney Operası’nda, Yeni Zelanda’da
ve Japonya’nın dört bir yanında
dinleyicilerle buluştu. Yine Japonya’da
Tokyo Senfoni Orkestrası ve Yomiuri
Senfoni Orkestrası eşliğinde çaldı.
Oda müziği konserleriyle Llandoff,
Kilkenny, Athens, Bastad, Blonay,
Divonne, Edinburgh, Eisenach,
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Fayetteville, Turku, Helsinki, Kuhmo,
Nelson, Moritzburg, Dresden, Aix-enProvence, Stresa, Stockholm, Syros,
West Cork, Davos, Ojai ve Marlboro
Müzik Festivali dahil olmak üzere
Avrupa, ABD ve Japonya’nın belli başlı
festivallerine konuk oldu.
Péter Nagy oda müziği alanında Yeni
Zelanda Yaylı Dörtlüsü, Biava Yaylı
Dörtlüsü, Chiara Yaylı Dörtlüsü, Zoltán
Kocsis, László Polgár, Miklós Perényi,
Leonidas Kavakos, St. Lawrence Yaylı
Dörtlüsü, Kim Kashkashian, Boris
Pergamenschikow, Charles Neidich,
Nobuko Imai, Nathalian Rosen, Jan
Vogler, Tanja Becker–Bender, Hakan
Rosengren, Ruggiero Ricci, Bruno
Giuranna, Frans Helmerson ve Colin
Carr’ın da aralarında bulunduğu pek çok
sanatçı ve toplulukla düzenli işbirliği
yapmaktadır.
Aynı zamanda öğretmenlik de
yapan sanatçı, hem Budapeşte’deki
Liszt Akademisi’nin hem de
Stuttgart’taki Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi’nin piyano bölümlerinde
profesördür. Weimar’daki Liszt Müzik
Üniversitesi’ne ustalık sınıfları vermek
üzere sürekli davet edilmektedir. Kısa
süre önce Budapeşte’de Ligeti’nin
piyano konçertosunu seslendirmiştir.
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Nagy’nin albümleri Hungaroton,
Delos, Naxos, BIS, Hyperion ve ECM
etiketleriyle yayınlanmaktadır. Sanatçı
2001 yılında son derece saygın Liszt
Ödülü ile onurlandırılmıştır.
π The first prize in the 1979 Hungarian
Radio Competition launched virtuosic
pianist Péter Nagy into a remarkable
international career at a young age.
Nagy had been admitted at age eight
to the Liszt Academy of Music in
Budapest, and at age eleven he won
second prize of the International
Concours in Usti nad Labem
(Czechoslovakia). In 1980, he was
acclaimed at the Bordeaux Festival of
Young Soloists and on the Bratislava
International Rostrum for Young
Interpreters.
Nagy’s concerts include tours
throughout Europe, performing
concertos and solo recitals in Finland,
Yugoslavia, Germany, Greece, Russia,
throughout former Soviet Union,
France, where he has performed at
the Louvre in Paris, and London at the
Wigmore Hall, as well as many other
engagements. His worldwide concert
tours include recitals in New York at
the 92nd Street Y, in Australia at the

Sydney Opera House, in New Zealand
and throughout Japan. Among his
concerto engagements in Japan were
appearances as a soloist with the Tokyo
Symphony Orchestra and the Yomiuri
Symphony Orchestra.
As a chamber musician he has
performed at major music festivals in
Europe, the United States, and Japan:
among these are Llandoff, Kilkenny,
Athens, Bastad, Blonay, Divonne,
Edinburgh, Eisenach, Fayetteville,
Turku, Helsinki, Kuhmo, Nelson,
Moritzburg, Dresden, Aix-en-Provence,
Stresa, Stockholm, Syros,West Cork,
Davos, Ojai and the Marlboro Music
Festival.
Nagy regularly collaborates in chamber
music, including concerts with
partners such as the New Zealand
String Quartet, Biava String Quartet,
Chiara String Quartet, Zoltán Kocsis,
László Polgár, Miklós Perényi, Leonidas
Kavakos, the St. Lawrence String
Quartet, Kim Kashkashian, Boris
Pergamenschikow, Charles Neidich,
Nobuko Imai, Nathalian Rosen, Jan
Vogler, Tanja Becker–Bender, Hakan
Rosengren, Ruggiero Ricci, Bruno
Giuranna, Frans Helmerson, and Colin
Carr, to name a few.
He is also active as a teacher, holding
positions as Professor of Piano at the
Liszt Academy in Budapest and is a
Professor of Piano at the Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst
in Stuttgart. He has been regularly
invited to give masterclasses at
the Liszt Hochschule für Musik
in Weimar. Recent achievements
include a performance of the Ligeti
piano concerto in Budapest. Nagy
has recorded for Hungaroton, Delos,
Naxos, BIS, Hyperion and ECM labels.
In 2001 he received the prestigious
Liszt Award.
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ARKAS TRİO
Tuncay Yılmaz keman violin
Gustav Rıvınıus viyolonsel cello
Emre Elivar piyano piano

27.06.2013 Aya İrini Müzesi
pe th 20.00 Hagia Eirene Museum
Franz Schubert

Notturno, D 897 (Op. post. 148)
Camille Saint-Saëns

Üçlü, No. 2, Mi minör, Op. 92
Trio No.2 in E minor, Op.92
– Allegro non troppo
– Allegretto
– Andante con moto
– Grazioso, poco allegro
– Allegro
Johannes Brahms

Üçlü, No. 1, Si Majör, Op. 8
Trio No.1 in B Major, Op.8
– Allegro con moto - Allegro con brio
– Scherzo & Trio. Allegro molto-Più lento
– Adagio non troppo
– Finale. Allegro molto agitato
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.

sponsor

arkas trio
▪ Deniz taşımacılığının Türkiye’de ve
dünyada önde gelen kuruluşlarından
Arkas Holding, sanata ve klasik
müziğe verdiği değeri –uzun soluklu
ve evrensel düzeyde– bir projeyle
kalıcı kılmayı amaç edinerek, Haziran
2011’de Arkas Trio’yu kurdu. Sanatlarını
uluslararası alanda kanıtlamış üç
yetkin ve değerli solist sanatçıdan
oluşan Arkas Trio, Türkiye’de özel bir
kurumun çatısı altında, kurumsal bir
yapıda konumlanmış ilk üçlüdür. Arkas
Holding, sosyal sorumluluk projesi olan
Arkas Trio ile bir ilke imza atmaktan
mutluluk duymaktadır.
İlk konserlerini 2011 Eylül ve Ekim
aylarında muhteşem bir organizasyonla
İstanbul Saint Antoine Kilisesi ve İzmir
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde veren
ve üçlü edebiyatının seçkin eseriyle
müzikseverlerin karşısına çıkan Arkas
Trio, bu konserlerdeki başarısıyla
olağanüstü beğeni kazanarak, Türk
basınında geniş yankı uyandırdı.
Dinleyiciyle ilk kez buluşmanın heyecanı
ardından, aralıksız konserlerine
devam eden ve 31 Ekim tarihinde ilk
kez yurtdışında Berlin Adlon’da TürkAlman iş dünyasının düzenlediği özel
bir gecede sahne alan Arkas Trio, bu
başarının ardından 2 Aralık gecesi
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
eşliğinde Beethoven’ın Tripel
Konçertosu’nu seslendirdi ve hemen
sonrasında özel bir konser daha verdi.
Ayrıca Süreyya Operası’nda 5 Aralık
2011’de vermiş olduğu konserle de
başarılarını taçlandıran Arkas Trio, ilk
konser sezonunda Türkiye’nin dünyaya
bir armağanı olarak nitelendirilerek
adından söz ettirdi.
2012 Mersin Uluslararası Müzik
Festivali’ne katılan Arkas Trio,
10 Mayıs’ta Mersin Latin Katolik
Kilisesi’nde verdiği konserle dinleyenlere
unutulmaz anlar yaşattı.
2012 İzmir Uluslararası Müzik Festivali
kapsamında 14 Temmuz’da Çeşme
Kalesi’nde bir konser veren Arkas Trio
sanatseverlere yine bir müzik ziyafeti
sundu.
Arkas Trio Ankara’daki ilk konserini
7 Aralık 2012’de Bilkent Senfoni
Orkestrası eşliğinde vererek Ankaralı
müzikseverler ile tanıştı.
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π Arkas Holding, one of the leading
shipping companies in Turkey and
in the world, founded the Arkas
Trio in June 2011 with the aim of
establishing a lasting demonstration of
the importance it attaches to the arts
and to classical music, on an enduring
and universal level. The Arkas Trio
is made up of three mature, talented
and internationally recognised solo
artists; it is the first trio to have been
established within the framework of a
private corporation in Turkey. With the
Arkas Trio, Arkas Holding is happy to
be the first to endorse such a project,
which reflects its social responsibility.
The first concerts of the Trio were
immaculatedly organised in the Church
of Saint Antoine in Istanbul and the
Ahmed Adnan Saygun Arts Centre in
Izmir, in September and October 2011,
featuring distinguished works from the
trio repertoire. These very successful
concerts were received with great
appreciation by music lovers and were
widely reported in the Turkish press.
After the excitement of its first public
appearance, the Arkas Trio continued
its concerts and on 31st October 2011
it performed outside Turkey for the
first time, in Berlin’s Hotel Adlon, at
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a special evening organised for the
business community. This success
was followed by a performance of
Beethoven’s Triple Concerto together
with the Istanbul State Symphony
Orchestra, and immediately afterwards
another private concert. Their
achievements were crowned with a
concert at Süreyya Opera House on 5th
December 2011 and their first concert
season was subsequently evaluated as a
gift from Turkey to the world.
The Arkas Trio joining 2012 Mersin
International Music Festival, has given
memorable moments to the audience
with the concert in Mersin Latin
Catholic Church on May 10.
The concert under 2012 Izmir
International Music Festival was
performed by Arkas Trio in Çesme
Castle on 14 July 2012.
The Arkas Trio’s first concert in
Ankara, has performed with Bilkent
Symphony Orchestra, on 7 December
2012.
The Arkas Trio includes German ‘cellist
Gustav Rivinius, internationally known
holder of a medal from the 1990
Moscow International Tchaikovsky
Competition, with violinist Tuncay
Yilmaz and pianist Emre Elivar, two of

the few musicians to have been trained
first in our country, later becoming
known abroad, who are among the best
of their generations.

tuncay yılmaz
▪ Uluslararası başarılarıyla tanınan
keman solistimiz Tuncay Yılmaz
İzmir’de doğdu. Ailesinin ilk müzisyeni
olan Yılmaz, önce Ankara ve daha
sonra “Alman Devlet Burslusu” olarak
Freiburg ve Saarbrücken Müzik Yüksek
Okullarındaki “Solistlik Sınıfları”nı
birinciliklerle bitirdi. Henüz öğrenciyken,
solist olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası eşliğinde Hindemith’in
Keman Konçertosu’nu Türkiye’de ilk
kez yorumlayan genç yetenek, aynı
yıllarda Avrupa’daki uluslararası keman
yarışmalarında da (Tibor Varga, Louis
Spohr, Mendelssohn-Berlin) dereceler
ve ödüller (Mozart ve Schumann özel
ödülleri) kazandı.
Bu tarihten sonra, aralarında Sofya
Filarmoni, Moskova Senfoni, Stuttgart
ve Moskova Musica Viva Oda
Orkestraları, Saarland Radyo Senfoni,
BBC Concert Orchestra, West Virginia
Symphony ve tüm Türk senfoni
orkestralarının da bulunduğu birçok
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orkestra eşliğinde konserler verdi.
Biret, Rivinius, Rudin, Schmidt, Barta,
Say, Angelov, Leonardy, Papavrami
gibi ünlü müzisyenlerle çaldı; ve daimi
piyanisti Robert Markham eşliğinde
Ankara, Berlin, İstanbul, Monte Carlo
(Salle Garnier), Frankfurt, Londra,
Köln, Abu Dhabi, Toledo, Valencia,
Boston, Chicago ve New York (Carnegie
Hall) gibi dünya kentleri ve sanat
merkezlerinde de sayısız resitaller verdi.
2006 Dünya Mozart Yılı’nda, Rudin
tarafından Rusya’ya davet edildi ve
bestecinin konçertosunu ilk Moskova
konserinde çaldı. Aynı yılın sonunda
Ankara’da CSO eşliğinde Atatürk
anısına Mozart çaldı. Moskova
Çaykovski Yarışması birincisi Gustav
Rivinius’la beraber İstanbul’da
Brahms’ın İkili Konçertosu’nu ve hemen
sonrasında İspanya-Toledo ve Ankara
festivallerinde Rivinius ve Angelov’la
beraber yorumladıkları Beethoven’ın
“Triple” Konçerto konserleri büyük
başarı kazandı.
Şimdiye dek dört albüm çıkaran ve 1996
yılından beri Kültür Bakanlığı Keman
Solist Sanatçısı olan Tuncay Yılmaz,
“Akademi İKSEV Uluslararası Keman
Ustalık Sınıfı”nı da başlatmıştır. Aynı
zamanda Arkas Trio keman sanatçılığını
ve koordinatörlüğünü de yürütmekte
olan sanatçı, 1827 yapımı Giuseppe
Marconcini kemanıyla çalmaktadır.
π Born in Izmir, Tuncay Yılmaz is a
virtuoso known for his international
success. The first musician in his
family, Yılmaz began his education
in Ankara, continuing in Freiburg
and Saarland Music Universities with
a DAAD German State scholarship,
graduating first in his soloist classes.
While still a student, he gave his first
concert as a soloist, performing the
Turkish premiere of Hindemith’s
Violin Concerto with the Presidential
Symphony Orchestra. During these
years he also won prizes and mentions
in international violin competitions
in Europe (Tibor Varga, Louis Spohr,
Mendelssohn-Berlin) including special
awards for his Mozart and Schumann
interpretations.
Since then, he has performed with
many major orchestras including Sofia
Philharmonic Orchestra, Moscow

Symphony Orchestra, Stuttgart
Chamber Orchestra, Moscow Musica
Viva Chamber Orchestra, Saarland
Radio Symphony Orchestra, BBC
Concert Orchestra, West Virginia
Symphony and all the State Symphony
Orchestras of Turkey. He has given
numerous recitals together with
well-known musicians such as Biret,
Rivinius, Rudin, Schmidt, Barta, Say,
Angelov, Leonardy and Papavrami;
also, accompanied by his regular
pianist Robert Markham, he has
performed in cities and concert halls
around the world including Ankara,
Berlin, Istanbul, Monte Carlo (Salle
Garnier), Frankfurt, London, Cologne,
Abu Dhabi, Valencia, Toledo, Boston,
Chicago and New York (Carnegie Hall).
During the Mozart anniversary year,
2006, he was invited by Rudin to
Moscow to perform for the first time,
playing Mozart’s violin concerto. At
the end of the same year, he performed
Mozart in Ankara with the Presidential
Symphony Orchestra, in memory of
Atatürk. Yılmaz performed the Brahms
Double Concerto in Istanbul together
with Gustav Rivinius, first prize
winner in the Moscow Tchaikovsky
Competition, and later performed

Beethoven’s Triple Concerto together
with Rivinius and Angelov, at both the
Toledo Festival in Spain and the Ankara
Festival.
Tuncay Yılmaz has made 4 CDs to
date and has been a State Soloist of
the Turkish Ministry of Culture since
1996. He initiated the International
Violin Master’s Class of Academy
IKSEV. He is a violin virtuoso and
coordinator of the Arkas Trio. Tuncay
Yılmaz performs on an 1827 Giuseppe
Marconcini violin.

gustav rıvınıus
▪ 1965 doğumlu Gustav Rivinius,
Claus Kanngiesser, David Geringas,
Zara Nelsova ve Heinrich Schiff’den
eğitim aldı. Moskova’da düzenlenen
9. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda
ilk ödülü olan altın madalyaya layık
görüldü. Ödülü almaya hak kazanan
ilk Alman olarak yarışma tarihinde bir
ilke imza atan Rivinius için bu ödül aynı
zamanda dünya çapındaki kariyerinin
başlangıç noktası oldu.
Gustav Rivinius bu tarihten sonra
uluslararası ünü olan orkestralar ile
birlikte çalmak için davet edildi ve büyük
festivallerin vazgeçilmez sanatçısı oldu.
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Oda müziğinde dünyaca tanınan Lars
Vogt, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas
ve Sharon Kam gibi meslektaşları
ile yapmış olduğu oda müziğinin
sanatçının çalışmalarında önemli bir
yeri vardır.
Çağdaş müziğe derinden bağlı
olan Gustav Rivinius, “Bardo”
olarak bilinen Hans Zender’in çello
konçertosunda besteci tarafından
yönetilen orkestraya eşlik ederek dünya
prömiyerinde sahne aldı. Beethoven’ın
çello sonatının tamamını, Brahms,
Boccherini ve Zimmermann gibi
bestecilerin sonatlarını Alman yayımcılık
şirketlerinden WDR için kaydetti. 2009
yılında, Berlin Klasikleri için Brahms
Klarnet Üçlüsü’nün (Sharon Kam ve
Martin Helmchen ile birlikte) kaydını
yaptı. 2011 yılında, Moskova’daki
Çaykovski Yarışması’na jüri üyesi
olarak davet edilen 1998’den bu yana
Saarbrücken Müzik Üniversitesi’nde
çello profesörlüğü görevini sürdüren
Gustav Rivinius, aynı zamanda Arkas
Trio viyolonsel sanatçısıdır.
π Gustav Rivinius, born in 1965,
studied with Claus Kanngiesser, David
Geringas, Zara Nelsova and Heinrich
Schiff. His first prize and the Gold
Medal at the Ninth International
Tchaikovsky Competition in Moscow
– the first time in the competition’s
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history that it was awarded to a
German – marked the beginning of his
worldwide career.
Since then Gustav Rivinius has
been invited to appear with many
internationally renowned orchestras
and is a regular guest at major festivals.
In addition, chamber music with wellknown colleagues such as Lars Vogt,
Christian Tetzlaff, Antje Weithaas,
and Sharon Kam also occupies an
important position in his work.
Gustav Rivinius is deeply committed
to contemporary music; he gave the
world premiere of Hans Zender’s cello
concerto, “Bardo” in a performance
conducted by the composer. He
has recorded sonatas by Brahms,
Boccherini, and Zimmermann as
well as Beethoven’s complete cello
sonatas for the German broadcasting
corporation WDR. In 2009 he recorded
the Brahms Clarinet Trio for Berlin
Classics with Sharon Kam and Martin
Helmchen and in 2011 he is invited to
be a jury member at the Tchaikovsky
Competition in Moscow. Since 1998
Gustav Rivinius is professor of cello at
the Saarbrücken University of Music.
He is the cello virtuoso of the Arkas
Trio as well.

emre elivar
▪ Piyano öğrenimine beş yaşında
Prof. Kamuran Gündemir ile başladı.
19 yaşında bitirdiği Ankara Devlet
Konservatuvarı yüksek lisans programını
takiben Alman Devlet Bursu’nu
(DAAD) kazandı, Dresden ve Berlin
Müzik Yüksek Okulları’nda sürdürdüğü
eğitimini de birinciliklerle tamamladı.
Emre Elivar genç yaşlarından
itibaren çeşitli uluslararası piyano
yarışmalarında kazandığı ödüllerle
yeteneğini kanıtladı. Bunların en
önemlileri arasında, üç büyük ödül
aldığı 1999 Uluslararası Bremen
Piyano Yarışması, bronz madalya
aldığı 1999 “Cidado do Porto” ve
2000 “World Piano Competition”
yarışmaları, 2001 Steinway Ödülü,
2002 Arthur-Schnabel Ödülü ve
birincilik aldığı 2003 Vendôme-Prize
sayılabilir. 2005 İstanbul Müzik Festivali
kapsamında verdiği ve Bach’ın “Das
Wohltemperierte Klavier I” isimli
eserinin Türkiye’de ilk seslendirilişini
gerçekleştirdiği resital, sanatçının
kariyerinde göze çarpan performanslar
arasındadır. Yine bu festival
kapsamında Mendelssohn (Op. 54),
Brahms (Op. 35/I-II) ve Beethoven’ın
(Op. 120) varyasyonlarından
oluşan resitali ve “Embassy Series”
kapsamında Washington DC’de
Schumann ve Chopin’in eserlerinden
oluşan repertuvarla ilk Amerika
konserleri de iddialı performansları
arasında sayılabilir. Elivar, Borusan
İstanbul Filarmoni, Bilkent Senfoni,
Konzerthausorchester Berlin,
Nordwestdeutsche Philharmonie,
Dortmunder Philharmoniker,
Staatsorchester Kassel, Anhaltische
Philharmonie Dessau, Orquestra
Nacional do Porto, Lithuanian Chamber
Orchestra gibi orkestralar eşliğinde
konserler vermiştir.
Henüz öğrencilik yıllarında TRT için
çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini
kaydeden, Almanya’da da Radio Bremen
ve Deutschlandradio Berlin için de
kayıtlar yapan sanatçının, Necil Kazım
Akses’in piyano yapıtlarından oluşan
CD’si “CordAria” firması tarafından
yayınlanmıştır. Bu iki CD’ye ilave olarak
Elivar’ın İtalya’da gerçekleştirdiği
Beethoven’ın Son Üç Sonat’ı ile
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“Diabelli Varyasyonları” kaydının yanı
sıra, Sony projesi olan Schubert D 946
Üç Piyano Parçası ve Schumann’ın Op.
13 Senfonik Etüdler CD’si de uluslararası
alanda beğeni ile karşılanmıştır.
Berlin’de yaşayan sanatçının, 2010
yılında Schumann’ın 200. doğum
günü sebebiyle verdiği resital, Avrupa
Radyo Yayın Birliği’ne üye 50’den
fazla Avrupa radyosu tarafından canlı
olarak yayınlanmıştır. Berlin’de yasayan
Elivar, aynı zamanda Arkas Trio piyano
sanatçısıdır.
π Emre Elivar started his piano training
with Prof. Kamuran Gündemir from
the age of 5. After completing the
Master’s Program at the Ankara State
Conservatory at the age of 19, he won
the German State Scholarship (DAAD)
and finished his education at the
Dresden and Berlin Graduate School of
Music as valedictorian of his class.
Emre Elivar has proven his talent
with the awards he has won in
international piano competitions since
his youth. Among the most important
are the International Bremen Piano
Competition in 1999, at which he
won three important awards; “Cidado
do Porto”, where he won a bronze
medal in 1999; the “World Piano
Competition” contests in 2000; the
2001 Steinway Award; the 2002
Arthur-Schnabel Award and the
Vendôme-Prize Piano Competition,
where he placed first in 2003.
Among the artist’s most noteworthy
performances was his recital of Bach’s
work entitled “Das Wohltemperierte
Klavier I” as part of the 2005 Istanbul
International Music Festival as this was
the first time it had been performed in
Turkey. Other exceptional performances
were a recital consisting of variations
on Mendelssohn’s (op. 54), Brahms’
(op. 35/I-II) and Beethoven’s (op. 120)
and his first American concerts with
a repertoire consisting of works from
Schumann and Chopin as part of the
Embassy Series in Washington DC.
Elivar is constantly giving solo concerts
with orchestras such as the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra,
the Bilkent Symphony Orchestra,
Konzerthausorchester Berlin,
Nordwestdeutsche Philharmonie,

Dortmunder Philharmoniker,
Staatsorchester Kassel, Anhaltische
Philharmonie Dessau, Orquestra
Nacional do Porto and the Lithuanian
Chamber Orchestra.
Elivar recorded compositions of several
modern Turkish composers for TRT
while he was still at the conservatory.
The artist has made recordings for
Radio Bremen and Deutschlandradio
Berlin and his CD of piano works by
Necil Kazım Akses has been released
by “CordAria”. In addition to the
two CD’s Elivar recorded in Italy
consisting of Beethoven’s Last Three
Sonatas and the Diabelli Variations,
the artist’s recording of F. Schubert’s
D 946 (Three Piano Pieces) and R.
Schumann’s Op. 13 (Symphonic
Etudes), which was a Project of Sony
Germany, and was acclaimed by
international critics.
The recital given by the artist in honor
of R. Schumann’s 200th birthday in
June 2010 was broadcast live by more
than 50 European Broadcasting Union
member radio stations. Emre Elivar
lives in Berlin. He is also the piano
virtuoso of the Arkas Trio.
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PINK FLOYD LISZTIFIED
AyşeDeniz Gökçin piyano piano

28.06.2013
cu fr 21.00

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Boğaziçi University Albert Long Hall

Pink Floyd

Welcome to the machine (Roger Waters)
Set the controls for the heart of the sun (Roger Waters)
Pink Floyd “Lisztified: Fantasia Quasi Sonata”
– Hey you (Roger Waters)
– Wish you were here (David Gilmour, Roger Waters)
– Another brick in the wall (Roger Waters)
Ara Interval
Us and them (Richard Wright, Roger Waters)
Comfortably numb (Roger Waters, David Gilmour)
Let there be more light (Roger Waters)
Shine on you crazy diamond (Richard Wright, Roger Waters, David
Gilmour)
High hopes (David Gilmour, Söz Lyrics: Polly Samson)
Piyano için düzenleyen All piano parts Arranged by ayşedeniz gökçin
Ses tasarımı Sound designer: Kevın Bryce
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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ayşedeniz gökçin
▪ AyşeDeniz piyano icrası dalında
yüksek lisansını Christopher Elton’un
öğrencisi olduğu Londra’daki
Kraliyet Müzik Akademisi’nde
teşekkür derecesiyle kısa süre önce
tamamlayarak Maud Hornsby Ödülü’nü
kazandı. Ayrıca LRAM Öğretmenlik
Sertifikası da aldı. 2009’da, Douglas
Humpherys’in öğrencisi olduğu
ve Howard Hanson ve Clements
burslarıyla okuyup John Celentano
Oda Müziği’nde Mükemmellik Ödülü
kazandığı Eastman Müzik Okulu’nda
(Rochester, New York) lisansını almıştır.
AyşeDeniz ilk konçerto konserini
verdiğinde dokuz yaşındaydı: Gordion
Oda Orkestrası eşliğinde J.S. Bach’ın
5. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
13 yaşına geldiğinde çeşitli orkestralarla,
İbrahim Yazıcı, Fahrettin Kerimov,
Antonio Pirolli, Cem Mansur, Engin
Sakpınar, Ertuğ Korkmaz, Rengim
Gökmen, Vladimir Srienko ve Kirill
Karabits gibi şeflerle çalmıştı bile.
Kremlin Sarayı’ndaki İsa Mesih
Katedrali’nde, Verbier’deki L’Eglise’de,
Londra’da Duke’s Hall, Kings Palace,
Steinway Salonu ve James Piccadilly’de,
Kiev’deki Kültür ve Mesire Parkı Açık
Hava Sahnesi ile Lysenko Salonu’nda,
Fort Worth’taki PepsiCo Salonu’nda,
Rochester’deki Kilbourn Salonu’nda,
Aspen’deki Harris Salonu’nda, Santa
Barbara’daki Lehmann Salonu’nda
ve Türkiye’nin önde gelen tüm müzik
merkezlerinde sahneye çıktı.
Verbier Akademisi, West Müzik
Akademisi, Aspen Müzik Festivali
ve Okulu, Piyano Teksas, Goslar
Konzerterbeitswochen, Tel-Hai ve
Pekin Uluslararası Müzik Festivali ve
Akademisi gibi saygın yaz festivallerine
katılarak Menahem Pressler, Jerome
Lowenthal, Arie Vardi, Yoheved
Kalpinsky ve Lang Lang gibi tanınmış
hocalarla çalıştı. Dünyaca ünlü Bach
yorumcusu Rosalyn Tureck tarafından
İspanya’ya davet edilen AyşeDeniz
Gökçin, hocalığının son yıllarında
onunla bir dönem çalışma fırsatı buldu.
AyşeDeniz Gökçin BBC, CNN, NTV,
TRT, Rusya’nın Sesi ve Klasik FM gibi
televizyon ve radyo kanallarına konuk
oldu; Vogue ve Prog Rock gibi dergilerde
hakkında yazılar yayımlandı.
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Halen solo projelerinin yanı sıra
oda müziği ve kayıt çalışmaları
yürütmektedir. Son albümü “Pink
Floyd Lisztified” internette sansasyon
yaratmış ve Pink Floyd’un da dikkatini
çekmiştir. Önümüzdeki sonbaharda
ABD ve Arjantin’de çeşitli konserler
verecektir.
π AyşeDeniz recently completed her
Masters in Piano Performance at
Royal Academy of Music in London
with Merit, under the tutelage of
Christopher Elton, receiving the Maud
Hornsby Award and completing
the LRAM Teaching Certificate. In
2009, she finished her Bachelors
Degree at Eastman School of Music
(Rochester NY) in the studio of
Douglas Humpherys, where she
received Howard Hanson and
Clements Scholarships as well as the
John Celentano Excellence in Chamber
Music Award.
AyşeDeniz made her concerto debut
when she was nine, with Gordion
Chamber Orchestra playing J.S.
Bach’s Keyboard Concerto No. 5. At
thirteen, she had already performed as
a soloist with various orchestras under
conductors including Ibrahim Yazici,
Fahrettin Kerimov, Antonio Pirolli,
Cem Mansur, Engin Sakpinar, Ertug
Korkmaz, Rengim Gokmen, Vladimir
Sirenko, and Kirill Karabits.
She has performed in Kremlin Palace,
Christ the Savior Cathedral (Moscow);
L’Eglise (Verbier); Duke’s Hall, Kings
Place, Steinway Hall, St. James
Piccadilly (London); Central Park of
Culture and Resort Open Air Hall,
Lysenko Hall (Kiev); “PepsiCo Hall”
Fort Worth, “Kilbourn Hall” Rochester,
“Harris Hall” Aspen, “Lehmann Hall”
Santa Barbara as well as most of the
important music venues in Turkey.
She attended prestigious summer
festivals including Verbier Academy;
Music Academy of the West, Aspen
Music Festival and School, PianoTexas,
Goslar Konzerterbeitswochen, TelHai and Beijing International Music
Festival and Academy, studying with
renowned piano pedagogues such as
Menahem Pressler, Jerome Lowenthal,
Arie Vardi, Yoheved Kalpinsky, as well
as Lang Lang. Having been invited by

the world renowned Bach interpreter
Rosalyn Tureck to Spain, AyseDeniz
had the privilege to study with her for a
semester during her last years.
AyşeDeniz has appeared on various
TV channels, radio stations and in
magazines including the BBC, CNN,
NTV, TRT, The Voice of Russia, Vogue,
Prog Rock and Classic FM.
She is currently working on solo,
chamber music and recording projects.
Her recent EP on iTunes “Pink Floyd
Lisztified” became an online sensation
and caught the attention of the group’s
members. She has orchestral and solo
concerts coming up in the USA and in
Argentina this fall.
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BİFO & MAXIM VENGEROV
BIPO & MAXIM VENGEROV
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
Sascha Goetzel şef conductor
Maxım Vengerov keman violin
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sascha goetzel
borusan istanbul filarmoni
orkestrası sanat yönetmeni ve
sürekli şefi
artistic director and principal
conductor of borusan ıstanbul
philharmonic orchestra

▪ Müzik eleştirmenleri ve izleyicileri,
kararlılık ve tutkuyu Viyanalı
26.06.2013 Aya İrini Müzesi
Sascha Goetzel’in alametifarikaları
ct st 20.00 Hagia Eirene Museum
olarak tanımlıyor. Kuopio Senfoni
Orkestrası’nın (Finlandiya) sürekli
Mikhail Glinka
şefi ve Borusan İstanbul Filarmoni
Ruslan ve Ludmilla Uvertürü
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve
Overture to Ruslan and Lyudmila
sürekli şefi olan Goetzel, bugüne kadar
Leonard Bernstein’in kurduğu Pasifik
Antonin Dvorak
Müzik Festivali’nin yerleşik şefliği,
Keman Konçertosu, La minör, Op. 53
Avusturya-Kore Filarmoni Orkestrası’nın
Violin Concerto in A minor, Op.53
sanat yönetmenliği ve sürekli şefliği ile
– Allegro, ma non troppo
Viyana Filarmoni’nin hazırlık orkestrası
– Adagio, ma non troppo
olan Attergau Enstitüsü Orkestrası’nın
– Finale. Allegro giocoso, ma non troppo
da yardımcı şefliğini yaptı.
Müzik eğitimine kemanla başlayan
Ara Interval
Goetzel, orkestra şefliği kariyerine
adım attığı dönemde Zubin Mehta,
Richard Strauss
Riccardo Muti ve Seiji Ozawa gibi
Böyle Buyurdu Zerdüşt, Op. 30
dünyanın en büyük şefleriyle çalışma
Also Sprach Zarathustra, Op.30
fırsatı buldu. City of Birmingham
1. Einleitung (Giriş): Sehr breit
Senfoni, Berlin Senfoni, Lüksemburg
2. Von den Hinterweltlern (Dünya arkası insanlardan): Weniger breit
Filarmoni, NDR Hannover, NHK
3. Von der grossen Sehnsucht (Büyük özlemden): Bewegter
Senfoni, Şanghay Senfoni, Moskova
4. Von den Freuden und Leidenschaften (Sevinç ve tutkulardan): Bewegt
Senfoni, Staatsphilharmonie Rheinland5. Das Grablied (Mezar şarkısı): Etwas ruhiger, ausdrucksvoll
Pfalz, Grossen Orchester Graz, Gelders
6. Von den Wissenschaften (Bilimden): Sehr langsam
Orchester, Basel ve Helsingborg
7. Der Genesende (İyileşme safhasındaki insandan): Energisch
Senfoni ve Orchestre National de
8. Tanzlied (Dans şarkısı)
Pays de Loire orkestralarının geniş
9. Nachtwandlerlied (Uyurgezerin şarkısı): Sehr schnell-Langsam
bir repertuvarı kapsayan ve aralarında
dünya prömiyerlerinin de bulunduğu
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.
birçok konserini yönetti. Bunların yanı
sıra Baltimore ve Toronto senfoni
orkestraları ile New York, Washington
ve Baltimore’da Viyana müziği temalı
konserler yönetti; Rudolf Buchbinder,
Vadim Repin, Martin Grubinger,
Hilary Hahn ve Branford Marsalis gibi
solistlerle çalıştı. Geçtiğimiz sezonlarda
İtalya, Hollanda, Danimarka ve Salzburg
Festivali ile Carintischer Sommer’de
ilk konserlerini yöneten şefin Hollanda
Kraliçesi Beatrix’in huzurunda yönettiği
Amsterdam’daki Özgürlük Konseri
televizyonda naklen yayınlandı. 2011
Aralık’ında son derece popüler olan
“Christmas in Vienna” konserini
sponsor
yöneten sanatçı, başarısı dolayısıyla aynı
etkinliğe yine davet edildi.
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Aynı zamanda başarılı bir opera şefi
olan Goetzel, Los Angeles’ta Drattell’in
Nicholas ve Alexandra’sını, Tiroler
Landestheater’da üç Mozart-Da Ponte
operasının hayli ses getiren üç yeni
prodüksiyonu ve La Bohème’i, Viyana
Devlet Operası’nda Çaykovski’nin
Fındıkkıran’ını, Viyana Volksoper’de
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve
ona büyük başarı ve övgü getiren
Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nı, Attersee
Klasik Festivali’nde Così fan tutte’yi,
Valery Gergiev’in daveti üzerine de
dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini yönetti.
Placido Domingo, José Carreras, Anna
Netrebko, Renée Felming, Joseph
Calleja, José Cura, Thomas Hampson,
Roberto Alagna, Michael Schade,
Bo Skovhus ve Vesselina Kasarova
gibi dünya çapında şancılarla çalışan
şef, geçtiğimiz sezon Mozart’ın
Saraydan Kız Kaçırma ve Nicolai’nin
The Merry Wives of Windsor’ın yeni
prodüksiyonları için Viyana Volksoper’e
döndü ve Sihirli Flüt’le Lucerne’deki ilk
etkinliğini gerçekleştirdi. Aynı yıl Opéra
Comédie’nin yeniden açılışı dolayısıyla
Montpellier Operası’nda kostümlerini
Jean-Paul Gautier’nin tasarladığı
Figaro’nun Düğünü ile büyük başarı
kazandı ve aynı operayı Fransa Radyosu
Festivali’nde de yönetti.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası ile kaydettiği ve
orkestranın ilk uluslararası CD’si olan
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak
2010’da Onyx firmasından yayınlandı
ve müzik çevrelerinden oldukça olumlu
eleştiriler aldı. BİFO ile ikinci CD’leri
Music from the Machine Age de 2012 yılı
Mart’ında yayınlandı ve klasik müzik
eleştirmenlerinin büyük beğenisini
kazandı.
Fransa’da Orchestre de Bretagne ve
Orchestre de Bordeaux ile başladığı
2012/13 sezonunda BİFO ile sezon
açılışını Orff’un Carmina Burana’sının
muhteşem bir performansı ile
gerçekleştirdi. Sanatçının bu sezon öne
çıkan etkinlikleri arasında Mozart’ın
Saraydan Kız Kaçırma’sının AgnersNantes Operası’nda bir temsili,
Hollanda Radyosu Orkestrası ile
“Christmas in Vienna” konserleri
ve Deutsche Radiophilharmonie,
Helsinborg ve Aarhus Senfoni (Verdi’nin
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Requiem’i), Orchestra di Padova ve
Grosses Orchester Graz’ı yöneteceği
konserler yer alıyor. Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası’nın konserlerinde
Viktoria Mullova ve Tzimon Barto
gibi solistlerin yer aldığı konserler
ve Strauss’un Salome’sinin konser
versiyonu bulunuyor.
π Vienna-born Sascha Goetzel’s
trademarks are fascinating conviction,
exceptional musicality and dedication,
as audiences and the international
press have unanimously confirmed.
Sascha Goetzel is Artistic Director and
Principal Conductor of the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra, and
Principal Conductor of the Kuopio
Symphony Orchestra, Finland, and has
achieved supreme artistic standards
as well as international recognition
for both. With effect from the season
2012/13 he has also been appointed
Principal Guest Conductor of the
Orchestre Symphonique de Bretagne
and the Kanagawa Philharmonic
Orchestra in Japan.
Initially trained as a violinist, Goetzel
began his orchestral career working
at close quarters with many of the

world’s greatest conductors such as
Zubin Mehta, Riccardo Muti and
Seiji Ozawa. He has made successful
debuts with several Austrian orchestras
and abroad as a guest conductor with
the City of Birmingham Symphony
Orchestra, Berlin Symphony Orchestra,
Luxembourg Philharmonic, NDR
Hannover, NHK Symphony, Shanghai
Symphony, Moscow Symphony,
the Philharmonic Orchestras
of Tokyo, Sapporo und Nagoya,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz,
Grossen Orchester Graz, the Dutch
Gelders Orchester, the Basel and
Helsingborg Symphony Orchestras,
and the Orchestre National des Pays
de la Loire as well as many others
in a wide spectrum of repertoire,
including several world premieres.
He conducted Viennese music in New
York, Washington and Baltimore with
the Baltimore and Toronto Symphony
Orchestras, and has worked with
prominent instrumentalists such as
Rudolf Buchbinder, Vadim Repin,
Martin Grubinger, Hilary Hahn and
Branford Marsalis. Last season saw
debuts in Italy, the Netherlands,
Denmark, at the Salzburg Festival,
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the Carinthischer Sommer, and he
conducted the Freedom Concert in
Amsterdam in the presence of HM
Queen Beatrix of the Netherlands
which was broadcast live on television.
Last December Sascha Goetzel
conducted the popular concert
Christmas in Vienna which was
broadcast by many television stations
and was immediately reinvited to
conduct this year’s event.
Sascha Goetzel is an accomplished
opera conductor and has to his credit
acclaimed new productions of the
three Mozart-Da Ponte operas and La
Bohème at the Tiroler Landestheater.
Valery Gergiev invited him to conduct
Mozart’s Don Giovanni at the legendary
Mariinsky Theater; he conducted
Così Fan Tutte at the Attersee Klassik
Festival, Tchaikovsky’s Nutcracker at
the Vienna State Opera, and in 2010
a new production of The Magic Flute
in Lucerne. At Vienna’s Volksoper
he conducted critically acclaimed
new productions of Lehár’s Land of
Smiles, Mozart’s Le nozze di Figaro and
Entführung aus dem Serail as well as
Nicolai’s The Merry Wives of Windsor
which he directed in May 2012 in the
Volksoper’s tour of Japan. In June
and July he conducted a splendid new
production of Mozart’s Le nozze di
Figaro featuring costumes by Jean-Paul
Gaultier at the Opéra de Montpellier
celebrating the reopening of the newly
renovated Opéra Comédie and at
the Festival de Radio France. He has
worked with world class singers such
as Placido Domingo, José Carreras,
Anna Netrebko, Angela Denoke, Renée
Fleming, José Cura, Joseph Calleja,
Thomas Hampson, Roberto Alagna,
Michael Schade, Bo Skovhus and
Vesselina Kasarova.
His spectacular work with the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra has
been documented in two CDs. The first
recording featuring orchestral works
by Respighi, Hindemith and Florent
Schmitt was released in January 2010
on the Onyx label and was highly
praised by the international recording
industry press. The second CD with the
title Music from the Machine Age was
recently released by Onyx as well and
received superb reviews.

41 . is ta n bul m üz ik fe s t iv a l i

çıktığı Carnegie Hall’da büyük övgü
topladı. Bugüne kadar Toronto Senfoni,
Montreal Senfoni, Moskova ve Rus
Ulusal Filarmoni, Kudüs Senfoni,
Bükreş Filarmoni, Kraliyet Filarmoni,
Bergen Senfoni Orkestraları, Moskova
Virtüözleri ve Paris Oda Orkestrası gibi
önemli orkestraları Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Brahms, Bruckner,
Çaykovski, Prokofiev ve Şostakoviç’in
eserlerinde yönetti. 2010’da Gstaad
Senfoni Orkestrası’nın birinci şefi
olarak Avrupa’nın belli başlı şehirlerini
kapsayan bir turneye çıktı.
Maxim Vengerov 2011 yılında kemana
döndüğünden bu yana şeflik ve
öğretmenliğe de zaman ayırmaktadır.
Avrupa, Asya ve Güney Amerika’daki
düzenli turneleri ve gerek solist gerekse
şef olarak orkestralı konserlerinin yanı
sıra eşsiz sanatsal çok yönlülüğünü
atölye çalışmaları ve derslerle
birleştirdiği yerleşik sanatçı programları
ve festivallere giderek daha fazla
davet almaktadır. Bu çalışmalar resital
veya oda müziği formunda olabildiği
maxım vengerov
gibi şef veya solist olarak orkestrayla
(ve genellikle genç müzisyenlerin de
▪ 1974 doğumlu Maxim Vengerov solo
katılımıyla) veya ustalık sınıfları ya da
kemancı olarak kariyerine beş yaşında
açık provalar şeklinde olabilmektedir.
başlayarak hemen ardından son derece
Tüm bunlar sanatçının müziği mümkün
prestijli uluslararası yarışmaları kazandı olduğunca geniş ve çeşitli dinleyici
ve o günden bu yana dünyanın dört bir
kitlelerine yayma ve bir sonraki nesle
yanında en iyi şefler ve müzisyenlerle
ilham verme çabalarının bir ürünüdür.
işbirliği yaptı. İlk albümünü 10 yaşında
Maxim Vengerov 2012/13 sezonunda
çıkaran sanatçı, Teldec ve EMI gibi
Pekin Müzik Festivali’nin açılışında
tanınmış firmaların etiketi altında
solist olarak çaldı; Toronto ve Montreal
kaydettiği çok sayıdaki albümle Grammy Senfoni Orkestraları ile ilk yarıda
ve Gramophone Yılın Sanatçısı da dahil konçerto seslendirdiği ve ikinci
olmak üzere çeşitli ödüller kazandı.
yarıda Şehrazat’ı yönettiği konserler
Maxim Vengerov önce Galina
verdi; Avrupa, ABD, Güney Amerika
Tourchaninova ile ve ardından Prof.
ve Asya’da resitaller ve oda müziği
Bron ile çalıştı. Baroktan caza ve rock’a
konserlerinin yanı sıra Londra Senfoni,
pek çok farklı müzik türünden esinlenen Berlin Filarmoni, Montreal Senfoni, St.
sanatçı, 2007 itibariyle kemana dört
Petersburg Filarmoni, Çaykovski Senfoni
yıl ara vererek şeflik çalıştı. İlk şeflik
Orkestraları eşliğinde dinleyicilerle
derslerini St. Petersburg’daki efsanevi
buluştu; İngiliz Oda Orkestrası ile
Ilya Musin’in bizzat öğrencisi olmuş
solist ve şef olarak Londra Kraliyet
Prof. Vag Papian’dan aldı; 2009’dan
Festival Konser Salonu’na ve New York
bu yana ise düzenli olarak Alman şeflik
Avery Fisher Konser Salonu’na konuk
ekolünün temsilcisi Juri Simonov’un
oldu. Sanatçı 2013’te ayrıca Tokyo’da
akıl hocalığına başvurmaktadır.
ve Polonya’nın Gdanzk şehrinde yeni
Valéry Gergiev’in daveti üzerine
festivalleri hayata geçirecektir.
Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası’nı
Genç yetenekleri teşvik etmek ve
yöneten Vengerov, Verbier Festival
eğitmek, kendisi de 17 yaşından
Orkestrası’nın 2007 Kuzey Amerika
itibaren Mstislav Rostropovich ve
turnesi kapsamında şef olarak ilk kez
Daniel Barenboim’den büyük destek
Sascha Goetzel began the current
season in France with the Orchestre
de Bretagne and the Orchestre de
Bordeaux. The season in Istanbul was
opened with a brilliant performance
of Orff’s Carmina Burana. Highlights
of the season were, along with his
orchestras’ concert series, the new
staging of Mozart’s Entführung aus
dem Serail at the Angers-Nantes Opéra,
Christmas in Vienna, concerts with
the Netherlands Radio Orchestra, the
Deutsche Radiophilharmonie, the
Helsingborg and Aarhus Symphony
Orchestras (Verdi’s Requiem), the
Orchestra di Padova and the Grosses
Orchester Graz. The Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra’s brilliantly
colourful season programme features
concerts with Viktoria Mullova, Tzimon
Barto, the choir of the Accademia
di Santa Cecilia, and concert
performances of Richard Strauss’
Salome and Verdi’s Tosca with an
international cast of soloists.
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görmüş olan Maxim Vengerov’un
tutkuyla sarıldığı misyonlardan biridir.
İsviçre’deki Uluslararası Menuhin
Akademisi’nin (IMMA) Elçisi ve Konuk
Profesörü unvanlarına sahip Vengerov,
Ocak 2012’de Londra Kraliyet Müzik
Akademisi’nde Menuhin Profesörü
görevine de getirilmiştir. Sanatçı Yehudi
Menuhin Keman Yarışması ve Donatella
Flick Şeflik Yarışması gibi yarışmalarda
düzenli olarak jüri üyeliği yapmasının
yanı sıra Mayıs 2013’te Montreal Keman
Yarışması’nda hem şef hem jüri üyesi
olarak görev alacaktır.
Maxim Vengerov Poznan’daki saygın
Wienawski Yarışması’nın başkanı olarak
2011 yılında finalistleri belirlemek üzere
dokuz ülkenin başkentine seyahat
ederek 200’den fazla müzisyeni dinledi.
Dünyanın dört bir yanından adayların
canlı dinlendiği bu sürecin başarısının
ardından Wienawski Yarışması
Vengerov’u 2016 için tekrar başkan
seçti.
1997 yılında Maxim Vengerov, UNICEF
tarafından İyi Niyet Elçisi atanan ilk
klasik müzisyen oldu ve böylece tüm
dünyada çocuklara müzik vasıtasıyla
ilham verebilmek için eşsiz bir imkâna
erişti. Bu kapsamda Uganda, Tayland
ve Balkanlar’daki yoksul çocuklar
için çaldı ve UNICEF tarafından
desteklenen pek çok program için fon
yaratılmasına yardım etti. Vengerov,
yoksul çocuklara bir çalgı çalma fırsatı
yaratmak üzere çalışan Kuzey İsrail’deki
MIGDAL Projesi’nin hâmilerinden
biridir. MIGDAL çocuklara hem
klasik hem etnik stilde doğaçlama
yapmayı öğretirken müziğin sağaltıcı
etkisinden yararlanmayı ve insani ve
kültürel değerleri geliştirmeyi amaçlar.
Sanatçı Kuzey Afrika’daki, farklı etnik
kökenlerden gelen çocukları müzik
vasıtasıyla birleştiren MIAGI projesinin
de hâmisidir. 2007 yılında ise giyim
markası Ermenegildo Zegna tarafından
klasik müziği yaygınlaştırmak için
1997’de başlatılan Zegna & Müzik
Projesi’nin elçisi ilan edildi.
Maxim Vengerov çeşitli belgesellere de
konu olmuştur. Bunlar arasında Kanal
4 Televizyonu’nun çektiği “Playing
by Heart” belgeseli 1999’da Cannes
Televizyon Festivali’nde gösterildi;
dünya çapında piyasaya çıkan “Living
the Dream” ise 2008’de Gramophone
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En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı. Eylül
2008’de BBC Konser Orkestrası’nı
yönetmek ve şeflik mesleğini tanıtmak
amacıyla yapılan program için ve
Maestro Serisi’nde jüri üyesi olmak
üzere BBC’den davet aldı.
Maxim Vengerov’un sürekli kaydettiği
albümleri çok geniş yelpazede bir
repertuvarı kapsar. Wigmore Hall Live
etiketiyle geçtiğimiz Aralık’ta yayınlanan
albümü ise kemana geri dönüşünün
müjdecisi oldu.
Maxim Vengerov bir ex-Kreutzer
Stradivari (1727) keman çalmaktadır.
π Born in 1974, Maxim Vengerov
began his career as a solo violinist
at the age of 5, winning prestigious
international competitions soon after
and has collaborated with the world’s
finest conductors and instrumentalists
world-wide ever since. He made his
first recoding at the age of 10, and has
recorded extensively for a number of
high-profile labels, including Teldec
and EMI, receiving many prestigious
awards and nominations including a
Grammy and Gramophone Artist of
the Year. He studied first with Galina
Tourchaninova and subsequently with

Professor Bron. Maxim Vengerov has
let himself to be inspired by many
different styles of music, including
baroque, jazz and rock, and in 2007
took four years off the violin to
study conducting. He took his first
conducting classes from Professor Vag
Papian, who himself studied with the
legendary Ilya Musin in St. Petersburg,
and since 2009 takes regular advise
with Maestro Juri Simonov, who comes
from the German school of conducting,
and is a great mentor to him. Maestro
Vengerov has conducted the Mariinsky
Theatre Orchestra at the invitation of
Valéry Gergiev, and made his Carnegie
Hall conducting debut during the 2007
Verbier Festival Orchestra tour of North
America, to great critical acclaim. He
has since conducted major orchestras
such as the Toronto Symphony
Orchestra, Montreal Symphony
Orchestra, the Moscow & Russian
National Philharmonic, the Moscow
Virtuosi, the Jerusalem Symphony, the
Bucharest Philharmonic Orchestra,
the Royal Philharmonic Orchestra,
the Bergen Symphony Orchestra and
the Ensemble Orchestral de Paris with
programs that feature works by Mozart,
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Beethoven, Mendelssohn, Brahms,
Bruckner, Tchaikovsky, Prokofiev
and Shostakovich. He was also chief
conductor of the Gstaad Symphony
Orchestra performing on tour in major
European cities in 2010.
Maxim Vengerov returned to the
violin in 2011 and now divides his time
equally between playing the violin,
conducting and teaching.
Next to his regular recital tours in
Europe, Asia and South America,
and his orchestra performances
as soloist and/or conductor, his
mini residencies and Festivals are
becoming more and more popular,
combining his unique artistic
versatility with workshops and
teaching. They take the form of
performing in recital, as conductor
and soloist with orchestra – often
also with young musicians –
chamber music, masterclasses and
open rehearsal workshops. This
is part of one of his endeavours to
bring music to as wide and diverse
an audience as possible, inspiring
the next generation.Highlights of
the 2012/13 include the opening of
the Beijing Music Festival as soloist,
concerts with the Toronto and
Montreal SO performing a concerto
in the first half and conducting the
magical tale of Sheherezade in the
second, recitals and chamber music
in Europe, US, South America and
Asia, as well as performances with
the London SO, Berlin Philharmonic,
Montreal SO, St Petersburg
Philharmonic, Tchaikovsky SO and
concerts as conductor/soloist with
the English Chamber Orchestra at
the Royal Festival Hall London and
Avery Fisher Hall in New York. 2013
will also see the start of a yearly
Festival of Mr Vengerov in Tokyo,
Japan as well as in Gdanzk Poland.
Teaching and encouraging young
talent is a great passion of Maxim
Vengerov’s as he himself received
great support from Mstislav
Rostropovich and Daniel Barenboim
since the age of 17. He has become
the Ambassador and visiting
Professor of the International
Menuhin Academy (IMMA) in
Switzerland and he has taken the

post of Menuhin Professor at the
Royal Academy of Music London
since January 2012. Maestro
regularly serves on juries, such
as the Yehudi Menuhin Violin
Competition and the Donatella
Flick Conducting Competition
and he will appear in the Montreal
Violin Competition in May 2013 as
conductor and jury member.
As chairman of the prestigious
Wienawski competition in Poznan,
Maxim Vengerov has been
auditioning over 200 musicians,
travelling to 9 capitals of the world,
selecting the finalists for last year’s
competition in 2011. After this
tremendous success, selecting
the candidates from live auditions
from all corners of the world, the
Wienawski competition has already
re-elected him to become chairman
in 2016.
In 1997, Maxim Vengerov became
the first classical musician to be
appointed Goodwill Ambassador
by UNICEF, which provided him
with the unique opportunity to
inspire children worldwide through
music. In this role he performed for
underprivileged children in Uganda,
Thailand and the Balkans, and
helped raise funds for many UNICEF
assisted programs. Maxim vengerov
is a patron of the MIGDAL Project
in Northern Israel designed to give
disadvantaged children a chance
to learn how to play an instrument
and to improvise in classical and
ethnic styles, harnessing the healing
power of music and promoting
humanitarian and cultural values.
He is also a patron of the MIAGI
project in South Africa, which
connects children of different
ethnic backgrounds through music.
Since 2007 Maestro has been an
Ambassador for Zegna & Music
project, which was founded by
the luxury men’s clothing label
Ermenegildo Zegna in 1997 as a
philanthropic activity to promote
classical music.
Maestro Vengerov has been profiled
in a series of documentaries,
including “Playing by Heart”,
which was recorded by Channel
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Four Television and screened at the
Cannes Television Festival in 1999,
and Living the Dream, which was
released worldwide and received
the Gramophone Award for Best
Documentary 2008. In September
2008 he was invited by the BBC to
conduct the BBC concert orchestra
and be a member of the jury in
the “Maestro Series”, a program
designed to give the general public
an insight into the fascinating
profession of a conductor.
Maxim Vengerov now regularly
records diverse repertoire, of which
the release on the Wigmore Hall
Live label this December marked his
comeback to the violin.
Maxim Vengerov plays ex-Kreutzer
Stradivari (1727)

borusan istanbul
filarmoni orkestrası
Türkiye’nin önde gelen senfonik
topluluklarından biri olan Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve
sanat alanındaki girişimlerinin ilki
olan Borusan Oda Orkestrası’na
dayanıyor. 1999’da Gürer Aykal
yönetiminde oluşturulan BİFO, aynı
yıl Yıldız Sarayı Silahhane Binası’nda
verdiği ilk konserden bu yana kentin iki
yakasındaki düzenli sezon konserlerine
devam ediyor.
BİFO, Beethoven senfonileriyle parlak
bir başlangıç yaptığı ilk sezonundan
bu yana yurtiçi ve yurtdışında pek
çok konser verdi, İstanbul, Ankara,
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı. Yaşayan en
önemli çağdaş Yunan bestecilerden
Iannis Xenakis’in Oresteia’sını
seslendirdikleri Atina’daki üç konser,
yine Atina’nın Megaron Salonu’nda
Türkiyeli bestecilerin yapıtlarını
seslendirdikleri bir konser, TÜSİAD’ın
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam
üyelik müzakerelerinin başlangıcının
birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenlediği “Turkey-Europe Week”
etkinlikleri çerçevesinde Palais des
Beaux Arts’da verdikleri özel bir
konser önemli yurtdışı etkinlikleri
arasında. 2003’te İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan

topluluk, o tarihten bu yana etkinliğin
açılış konserlerini gerçekleştiriyor,
festivalin yıldız solistlerine eşlik
ediyor ve festivalde Türkiye ve
yurtdışından bestecilerin yapıtlarının
dünya prömiyerlerini gerçekleştirme
ayrıcalığını yaşıyor. BİFO aynı zamanda
İKSV’nin düzenlediği Uluslararası Leyla
Gencer Şan Yarışması’nın da orkestrası.
BİFO’nun on beş yıla yaklaşan
geçmişinde eşlik ettiği solistler arasında
Renée Fleming, Lang Lang, Hilary
Hahn, Elina Garanca, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph
Calleja, Maxim Vengerov, Fazıl Say,
Freddy Kempf, Isabelle Faust, Peter
Jablonski, Branford Marsalis, Hüseyin
Sermet, Ayla Erduran, Martin Grubinger,
James Ehnes, John Lill, Steven Isserlis,
Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Sabine Meyer, Alexander
Melnikov, İdil Biret ve Juilliard Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü sayılabilir. Igor
Oistrakh, Emil Tabakov, Pavel Kogan,
Giuseppe Lanzetta, Fabiano Monica,
Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark
Chichon, Peter Tilling, Justus Frantz,
Joseph Wolfe, Andreas Schüller,
Joseph Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen ve Ender Sakpınar gibi şeflerle
konserler veren topluluk, dünyanın
köklü korolarından Avusturya’dan
Wiener Singverein ile İngiltere’den

Philharmonia’yı da İstanbul’a davet etti.
2009 yılında, Gürer Aykal’ın onursal
şefliğe getirilmesiyle, sanat yönetmeni
ve sürekli şefi olarak Viyanalı Sascha
Goetzel’le çalışmaya başlayan orkestra,
bu tarihten itibaren yeni şefiyle
repertuvarı ve vizyonunda da yenilikler
yaşadı ve Avrupa’nın en iyi senfonik
topluluklarından biri olma yönündeki
çalışmalarını yoğunlaştırdı.
BİFO, Borusan Kültür Sanat’ın sosyal
sorumluluk alanında gerçekleştirdiği
önemli bir projenin de parçası. “Özel
Konser” adlı etkinlikte orkestrayı iş
veya sanat dünyasından tanınmış bir
isim yönetiyor ve konserin şefliğini
yapan kişinin Borusan Kültür Sanat’a
yaptığı bağışla sağlanan burs, klasik
müzik alanında yetenekli bir gencin
yurtdışında eğitim görmesini sağlıyor.
Özel Konser’de bugüne kadar Borusan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yer
aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının
ünlü ismi Cem Yılmaz’ın yönettiği
konserler medyada büyük ilgi uyandırdı.
Etkinliklerini uluslararası platforma
taşımaya başlayan BİFO’nun bu
amaçla kaydını gerçekleştirdiği ve
Onyx etiketiyle 2010 yılının Ocak
ayında Avrupa ve Türkiye’de, Mart

ayında da ABD’de piyasaya çıkan
CD’si Respighi, Hindemith, Schmitt
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı.
Temmuz ayında, Goetzel yönetiminde,
dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin
açılış etkinlikleri kapsamında bir konser
veren topluluk, 2010 yılında Andante
dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası”
ödülünü aldı. BİFO’nun Sascha Goetzel
yönetimindeki ikinci CD’si Music from
the Machine Age 2012 Mart’ında yine
Onyx firmasından yayımlandı.
2012/13 sezonunda Viktoria Mullova,
Katia & Marielle Labèque, Daniel
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
van Keulen ve Thomas Hampson’la
konser veren BİFO, 15. yılını kutlayacağı
2013/14 sezonunda Roberto Alagna,
Murray Perahia, Güher & Süher
Pekinel, Valeriy Sokolov, Alexander
Gavrylyuk, Nicola Benedetti, Leonard
Elschenbroich, Markus Schirmer, Rudolf
Buchbinder ve Anna Vinnitskaya gibi
yıldız solistlerle bir araya gelecek.
π The history of the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra (BIPO)
starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures
in the field of culture and the arts by
Borusan Holding, a leading industrial
conglomerate in Turkey. Though it
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began with modest numbers, the
chamber orchestra was transformed
into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its
former artistic director and principal
conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO
has since become a prominent element
of Istanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000/1 took
off spectacularly, with symphonies
by Beethoven and followed in the
seasons to come with regular season
concerts as well as invitations to the
Istanbul, Eskişehir, Ankara and Ruse
(Bulgaria) Music Festivals. Other
highlights include a concert to honour
the 22nd World Architecture Congress
in Istanbul, three performances in
Athens of Oresteia by Iannis Xenakis,
which were followed by an invitation
to the Megaron Hall in Athens with
works by Turkish composers, a special
concert at the Palais des Beaux-Arts in
Brussels within “Turkey-Europe Week”,
an event organised to celebrate the
first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the
European Union.
BIPO became the resident orchestra
of the International Istanbul Music
Festival in 2003. Since then, they
have officially opened the festival
every year with concerts at Hagia
Eirene, also accompanying top soloists
throughout the festival. Enjoying the
privilege of giving world premieres
of major Turkish and international
works at the festival, BIPO is also the
resident orchestra of the International
Leyla Gencer Voice Competition.
The world-class soloists BIPO has
accompanied to date include stellar
names such as Renée Fleming, Hilary
Hahn, Lang Lang, Elina Garanca,
Juan Diego Flórez, Angela Gheorghiu,
Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Fazıl Say, Martin Grubinger, Freddy
Kempf, Sabine Meyer, Isabelle Faust,
Branford Marsalis, Peter Jablonski,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James
Ehnes, John Lill, Steven Isserlis,
Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Alexander Melnikov, İdil
Biret and the Juillard String Quartet.
With a strong commitment to fostering
and advancing love and appreciation

for classical music, BIPO has become
the major constituent of the Borusan
Culture and Arts’ social responsibility
project. Under the title of The Special
Concert, BIPO performs under the
guidance of a leading figure from
the Turkish business world, whose
donations provide scholarships for
young talents to study at prestigious
institutions.
The 2008/9 season marked a turning
point in BIPO’s history, when
Maestro Gürer Aykal was elevated to
the honorary conductor status and
Viennese Sascha Goetzel was appointed
artistic director and principal conductor
of the orchestra. Bringing a new
dimension and a new perspective to
the ensemble’s vision and repertoire,
Goetzel officially took up the position
in January 2009.
2009/10 was BIPO’s season in that the
orchestra released its first international
CD, Respighi, Hindemith, Schmitt
under the Onyx label to international
critical acclaim and performed at
the Opening Festivities of the 2010
Salzburg Festival. BIPO also received
the Turkish music magazine Andante’s
“Best Orchestra of the Year” award
in May 2010. Their second CD with
Goetzel, Music from the Machine Age,
was released in March 2012 again by
Onyx.
The 2012–13 season brought the
Orchestra together with world-class
soloists like Viktoria Mullova, Katia
& Marielle Labèque, Daniel MüllerSchott, Nadja Michael, Isabelle van
Keulen and Thomas Hampson.
Highlights of the 2013/14 season will
be concerts with stars like Roberto
Alagna, Murray Perahia, Güher
& Süher Pekinel, Valeriy Sokolov,
Alexander Gavrylyuk, Nicola Benedetti,
Leonard Elschenbroich, Markus
Schirmer, Rudolf Buchbinder and
Anna Vinnitskaya.
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Alexander Liebreich 087
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Berlin Counterpoint Ensemble 097
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41. İstanbul Müzik Festivali
medya sponsoru Hürriyet, sanata
destek vermeye devam ediyor.
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YÖNETİM
MANAGEMENT

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
MÜTEVELLİLER KURULU
BOARD OF TRUSTEES

Üyeler
Members

YÖNETİM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION

Başkan
President
talat s. halman

akbank taş
aksa, akrilik kimya san. aş
arçelik aş
arıtaş dış. tic. ltd. şti.
aygaz aş
birgi sanayi aş
borusan holding aş
bp petrolleri aş
demirören şirketler grubu
ege holding aş
elginkan holding aş
hedef allıance holding aş
hürriyet gazetecilik ve
matbaacılık aş
ıbm türk ltd. şti.
ışıklar holding aş
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul sanayi odası
istanbul ticaret odası
koç holding aş
narin tekstil aş
net turizm tic. ve san. aş
novartis sağlık, gıda ve
tarım ürünleri sanayii aş
organik holding aş
profilo holding aş
selahattin beyazıt
şirketler grubu
siemens ticaret ve sanayi aş
tekfen eğitim, sağlık,
kültür sanat ve doğal varlıkları
koruma vakfı
türk ekonomi bankası
türk hava yolları ao
türk henkel kimyevi
maddeler san. aş
türk pirelli lastikleri aş
türkiye garanti bankası aş
türkiye iş bankası aş
türkiye şişe ve cam fabrikaları aş
ulusoy turizm ve seyahat koll. şti.
vakko tekstil ve hazır giyim sanayi
işletmeleri aş
yapı ve kredi bankası aş
yapı kredi sigorta

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcısı
Vice President
mehmet şuhubi
Kurucular Founders
fettah aytaç
bell holding aş
burla makina ticaret ve yatırım aş
mehmet r. devres
prof. hayri domaniç
eczacıbaşı holding aş
ali koçman
bernar nahum
izzet pensoy
sınai yatırım ve kredi bankası ao
tatko, otomobil lastik ve
makina tic. taş
afif tektaş
türkiye sınai kalkınma bankası aş
türkiye turing ve otomobil kurumu
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Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi
Üyeler
Members
nuri çolakoğlu
hayri çulhacı
ahmet misbah demircan
oya eczacıbaşı
gencay gürün
tayfun indirkaş
doç. yekta kara
oya ünlü kızıl
ergun özen
ethem sancak
dr. mimar kadir topbaş
Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen
Hukuk Danışmanları
Legal Advisors
esat berksan
sadife karataş kural
İdari İşler Danışmanı
Advisor for Administrative Affairs
rıfat öktem

Genel Müdür
General Director
görgün taner
Genel Müdür Yardımcısı
Assistant General Director
ömür bozkurt
Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta
Pazarlama Direktörü
Marketing Director
tuba tortop
Medya İlişkileri Direktörü
Media Relations Director
ayşe bulutgil
İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Direktörü
Human Resources and
Administration Director
semin aksoy
İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
dr. yeşim gürer oymak
İstanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director
azize tan
İstanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
bige örer
İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
dr. leman yılmaz

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD

İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
deniz ova

Üyeler
Members
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Salon İKSV Direktörü
Salon İKSV Director
bengi ünsal

DENETLEME KURULU
AUDITORS
selahattin beyazıt
rıza kutlu ışık

İKSV Tasarım Mağazası Direktörü
İKSV Design Store Director
aylin kutnay
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
mukadder bico
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KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL
FESTİVAL
THE FESTIVAL

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

PAZARLAMA
MARKETING

Direktör Director
dr. yeşim gürer oymak

Direktör Director
ayşe bulutgil

Direktör Director
tuba tortop

Direktör Yardımcısı Assistant Director
efruz çakırkaya

Koordinatörler Coordinators
berna özdemir
özlem bekiroğlu
elif obdan (Uluslararası Basın
International Press)

Direktör Yardımcısı Assistant Director
eda soydan sevim

Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
ayşe emek
Editör Editor
evren barın egrik
Prodüksiyon ve Mekân Koordinatörü
Production & Venue Coordinator
banu kurç
Konuk Ağırlama Hospitality
ebru kaya (Yönetici Manager)
nazlı yucad (Asistan Assistant)

Medya İlişkileri Sorumlusu
Media Relations Associate
mehmet kıvanç gökmen
Medya Görsel Arşiv Asistanı
Media Visual Archives Assistant
mehmet mungan
Asistanlar Assistants
ayşen gürkan

İletişim Planlama Koordinatörü
Communications Planning Coordinator
irem akev uluç
Pazarlama Sorumlusu
Marketing Associate
merve gündüz
Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
Tulip Card Membership Programme
Manager
dilan beyhan

melike kuru (Uluslararası Basın
International Press)

Üye İlişkileri Asistanı
Member Relations Assistant
yıldız lale yıldırım

Arşiv Fotoğrafları Archives Photos
ali güler
onur doğman

Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi
Ticket Sales Operations Manager
sinem yayla

Video Çekimleri Video Recordings
hamit çakır

Bilet Satış Asistanları
Ticket Sales Assistants
ercan kaya
berivan çite
naime sürenkök

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Yönetici Manager
selçuk metin
Asistan Assistant
ışınay gönülalan

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Koordinatörler Coordinators
yasemin çavuşoğlu
zeynep pekgöz
aslı yurdanur
Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Associates
zeynep karaman
ezgi yılmaz
Asistan Assistant
gözde koca

Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
barış atasoy
Kurumsal Satış Sorumlusu
Corporate Sales Representative
bengi doralp
Dijital Medya Sorumlusu
Digital Media Associate
emre erbirer
CRM Sorumlusu CRM Associate
özge genç
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Yönetici Manager
didem ermiş
Editörler Editors
cüneyt tabanoğlu
ceren yartan
Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir
Grafiker Graphic Designer
polin kuyumciyan
Web Sitesi Yöneticisi Webmaster
sezen özgür

MALİ İŞLER
FINANCE
Yöneticiler Managers
ahmet buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)
hasan alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)
başak sucu yıldız (Finans Finance)
Muhasebe Accountants
emine töre
figen kıyıcı
kadir altoprak
deniz yılmaz
Davetiye Sorumlusu Invitations
berfin kılıç

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION &
RECORDS CENTRE
Sorumlu Associate
esra çankaya

PRODÜKSİYON
PRODUCTION
Yönetici Manager
umut kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
gökhan urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı
Saha Asistanı Field Assistant
nihat karakaya

İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION
Direktör Director
semin aksoy
İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
seda yücesoy çakıroğlu
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan
Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
kadir ayyıldız
Danışma Görevlileri Reception Officers
şeyma arslan
nilay kartal
Depo Sorumluları Shopkeepers
muzaffer sayan
kadir gelmen
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler Services
azmi aksun
özden atukeren
hatice bayman
aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
CULTURAL POLICY DEVELOPMENT
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECTS
Koordinatör Coordinator
özlem ece

İKSV TASARIM MAĞAZASI
İKSV DESIGN STORE
Direktör Director
aylin kutnay
Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
esra üstündağ
Mağaza Sorumlusu Store Supervisor
duygu küçüktomurcuk
Satış Sorumlusu Sales Representative
şenay savut

SALON
SALON
Direktör Director
bengi ünsal
Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
egemen eti
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
aslıhan tuna
Ses Mühendisi Sound Engineer
can yurttagül
Işık Tasarımcısı Light Designer
celil göde
Sahne Amiri Stage Manager
sinan özçelik
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Festival Kataloğu
Festival Catalogue

Festival Afişi
Festival Poster

yayıma hazırlayan edıtor
Evren Barın Egrik

parmak izi ve el yazısı ile fıngerprınt and handwrıtıng
Sarkis,
Bülent Erkmen

çeviri translatıon
Ayşe Emek
düzelti proofreadıng
Mehmet Egrik
kapak cover
Sarkis,
Bülent Erkmen
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mahallesi Girne Caddesi
Dumanlı Sokak No: 2
4. Levent 34418 İstanbul
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