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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına
çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından
bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli
olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve
Caz festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul
Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması
ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca
özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat
Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon
İKSV’de de farklı disiplinlerdeki etkinliklere
ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’nde
dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve
Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun
organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür
politikalarının geliştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve
raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde
sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer
aldığı yerel ve uluslararası ortak yapımlar
ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts
sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir
sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu
Aydın Gün Teşvik Ödülü ve
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile güncel
kültür sanat üretimini de destekliyor.
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Istanbul Foundation for Culture and Arts
(IKSV) is a non-profit cultural institution.
Since 1973, the Foundation continues its efforts
to enrich Istanbul’s cultural and artistic life.
İKSV regularly organises the Istanbul Festivals
of Music, Film, Theatre and Jazz, the Istanbul
Biennial, the Istanbul Design Biennial,
Leyla Gencer Voice Competition, autumn
film week Filmekimi and realises one-off
events throughout the year. The Foundation
hosts cultural and artistic events from various
disciplines at its performance venue Salon,
located at the Nejat Eczacıbaşı Building.
İKSV also organises the Pavilion of Turkey
at the International Art and Architecture
Exhibitions of la Biennale di Venezia.
Furthermore, IKSV conducts studies and
drafts reports with the aim of contributing to
cultural policy development. The Foundation
also supports artistic and cultural production
through presenting awards at its festivals,
commissioning works, taking part in
international and local co-productions, and
coordinating an artist residency programme at
Cité Internationale des Arts in France, as well
as the annual Aydın Gün Encouragement and
Talât Sait Halman Translation Awards.
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İstanbul Müzik Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
www.iksv.org
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İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
Programda değişiklik hakkı saklıdır.
Programme subject to change.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
46. İstanbul Müzik Festivali’nin
gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC İstanbul Valiliği,
TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı,
Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,
Governorship of Istanbul, Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
Beşiktaş Municipality, Beyoğlu Municipality, and Kadıköy Municipality,
whose contributions have made the 46th Istanbul Music Festival possible.
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Değerli Sanatsever Dostlarımız,

Dear Art-Loving Friends,

Sanatla, sanatçılarla ve sanata değer verenlerle müziğin evrensel çatısı altında
buluşmaya, notaların iyileştirici ve dinlendirici gücünü iliklerimizde hissetmeye
çok az kaldı...

We are very close to getting together under the universal umbrella of music and
feel the soothing and healing power of notes in our bones once again…

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nde yeni anlar, yeni
anılar yaşayacak ve İstanbul’u müziğin muhteşem ruhuyla bir kez daha
buluşturacağız.
Müziği yaşamının bir parçası haline getirmiş herkes bilir ki, müzik
birleştiricidir; tüm farkları ortadan kaldırır, eksikleri tamamlar, uzakları yakın
eder. Kimi zaman hüzünlendirir, kimi zaman eğlendirir. Hissettirdiği her türlü
duyguyla daima bizimledir.
GAYE AKÇEN Müzik ailemizdir, ailemizdendir...
elgikan topluluğu
icra meclisi başkanı ve
e.c.a. presdöküm sanayii a.ş.
yönetim kurulu başkanı
46. İstanbul Müzik Festivali
Sponsoru
chaırwoman of the
e.c.a. presdöküm sanayii a.ş.
and elginkan communıty
Sponsor of
the 46th Istanbul Music Festival

E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. olarak İstanbul Müzik Festivali’nin
sponsorluğunu da üstlendiğimiz Elginkan çatısı altında, her şeyden önce
büyük ve güçlü bir aileyiz. Sevinçleri paylaşarak çoğaltan, üzüntüleri bölüşerek
azaltan, el ele verip güçlenen, yarınları düşünen, doğaya saygı duyan, eğitime
önem veren, sanatı seven, destekleyen, güzel bir aile...
Aile olma duygusunu içimize derinlemesine işleyen ve bugün birbirine sıkı
sıkı kenetlenmiş, başarılı bir topluluk olmamızı sağlayan ise Ebedi Başkanımız
Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’dır. Başkanımızın sanata ve özellikle klasik
müziğe duyduğu büyük ilgi Elginkan ailesi için besleyici olmuş, topluluğumuzu
bir arada tutan değerli felsefemiz Aile Bağları, festivalimizin de bu yılki teması
olarak bizleri aynı duyguda buluşturmuştur.
Bugün ülkemizin en saygın ve en köklü klasik müzik etkinliklerinden biri olan
İstanbul Müzik Festivali’nde yer alarak onun kıymetli mirasına sahip çıktığımız
ve ondan öğrendiklerimizi, aile olmanın gereğini, sanatın değerini bir kez daha
sanatseverlerle paylaşma şansı bulduğumuz için çok mutluyuz.

At this year’s 46th Istanbul Music Festival, we will make new musical memories
as we welcome the magnificent spirit of music.
Anyone who has music as an intrinsic part of their lives knows that music is
unifying. It eliminates all differences, remedies deficiencies, makes distances
shorter. It sometimes saddens, other times uplifts. It is always with us regardless
of the feelings it arouses.
Music is our family, music is of our family…
As E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. under the umbrella of Elginkan, the sponsor
of the Istanbul Music Festival, we are first and foremost a big and strong family.
A beautiful family that augments joy and relieves sorrow by sharing, that is
mindful about tomorrow and respectful towards nature, cares for education,
loves and supports art, and becomes stronger by joining forces…
Ekrem Elginkan, our perennial chairman, had instilled in us a deep sense of
family and ensured that we are a thriving company. His love for arts, specifically
classical music, has always been a driving force for the Elginkan family. This
year’s festival theme Aile Bağları (Family Bonds) is also our corporate motto that
keeps us together.
Today, we are very happy to be a part of the Istanbul Music Festival, one of the
most prestigious and established classical music events in our country, to have
preserved its significant heritage, get the chance to share the importance of
being a family and the necessity of art with the artlovers; the ideas we inherited
from the Festival.
Wishing to be “Together for Years” at many art events…
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Değerli Festival Dostları,

Dear Friends of the Festival,

Bu yıl, 46’ncısını gerçekleştirmeye hazırlandığımız İstanbul Müzik Festivali
programını, birlikte müzik yapan aynı ailenin fertlerinden ilham alarak Aile Bağları
teması üzerine kurguladık.

Inspired by family members that make music together, we built the programme
of the 46th Istanbul Music Festival on the theme – Aile Bağları (Family Bonds).

Müzik çok güçlü bir sosyal mıknatıs. Bir konser en basit haliyle pek çok insanın
ortak bir müzik zevki etrafında bir araya geldiği, sosyal coşku yaratan bir etkinlik
olarak tanımlanabilir. Ancak müziğin bunun ötesinde bizleri etrafımızdakilere
daha yakın hissettiren bir gücü var. Yeni araştırmalar, müzik yapmanın veya
birlikte müzik dinlemenin ve şarkı söylemenin mutluluk hormonu olarak da
bilinen “endorfin” salgılanmasını artırdığını, bu nedenle insanları birbirlerine daha
yakın hissettirdiğini, kişiler arasındaki sosyal bağları güçlendirici etkisi olduğunu
gösteriyor.
Dr. YEŞİM GÜRER OYMAK 46. İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl yaşamlarını müziğin etrafında kurup
birbirine bağlanmış, aynı aileye mensup müzisyenler aynı sahneyi paylaşacaklar.
festival direktörü Birlikte müzik yapmak, aile bireyleri arasındaki bağı daha da güçlendiren
festıval dırector vazgeçilmez bir unsur. Müzik etrafında buluşan insanlar, ister icracı ister
dinleyici olsunlar, güçlü aidiyet, güven, birbirlerine saygı, sorumluluk ve işbirliği
duygularıyla, yani kısaca ideal toplumu tanımlarken kullandığımız değerlerle
hareket ediyorlar.
Bu sene Aile Bağları teması etrafında şekillenen İstanbul Müzik Festivali, sunduğu
zengin program kapsamında birçok aileyi ağırlayacak. Mischa Maisky ile çocukları
Lily ve Sascha, Ferhan ve Ferzan Önder, Güher ve Süher Pekinel, Skride Quartet’in
kardeş üyeleri Lauma ve Baiba Skride, Kudsi Erguner ve oğlu, Akatay Ailesi, Diana
Damrau ve eşi Nicholas Testé, Hakan Güngör ve eşi Meral Azizoğlu. Ve tabii
festivalde daha önceki yıllarda diğer aile üyelerini ağırladığımız Capuçon, Onay,
Buniatishvili, Hagen ailelerine de yer veriyoruz.
Yaratıcı, yenilikçi, merak uyandıran ve çok yönlü programlarla Avrupa’nın en
heyecan verici müzik festivalleri arasında gösterilen İstanbul Müzik Festivali,
izleyicileri, sponsorları, destekçi kurumları ve çalışanları ile kurduğu sıkı aile
bağları’yla bugün gelen, ülkemizin en uzun soluklu klasik müzik festivali. 46 yıldır
bizleri hiç yalnız bırakmayıp her zaman destek olduğunuz için hepinize binlerce
teşekkürlerimizi sunarız.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşadığımız şehrin kültürel çeşitliliğine dikkati çeken
pek çok mekânda yeniden müziğin etrafında buluşmak dileğiyle…

Music is a highly potent social compass. A concert can simply be described as
a socially arousing event where people come together around a shared musical
taste. But, beyond that, music has the power to make us feel closer to one
another. Recent researches show that making and/or listening music and singing
together increases the release of endorphins – one of the so-called happiness
hormones – in the brain, and thus strengthening the social bond between people
by making them feel connected.
Musicians who come from the same family and have built their lives around
music will be sharing the same stage at this year’s 46th Istanbul Music Festival.
Making music together is an undeniable factor that strengthens the bonds
between family members. Whether they are performers or listeners, people who
come together through music exercise values such as strong sense of belonging,
trust, mutual respect, responsibility and cooperation; the very same set of values
that we use when describing the ideal society.
This year, in accordance with its Family Bonds theme, the Istanbul Music Festival
will be hosting many musical families as part of its extensive roster. Mischa
Maisky and his children Lily and Sascha, Ferhan and Ferzan Önder, Güher
and Süher Pekinel, the sister members of the Skride Quartet Lauma and Baiba
Skride, Kudsi Erguner and his son, the Akatay family, Diana Damrau and her
husband Nicholas Testé, and Hakan Güngör and his wife Meral Azizoğlu.
And of course, we are also featuring the families of Capuçon, Onay, Buniatishvili,
and Hagen, whose members we have previously hosted at the Festival.
Istanbul Music Festival, hailed as one of the most exciting music festivals in
Europe with its creative, progressive, challenging, and multifaceted programme,
has become the longest-running classical music festival in Turkey by forming
strong family bonds with its audience, sponsors, corporate supporters, and
employees. We gratefully extend our thanks for your ever-continuous support
throughout the past 46 years.
As is the case each year, we hope to see you at various venues that highlight the
cultural diversity of our city.
Enjoy the Festival!
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YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ
LIFETIME ACHIEVEMENT AND HONORARY AWARDS

yaşam boyu başarı ödülü

lıfetıme achıevement award
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MISCHA MAISKY

20

▪▪ Mischa Maisky, 20. yüzyılın efsanevi çellistleri Mstislav
Rostropovich ve Gregor Piatigorsky ile çalışma olanağı bulan
tek çellist olma ayrıcalığına sahiptir.
Rostropovich onu şöyle övmüştür: “Genç kuşak
viyolonselciler arasında en üstün yeteneklerden biridir.
Çalışında şiirselliği ve nefis bir zarafeti büyük bir ölçülülük
içinde parlak bir teknikle birleştiriyor.”
Letonya’da doğan Mischa Maisky, Rusya’da eğitim gördü.
Londra, Paris, Berlin, Viyana, New York ve Tokyo ile dünyanın
diğer büyük müzik merkezlerinde coşkuyla karşılanmakta,
kendini bir dünya vatandaşı olarak görmektedir: “İtalyan
yapımı bir viyolonseli Fransız ve Alman yapımı arşeler,
Avusturya ve Alman yapımı tellerle çalıyorum; 6 çocuğum
4 farklı ülkede doğdu, ikinci eşim yarı Sri Lankalı yarı İtalyan;
Japon yapımı bir arabaya biniyorum, İsviçre saati ve Hint
yapımı bir kolye takıyorum ve klasik müziğin sevildiği her
yerde kendimi evimde hissediyorum.”
Deutsche Grammaphon sanatçısı olarak son 30 yılda
Viyana, İsrail ve Berlin Filarmoni Orkestraları, Londra
Senfoni Orkestrası, Paris Orkestrası, Orpheus ve Avrupa
Oda Orkestraları gibi dünyanın en önemli orkestralarıyla
35’in üzerinde CD çalışması bulunan Maisky’nin albümleri
Tokyo’da beş kez Record Academy Prize, üç kez ECHO
Deutscher Schallplattenpreis, Paris’te ise Grand Prix du
Disque ve Diapason d’Or ödüllerine layık görüldü, pek çok
kez de Grammy’e aday gösterildi.
Maisky, kariyerinin en önemli konserlerini 2000 yılında
gerçekleştirdiği J.S. Bach turnesinde verdi. Büyük besteciye
duyduğu derin hayranlığın göstergesi olan 100’ün üzerindeki
konsere ek olarak Bach’ın solo süitlerini üç kez kaydetti.
2015 yılında Itzhak Perlman ve Evgeny Kissin’le Carnegie
Hall’da trio olarak verdikleri konserin ardından 2016 yılında
arkadaşlıklarının 40. yılını kutlamak amacıyla Martha
Argerich’le bir Avrupa turnesine çıktı.
Tam anlamıyla dünya çapında bir müzisyen olan Maisky,
büyük uluslararası festivallerde Leonard Bernstein, Carlo
Maria Giulini, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Valery Gergiev
ve Gustavo Dudamel gibi büyük orkestra şefleriyle çaldı.
Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson Freire, Evgeny Kissin,
Itzhak Perlman, Lang Lang, Peter Serkin, Gidon Kremer, Yuri
Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, kariyeri boyunca
aynı sahneyi paylaştığı büyük müzisyenlerden sadece bir
kısmıdır. Mischa Maisky, solo konserleri dışında kızı Lily
Maisky ve oğlu Sascha Maisky ile düzenli olarak konserler
vermeye devam etmektedir.

▪▪ Mischa Maisky has the distinction of being the only
cellist in the world to have studied with both Mstislav
Rostropovich and Gregor Piatigorsky, two greatest cellists of
the twentieth century.
Rostropovich has lauded Mischa Maisky as ‘one the most
outstanding talents of the younger generation of cellists.
His playing combines poetry and exquisite delicacy with
great temperament and brilliant technique.’
Born in Latvia and educated in Russia, since his emigration
to Israel, Mischa Maisky has been enthusiastically received
in London, Paris, Berlin, Vienna, New York and Tokyo,
among other major music centres.
He considers himself as a citizen of the world: ‘I’m playing
an Italian cello, with French and German bows, Austrian
and German strings, my six children were born in four
different countries, my second wife is half Sri Lankan – half
Italian, I’m driving a Japanese car, wear a Swiss watch,
an Indian necklace and I feel at home everywhere people
appreciate and enjoy classical music.’
As an exclusive Deutsche Grammophon artist during the
last 30 years he has made well over 35 recordings with such
orchestras as the Vienna, Israel and Berlin Philharmonics,
the London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris,
Orpheus Chamber Orchestra and Chamber Orchestra of
Europe, among others.
His recordings have enjoyed worldwide critical acclaim
and have been five-times winner of the prestigious Record
Academy Prize in Tokyo, three-times winner of the ECHO
Deutscher Schallplattenpreis, together with the Grand
Prix du Disque and Diapason d’Or, Paris, as well as several
Grammy nominations.
One of the highlights in his career was a worldwide Bach
tour in the year 2000, which included over 100 concerts.
Another was undoubtedly his trio performance in Carnegie
Hall with Itzhak Perlman and Evgeny Kissin in 2015.
In order to express his deep admiration for this great
composer, Maisky has recorded Bach’s solo suites three
times.
2016 marked forty years of his longstanding friendship with
Martha Argerich; to honour this anniversary they toured
Europe together.
Truly a world-class musician and regular guest in major
international festivals, he has collaborated with conductors
including Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Vladimir Ashkenazy,
Daniel Barenboim, Valery Gergiev and Gustavo Dudamel,
and his partnerships have included artists such as Martha
Argerich, Radu Lupu, Nelson Freire, Evgeny Kissin, Itzhak
Perlman, Lang Lang, Peter Serkin, Gidon Kremer, Yuri
Bashmet, Vadim Repin and Maxim Vengerov. Alongside his
solo concerts, Mischa Maisky performs regularly with his
daughter Lily Maisky and his son Sascha Maisky.
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▪▪ Yekta Kara was born in Istanbul. When she was 5 years
old, she started playing piano at the Istanbul Municipal
Conservatory. After graduating from the German High
School in 1970, she went to Germany and entered the Opera
Department at the Munich State Music Academy as a DAAD
scholarship student, graduating in 1976. Kara also studied
opera stage management with Professor Günther Rennert
for five years and graduated from the Munich State Music
Academy in 1978. Kara also graduated from the Theatre
Department at the Istanbul Municipal Conservatory.
Between 1978 and 1980, Kara worked as a soloist and
dramaturge for the Ankara State Opera and Ballet. In
the same period, she directed her first opera. She gave
numerous solo recitals and concerts with orchestras in
Turkey, Greece, Germany, Poland, among others. She
participated in the 18th and 19th Moniuszko Festivals.
Kara has produced more than 100 programmes for TRT.
She has written more than 100 articles, which have been
published in various newspapers and magazines.
From 1980, Kara worked for 35 years as a soloist, stage
manager and chief dramaturge of the Istanbul State Opera
and Ballet. Between 1992 and 2000, Kara served as the
director and general artistic manager of the Istanbul State
Opera and Ballet, and between 2010 and 2015 as the artistic
director of the International Opera Festival.
In addition to her activities in Turkey, she has also served
as a guest director in Germany, France, Austria, the United
States, Mexico, South Korea and Bulgaria, and staged operas
in Denmark, Spain, Portugal, Italy, Hungary, Estonia,
Russia and China.
She has worked as a lecturer at the Mimar Sinan Fine
Arts University – Istanbul University State Conservatory
since 1983, and served as a jury member of various major
international opera competitions.
She received the award for Best Opera Director from the
Ministry of Culture and Tourism of Turkey in 1995, was
made a knight by the Italian Republic in 1996, received the
Presidential Award for Culture and Art in 1996, and the
German Order of Merit. Yekta Kara has been a State Artist
since 1998.
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YEKTA KARA

▪▪ Yekta Kara, İstanbul’da doğdu. Müziğe 5 yaşında İstanbul
Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde başladı. 1970
yılında Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra yükseköğrenim için
gittiği Almanya’da Münih Devlet Müzik ve Tiyatro Akademisi
Opera ve Şan Bölümü’ne girdi.
1976’da DAAD bursiyeri olarak mezun oldu. 1973 yılında
başladığı opera rejisi öğrenimini 5 yıl süreyle Prof. Günther
Rennert ile sürdürüp 1978’de Münih Devlet Müzik ve Tiyatro
Akademisi Opera Rejisi Bölümü’nü bitirdi. Bu arada İstanbul
Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden de mezun
oldu.
1978-1980 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde
solist sanatçı ve dramaturg olarak çalıştı. Yine aynı dönemde
ilk rejisini gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan, Almanya ve
Polonya’da 50’yi aşkın resital ve orkestra eşliğinde konser
verdi; 18. ve 19. Moniuszko Festivali’ne katıldı. TRT için 100’ü
aşkın televizyon programı yaptı, programların sunuculuğunu
üstlendi. Yazdığı 100’ü aşkın makale, çeşitli gazete ve
dergilerde yayımlandı.
1980’den başlayarak 35 yıl süreyle İstanbul Devlet Opera ve
Balesi’nde solist sanatçı, başdramaturg ve başrejisör olarak
çalışan Yekta Kara, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Devlet
Opera ve Balesi müdürlüğü ve genel sanat yönetmenliği
görevlerini de üstlendi, 2010’dan 2015’e kadar Uluslararası
İstanbul Opera Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı.
Türkiye’de sahneye koyduğu sayısız eserin yanı sıra
Almanya, Fransa, Avusturya, ABD, Meksika, Güney Kore ve
Bulgaristan’da konuk yönetmen olarak çalıştı, sahnelediği
operalar Danimarka, İspanya, Portekiz, İtalya, Macaristan,
Estonya, Rusya ve Çin’de sergilendi.
1983’ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliğini
sürdüren Kara, önemli uluslararası opera yarışmalarının da
jüri üyesidir.
1995 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen
En İyi Opera Yönetmeni Ödülü’nün, 1997’de İtalya tarafından
verilen şövalyelik nişanının ve 2016’da Almanya tarafından
verilen liyakat nişanının sahibidir. Yekta Kara, 1998’den bu
yana devlet sanatçısıdır.
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borusan istanbul filarmoni orkestrası
borusan istanbul philharmonic orchestra
SASCHA GOETZEL şef conductor
YEKWON SUNWOO piyano piano
(2017 XV. Van Cliburn Uluslararası Piyano Yarışması Birincisi
2017 XV. Van Cliburn International Piano Competition Winner)

23.05.2018
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ça we 19.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Hall
19.00 kokteyl cocktaıl
20.00 ödül töreni ve konser award ceremony & concert
Sergei Rachmaninov

Piyano Konçertosu No. 3 Re minör, op. 30
Piano Concerto No.3 D minor, op.30
– Allegro ma non tanto
– Intermezzo – Adagio
– Finale – Alla breve
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

1812 Uvertürü, op. 49
1812 Overture, op.49
Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Orkestrası’dır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the Orchestra in Residence of the
Istanbul Music Festival.
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törende prof. yekta kara’ya onur ödülü sunulacaktır.
the honorary award wıll be presented to prof. yekta kara at the ceremony

26

sascha goetzel
▪▪ Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın 2008’den bu yana
sanat yönetmeni ve sürekli şefi olan
Viyanalı Sascha Goetzel, 2010’da
Salzburg Festivali açılış etkinliklerini
gerçekleştiren ve BBC Proms’ta ilk
konserini 2014 Temmuz’unda veren
topluluğuyla yüksek bir standarda ve
uluslararası platformda tanınırlığa
sahip oldu. Aynı zamanda Kanagawa
Filarmoni Orkestrası’nın sürekli konuk
şefliğini yapan Goetzel, altı yıl müzik
yönetmenliğini üstlendiği Finlandiya’nın
Kuopio Senfoni Orkestrası’yla konuk
şef olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
İstanbul’daki Barış İçin Müzik Vakfı’nın
sanat yönetmenliğini de yapan sanatçı,
gençlerle müzik eğitimi ve yorumu
alanında yakın bir çalışma içindedir.
Goetzel, Mozart-Da Ponte operasının
hayli ses getiren üç yeni prodüksiyonu
ve Tiroler Landestheater’deki başarılı
La bohème temsili sonrası Valery
Gergiev’in daveti üzerine dünyaca
ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini, bunun
ardından Viyana Devlet Operası’nda
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana
Volksoper’de Mozart’ın Figaro’nun
Düğünü ve Saraydan Kız Kaçırma’sı ile
Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nın yeni
prodüksiyonlarını yönetti. Volksoper’le
çıktığı Japonya turnesinde Nicolai’nin
Windsor’un Şen Kadınları’nda da şeflik
yaptı. Opéra Comédie’nin yeniden açılışı
dolayısıyla Montpellier Operası’nda
kostümlerini Jean-Paul Gautier’nin
tasarladığı Figaro’nun Düğünü ile büyük
başarı kazandı; İstanbul’da Richard
Strauss’un Salome’si ile Verdi’nin
Aida’sının konser versiyonlarını da
yönetti. 2014 sonbaharında Viyana
Devlet Operası’ndaki hayli başarılı
Figaro’nun Düğünü temsili sonrası
operadan 2018’e kadar Sihirli Flüt, Don
Giovanni, Rigoletto ve Güllü Şövalye’yi
yönetmek üzere davet aldı. Geçtiğimiz
sezon, Cimarosa’nın Gizli Evlenme
adlı yapıtının yeni yapımını Lorraine
Ulusal Orkestrası ile Nancy’de yöneten
Goetzel’in çalıştığı dünyaca ünlü
şancılar arasında Placido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, Renée
Fleming, Joyce DiDonato, Joseph
Calleja, Piotr Beczala, Juan Diego

with young people in music education,
development and performance.
Following acclaimed new productions
of the Mozart Da Ponte operas and La
Bohéme at the Tiroler Landestheater
Valery Gergiev invited him to conduct
Don Giovanni at the legendary
Mariinsky Theatre. He conducted
Tchaikovsky’s Nutcracker at the Vienna
State Opera, and a new production
of Die Zauberflöte in Lucerne. At
Vienna’s Volksoper he conducted new
productions of Lehár’s Land of Smiles,
Mozart’s Le nozze di Figaro, and Die
Entführung aus dem Serail and Nicolai’s
The Merry Wives of Windsor, which he
Güllü Şövalye’nin Türkiye prömiyerinde
Flórez, Thomas Hampson ve Michael
directed for the Volksoper’s tour of
izleyicilerden tam not aldı. Goetzel, bu
Schade sayılabilir.
Japan. For the reopening of the Opéra
sezon Viyana Devlet Operası’ndaki Don de Montpellier he conducted a new
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul
Giovanni’nin yanı sıra Frankfurt/Oder,
Filarmoni Orkestrası ile kaydettiği
production of Mozart’s Le nozze di
Bratislava ve Tokyo’da konserler verdi.
ve orkestranın ilk uluslararası CD’si
Figaro featuring costumes by Jean-Paul
Ayrıca BİFO’nun 2017-2018 sezonu açılış Gaultier; in Istanbul he has presented
olan Respighi, Hindemith, Schmitt
konserinde Mark-Anthony Turnage’in
Ocak 2010’da Onyx firmasından
concert performances of Bizet’s
“Shadow Walker” başlığını taşıyan
yayınlandı ve müzik çevrelerinden
Carmen and Richard Strauss’s Salome
iki keman için konçertosunun dünya
olumlu eleştiriler aldı. BİFO ile ikinci
as well as Verdi’s Aïda with the choir of
prömiyerini
ünlü
keman
virtüözleri
CD’leri Music from the Machine Age
Rome’s Accademia Nazionale di Santa
Daniel Hope ve Vadim Repin ile birlikte Cecilia. Following a great success with
de 2012 yılı Mart’ında yayınlandı ve
İstanbul’da gerçekleştirdi; eser dünya
klasik müzik eleştirmenlerinin büyük
Le nozze di Figaro in the autumn of
prömiyerinin ardından Hope ve Repin
beğenisini kazandı. Çalışmaları
2014, the Vienna State Opera invited
ile birlikte BİFO’nun Essen, Ljubljana,
tamamlanan üçüncü CD’leri BİFO’nun
Goetzel to produce Die Zauberflöte, Don
Viyana ve Zürih’i kapsayan Avrupa
Temmuz ayında BBC Proms’ta verdiği
Giovanni, Rigoletto and Rosenkavalier.
turnesinde de seslendirildi. Goetzel,
konserle birlikte piyasaya çıktı ve
Last season he conducted a new
geçtiğimiz Aralık ayında, BİFO'nun
hem performans hem de müzikalite
production of Cimarosa’s Il matrimonio
gelenekselleşen "Maratonlar" dizisinde segreto at the Opéra National de
açısından BBC Music Magazine’den
beş yıldız aldı. Sanatçının Orchestre de Alexei Volodin ile Prokofiev'in tüm
Lorraine, Nancy. Singers with whom he
piyano konçertolarını iki konserde
Chambre Paris eşliğinde Deborah ve
has worked include Placido Domingo,
seslendirdi, sonrasında üç konser için
Sarah Nemtanu ile kaydettiği Bach ve
José Carreras, Anna Netrebko, Renée
Graz'da Recreation Orkestrası'nı yönetti. Fleming, Joyce Di Donato, Joseph
Schnittke kaydı da 2014’te yayınlandı.
Ayrıca, Borusan İstanbul Filarmoni
Calleja, Piotr Beczala, Juan Diego
▪▪ Vienna born Sascha Goetzel
Orkestrası’nın eşliğinde akordeon
Flórez, Thomas Hampson and Michael
is artistic director and principal
sanatçısı Ksenija Sidorova ve kemancı
Schade.
conductor of the Borusan Istanbul
Nemanja Radulović ile Deutsche
His spectacular work with BIPO
Grammophon etiketini taşıyan kayıtları, Philharmonic Orchestra (BIPO).
has been documented in three CDs
Under his leadership this exceptional
2015 ve 2017’de müzikseverlere ulaştı.
released by Onyx. The first featured
body of musicians has achieved high
Geçtiğimiz dönemde Orchestre
orchestral works by Respighi,
National de France (Paris), Orchestre de artistic standards and international
Hindemith and Florent Schmitt, the
Bordeaux, Lyon Ulusal Orkestrası, İsrail recognition, performed at the Salzburg second was entitled Music from the
Senfoni ve Japonya’daki ilk performansı Festival and in July 2014, had its
Machine Age; both received superb
brilliant debut at the BBC Proms. He
olan Figaro’nun Düğünü’nde Tokyo
reviews. A third recording featuring
Filarmoni Orkestrası’nı yöneten sanatçı, is principal guest conductor of the
Rimsky-Korsakov’s Scheherezade and
Kanagawa Philharmonic Orchestra
Zürih Tonhalle’de izleyicisiyle buluştu;
other Western works with oriental
ayrıca 2016 ve 2017’de Viyana Filarmoni in Japan. After a six-year tenure as
influences was awarded ‘5 stars for the
the music director of the Kuopio
ile birlikte Viyana Devlet Operası’nın
performance and 5 stars for the sound’
Symphony in Finland he remains a
açılışını gerçekleştirdi; bunların yanı
by BBC Music Magazine. A recording
regular guest with the orchestra. He is of works by Bach and Schnittke with
sıra Hong Kong Sanat Festivali’nde
the artistic director of Istanbul’s Music the Orchestre de Chambre de Paris and
iki konsere imza attı. Bu yılın başında
for Peace Foundation and works closely soloists Deborah and Sarah Nemtanu
Cenova Oda Orkestrası’nı yönetti ve
© özge balkan
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İlk resitalini ve orkestra eşliğindeki
ilk konserini 2004 yılında, ABD’deki
Curtis Institute of Music’te Seymour
Lipkin’le çalışmaya gitmeden önce
Seul’de verdi. Yüksek lisans çalışmasını
Juilliard School’da Robert McDonald
ile tamamladı; diplomasını Mannes
School of Music’te Richard Goode
ile aldı. Çalışmalarına Hannover’de
Bernd Goetzke ile devam etmektedir.
Sunwoo, yarışmanın çeyrek final
aşamasında Mozart’ın Do Majör Piyano
Konçertosu’nun (KV 467) kadansıyla
Seymour Lipkin’i onurlandırmıştır.
Van Cliburn Yarışması’nın ilk Koreli
birincisi olan Sunwoo, Aspen, Grand
Teton ve Duszniki uluslararası müzik
festivallerinin 2017-2018 programlarında
yer aldı. Chicago, Houston, Los
Angeles ve Vancouver’da resitaller
verdi; Küba Ulusal Orkestrası’yla
ABD’nin dokuz şehrini kapsayan
bir turne gerçekleştirdi. Avrupa’da
Cristian Macelaru yönetimindeki İskoç
Kraliyet Ulusal Orkestrası ile konser
verdi, Hamburg’daki Elbphilharmonie
eşliğinde çaldı ve Brüksel, Kopenhag,
yekwon sunwoo
Madrid, Helsingborg ve Almanya’da
konserler verdi. Asya’da Beytury,
▪▪ 15. Uluslararası Van Cliburn Piyano
Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore’de
Yarışması’nın birincisi olan 29 yaşındaki müzikseverlerin karşısına çıktı.
piyanist Yekwon Sunwoo, “piyano
Van Cliburn Yarışması’nı kazandıktan
üzerindeki tam hâkimiyeti ve ifade dolu iki hafta sonra Ravel’in La valse ve
icrasıyla” (San Francisco Examiner) övgü Rachmaninov’un 2. Piyano Sonatı’nı
kazanmıştır. Güçlü ve virtüoz bir icracı
da içeren yarışma CD’si Decco Gold
olarak, kendi sözleriyle “müziğin gerçek firması tarafından yayınlandı.
ve saf güzelliğine ulaşmaya çalışmakta” Geçtiğimiz konser sezonlarında
ve bu temel duyguları dinleyiciye
Marin Alsop yönetimindeki Baltimore
geçirebilmeyi ummaktadır.
Senfoni Orkestrası, Itzhak Perlman’la
Güney Kore’deki Anyang’ta doğan
Juilliard Orkestrası, James Feddeck
Sunwoo, piyanoya sekiz yaşında başladı. yönetimindeki Houston Senfoni

Orkestrası, Leonard Slatkin ve Nicholas
McGean’la Fort Worth Senfoni
Orkestrası ile verdiği konserler ve
Hamarikyu Asahi Hall, Weill Resital
Salonu, Carnegie Hall, Wigmore Hall,
Salle Cortot, Radio France, Kumho
Hall ve Almanya, İsviçre, Prag ve Fas’ta
verdiği resitallerle takdir kazandı.
Solist olarak yer aldığı konserlerin yanı
sıra Jerusalem ve Brentano Quartet,
Benjamin Beilman, Ida Kafavian, Edgar
Moreau, Gary Hoffman, Peter Wiley,
Anne-Marie McDermott gibi önemli
isimlerle oda müziği konserleri verdi;
Kumho Asiana Cultural Foundation ile
Costa Rica, Guatemala ve Panama’da
konserler verdi; Summit Music,
Bowdoin International ve Toronto
Summer Music Festival’e davet edildi.
Yekwon Sunwoo ayrıca 2012 William
Kapell Uluslararası Piyano Yarışması’nın
ve 2013 Sendai Uluslararası Müzik
Yarışmasının birincisi, 2014 yılı
Vendome Ödülü ve 2015 yılı Uluslararası
Alman Piyano Ödülleri’nin sahibidir.
Bir gurme olan Sunwoo gittiği şehirlerin
mutfağını keşfetmeyi ve Kore çorbaları
yapmayı sevmektedir.
▪▪ Gold medalist of the Fifteenth
Van Cliburn International Piano
Competition, 29-year-old pianist
Yekwon Sunwoo has been hailed
for ‘his total command over the
instrument and its expressiveness’
(San Francisco Examiner). A powerful
and virtuosic performer, in his own
words, he ‘strives to reach for the truth
and pure beauty in music,’ and hopes
to convey those fundamental emotions
to audiences.

Born in Anyang, South Korea, Mr.
Sunwoo began learning piano at age 8.
He gave both his recital and concerto
debuts in 2004 in Seoul before moving
to the United States in 2005 to study
with Seymour Lipkin at the Curtis
Institute of Music. He earned his
bachelor’s degree there, his master’s
at The Juilliard School with Robert
McDonald and his artist diploma at
the Mannes School of Music with
Richard Goode. He currently studies
under Bernd Goetzke in Hannover.
Mr. Sunwoo credits each for their
guidance in his artistic development
and approach, and honoured the
late Mr. Lipkin by performing his
cadenza during his semifinal-round
performance of Mozart’s Piano
Concerto in C Major, K. 467.
The first Korean to win Cliburn
gold, Mr. Sunwoo launched his
debut season in 2017–2018 with
invitations to the Aspen, Grand
Teton, and Duszniki International
Music Festivals. Recitals took him
to Chicago, Houston, Los Angeles
and Vancouver, and he undertook a
nine-city tour of the United States
with the National Orchestra of Cuba
in the spring. In Europe, Mr. Sunwoo
made his United Kingdom concerto
debut with the Royal Scottish National
Orchestra under Cristian Macelaru,
appeared in the first full season at the
Elbphilharmonie in Hamburg, and
performed in Brussels, Copenhagen,
Madrid, Helsingborg and across
Germany. Appearances in Asia include
those in Beirut, Taiwan, Hong Kong
and across South Korea.
Record label Decca Gold released
Cliburn Gold 2017, two weeks after
his Cliburn win, which included his
award- winning performances of
Ravel’s La valse and Rachmaninoff’s
Second Piano Sonata.
In previous seasons, Mr. Sunwoo has
performed as soloist with the Baltimore
Symphony Orchestra under Marin
Alsop, The Juilliard Orchestra with
Itzhak Perlman at Avery Fisher Hall,
Houston Symphony Orchestra with
James Feddeck, Fort Worth Symphony
Orchestra with Leonard Slatkin and
Nicholas McGegan, National Orchestra
of Belgium, Sendai Philharmonic

Orchestra and others. He has appeared
in recital in Hamarikyu Asahi Hall in
Tokyo, Weill Recital Hall at Carnegie
Hall, Wigmore Hall in London, Radio
France and Salle Cortot in Paris,
Kumho Art Hall in Seoul, and at venues
in South Korea, Germany, Switzerland,
Prague and Morocco.
An avid chamber musician, his
partners have included the Jerusalem
and Brentano String Quartets,
violinists Benjamin Beilman and
Ida Kafavian, cellists Edgar Moreau,
Gary Hoffman, and Peter Wiley, and
pianist Anne-Marie McDermott. He
has toured Costa Rica, Guatemala
and Panama with the Kumho Asiana
Cultural Foundation, performed
for the Chamber Music Society of
Lincoln Center’s Inside Chamber
Music Lectures, and been invited
to the Summit Music, Bowdowin
International and Toronto Summer
Music Festivals.
In addition to the Cliburn gold medal,
Mr. Sunwoo has won first prizes at
the 2015 International German Piano
Award in Frankfurt, the 2014 Vendome
Prize held at the Verbier Festival,
the 2013 Sendai International Music
Competition and the 2012 William
Kapell International Piano Competition.
A self-proclaimed foodie, Mr. Sunwoo
enjoys finding pho in each city he visits
and takes pride in his own homemade
Korean soups.

konser veren BİFO, İstanbul, Ankara,
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı, Atina
ve Brüksel’de özel konserler verdi.
2003’ten bu yana İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin
açılış konserlerini gerçekleştiriyor
ve festivalin yıldız solistlerine eşlik
etmektedir; aynı zamanda İKSV’nin
düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer
Şan Yarışması’nın orkestrasıdır.
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği
solistler arasında Renée Fleming, Lang
Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan
Diego Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph
Calleja, Maxim Vengerov, Roberto
Alagna, Rudolf Buchbinder, Nicola
Benedetti, Murray Perahia, Freddy
Kempf, Bryn Terfel, Isabelle Faust,
Branford Marsalis, Martin Grubinger,
Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Sarah
Chang, Katia & Marielle Labèque, Daniel
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
van Keulen, Julian Rachlin, Thomas
Hampson, Sabine Meyer, Michel
Camilo, Arcadi Volodos, Ayla Erduran,
Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say ve
Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü sayılabilir.
BİFO ayrıca Igor Oistrakh, Krzysztof
Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan,
James Judd, Alain Paris, Ion Marin,
Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech
yönetiminde de konserler verdi.
2009’dan itibaren yeni şefi Sascha
Goetzel ile repertuvarı ve vizyonunda
borusan istanbul
da yenilikler yaşayan BİFO, Avrupa’nın
filarmoni orkestrası
en iyi senfonik topluluklarından
biri olma yönündeki çalışmalarını
▪▪ Türkiye’nin önde gelen senfonik
yoğunlaştırdı. Etkinliklerini uluslararası
topluluklarından biri olan Borusan
platforma taşıma hedefi doğrultusunda
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
gerçekleştirdiği ve Onyx etiketiyle 2010
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve
yılının Ocak ayında piyasaya çıkan CD’si
sanat alanındaki girişimlerinin ilki
Respighi, Hindemith, Schmitt yurtdışında
olan Borusan Oda Orkestrası’na
büyük beğeniyle karşılandı. Temmuz
dayanmaktadır. 1999’da Gürer Aykal
ayında, Goetzel yönetiminde, dünyanın
yönetiminde oluşturulan ve 2009’dan
en saygın klasik müzik etkinliklerinden
bu yana Avusturyalı sanat yönetmeni ve Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri
sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde kapsamında bir konser verdi; 2010
çalışmalarını sürdüren BİFO, on
yılında Andante dergisinin “Yılın En
sekiz yıldır yıldız solistlerle verdiği
İyi Orkestrası” ödülünü aldı. Sascha
konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının Goetzel yönetimindeki ikinci CD’si Music
vazgeçilmez unsurlarından biri haline
from the Machine Age 2012 Mart’ında
geldi.
ve Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve
İlk sezonu olan 2000-2001’den bu
Ippolitov-Ivanov yapıtlarından oluşan
yana İstanbul’da sezon boyunca
üçüncü CD’si de 2014 Ağustos’unda yine
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was released in 2014; other recordings
for Deutsche Grammophon with
BIPO, accordeonist Ksenija Sidorova
and violinist Nemanja Radulović were
released in 2015 and 2017.
Recent highlights include
performances with the Orchestre
National de France, Paris, Orchestre
National de Bordeaux Aquitaine,
Orchestre National de Lyon and
the Israel Symphony Orchestra, his
Japanese opera debut with the Tokyo
Philharmonic in Le nozze di Figaro, a
debut in the Zurich Tonhalle, opening
the 2016 and 2017 Vienna State
Opera with the Vienna Philharmonic
and two concerts at the Hong Kong
Festival. Earlier this year he conducted
the Geneva Chamber Orchestra, as
well as the Turkish premiere of Der
Rosenkavalier, in which young Turkish
singers prepared roles at Academy
BIPO and sang alongside international
stars, as well as performances of
Rosenkavalier and Rigoletto at the
Vienna State Opera. The current
season begins with performances
of Don Giovanni at the Vienna State
Opera and concerts in Frankfurt/
Oder, Bratislava and Tokyo. In October
Goetzel and BIPO premiered the first
performances of Shadow Walker, a
double concerto written for violinists
Vadim Repin and Daniel Hope by
Mark-Anthony Turnage, in Istanbul,
Essen, Ljubljana, Vienna and Zurich.
In December he led two concerts
in Istanbul featuring all the piano
concerti of Sergei Prokofiev, with
Alexei Volodin as soloist, followed
by three concerts in Graz with the
renowned Recreation Orchestra.

openıng concert
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açılış konseri

openıng concert
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Onyx firmasından yayınlandı. Sascha
Goetzel yönetimindeki topluluğun
Nemanja Radulović’e eşlik ettiği,
Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan CD
kaydı, Deutsche Grammaphon etiketiyle
2017 Eylül’ünde satışa sunuldu; BİFO,
bu kayıtta Çaykovski’nin Re Majör
Konçerto’sunu seslendirdi. 2014’te bir
ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen
BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk
topluluk oldu ve “Oriental Promise” adlı
konseriyle müzik basınında çok olumlu
eleştiriler aldı.
BİFO, uzun süre önemli bir sosyal
sorumluluk projesinin de parçası oldu.
“Özel Konser” adlı etkinlikte orkestrayı
iş veya sanat dünyasından tanınmış
bir isim yönetti ve konserlerden elde
edilen gelir, klasik müzik alanında
yetenekli gençlerimizin yurtdışında
yüksek öğrenim görmesi amacıyla burs
olarak kullandırıldı. 2015’ten bu yana
burs doğrudan Borusan Kocabıyık Vakfı
tarafından verilmektedir.
2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya
uzanan ve Avrupa basınından olumlu
eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren
topluluk, 2017 Şubat’ında Hong Kong
Sanat Festivali kapsamında iki konser
verdi. BİFO, 2017-2018 sezonunda
Daniel Hope, Vadim Repin, Alexei
Volodin, Andreas Ottensamer, Gábor
Boldoczki, Nemanja Radulović,
Elisabeth Kulman ve Zee Zee ile
konserler veriyor.
▪▪ 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. In time the
chamber orchestra transformed into
one of the country’s best symphonic
ensembles under its former artistic
director and principal conductor
Gürer Aykal. Performing under its
current artistic director and principal
conductor Sascha Goetzel since
2009, BIPO has become a prominent
element of Istanbul’s cultural scene.
Since its first season in 2000/01, BIPO
has regularly given concerts in Istanbul
and been invited to Istanbul, Eskişehir,
Ankara and Ruse Music Festivals
and BBC Proms and has appeared
at special events at Megaron Hall,
Athens and Palais de Bozar, Brussels.
BIPO became the resident orchestra
of the 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.
BIPO has accompanied many worldclass soloists including stellar names
such as Renée Fleming, Lang Lang,
Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan
Diego Flórez, Angela Gheorghiu,
Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder,
Nicola Benedetti, Sarah Chang, Murray
Perahia, Bryn Terfel, Isabelle Faust,

Branford Marsalis, Martin Grubinger,
Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Natalie
Clein, Katia & Marielle Labèque, Daniel
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
van Keulen, Julian Rachlin, Thomas
Hampson, Sabine Meyer, Michel
Camilo, Arcadi Volodos, Ayla Erduran,
Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say
and the Juilliard String Quartet.
With a strong commitment to fostering
and advancing love and appreciation
for classical music, BIPO has become
the major constituent of a social
responsibility project. Under the title of
‘Special Concert’, BIPO has performed
under the baton of a leading figure
from the Turkish business and art
scene, whose donations have then
provided scholarships for talented
young people to study at prestigious
institutions.
Since taking up the baton in 2009,
Viennese conductor Sascha Goetzel has
contributed greatly to the orchestra’s
repertoire and its aim to become one
of the best symphonic ensembles of
Europe. 2009/10 was a remarkable
season when BIPO released its first
international CD, Respighi, Hindemith,
Schmitt, on the Onyx label, to
international critical acclaim and the
orchestra performed at the opening 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. 2014 saw two major
international achievements for the

olduğunun elbette farkındaydı. Fakat
aynı zamanda 19. yüzyılın virtüozite
geleneğinden her anlamda ilham alan
bir besteci olarak Chopin, Liszt ve
Rubinstein’dan kendine uzanan çizgiyi,
Brahms’ın iki piyano konçertosunda
ulaştığı senfoni ile konçerto arasındaki
sentezi de benimsemişti, dahası Rus
besteciliğinin 1800’lerden, Glinka
ve Çaykovksi’den gelen mirasını da
bünyesinde taşıyordu. Nitekim eseri ilk
kez Walter Damrosch yönetimindeki
New York Senfoni Orkestrası’yla
28 Kasım 1909’da seslendirdiğinde
basına yansıyan eleştiriler, eserin
giriftliğine, teknik açıdan zorluğuna
vurgu yapıyordu. Rachmaninov şiddetle
reddetse de kimi müzikologlara göre
eski bir Rus dini ezgisiyle başlayan
bu sade konçerto, o dönem için
piyano partisinin orkestrayla hemhâl
oluşunun ve piyano tekniğinin ulaştığı
bir Everest’ti. Şüphe yok ki, böylesi bir
program notları
eserin geniş kitlelerce benimsenmesi
ve tutkuyla sevilmesi bir anda olmadı.
Sergei Rachmaninov
İhtiyaç duyulan ivme, 11 yıl sonra,
Piyano Konçertosu No. 3 Re minör,
1920’de genç Vladimir Horowitz’in
op. 30
esere adeta meydan okumasıyla
geldi. Horowitz ve Rachmaninov’un
– Allegro ma non tanto
birlikte çalışması, bugün standart hale
– Intermezzo – Adagio
gelen bazı değişiklikleri beraberinde
– Finale – Alla breve
getirdi. Horowitz eseri bu şekliyle
1930’da Londra Senfoni Orkestrası’yla,
Sergei Rachmaninov, Rusya’dan
Rachmaninov ise 1939’da Philadelphia
ayrılmadan önce orkestra şefi,
Orkestrası’yla kaydetti. Ancak dikkat
besteci ve piyanist olarak kariyerinin
çekicidir ki, Rachmaninov için
zirvesindeydi. 1907-1917 yılları arasında
Horowitz’in yorumu kendisininkinden
2. Senfoni, İsviçreli sembolist ressam
daha iyiydi; eseri bir daha konserlerinde
Arnold Böcklin’in 19. yüzyıl sonunda
çalmadı. Konçerto, Horowitz, Van
yaptığı tabloya dayanan Ölüler Adası
Cliburn, Vladimir Ashkenazy ve
senfonik şiiri, St. John Chrysostom
günümüzün önemli piyanistlerinin de
Liturjisi koral eseri ve 1. Piyano Sonatı
arasında bulunduğu piyanistler için
gibi kendi repertuvarının önemli
müzikalite ile bütünleşen tekniğin,
eserlerini yazmış bir besteciydi; sayısız
Romantik piyanizmin tour de force’u
konser teklifi alıyordu. 3. Piyano
olma özelliğini devam ettirmektedir.
Konçertosu’nun bestelenmesi de tam
Eserde Rachmaninov, standart 3
bu yıllara rastlar. Tıpkı 2. Senfoni’si
bölümlü konçerto formunu kullanır.
gibi 3. Piyano Konçertosu’nu da biraz
“Allegro ma non tanto” başlıklı birinci
gönülsüzce kabul ettiği ilk ABD turnesi
bölümde, temanın sadeliği ve sadece
için 1909 yazında Ivanovka’daki aile
bir ölçülük orkestra girişinden sonra
mülkünde tamamladı. Kozmopolitan bir gelişi, eserin en çarpıcı ve karakteristik
müzisyen olmasına rağmen Rusya’dan
özelliğidir. Tüm bölümlerde de
her ayrıldığında kendini huzursuz
kendini gösteren bu tema ve Si bemol
hisseden Rachmaninov, Chicago,
Majördeki ikinci tema, kadansa
Philadelphia, Baltimore ve New York’u
ulaşıncaya dek geliştirilir. “Intermezzo kapsayan bu turne için kendisinden ne
Adagio” başlıklı ikinci bölüm, çeşitleme
beklendiğinin, ABD’de neyin geçer akçe tekniğine dayalıdır. Yavaş tempodaki bir

bölümün içinde katılan hızlı tempodaki
bölme, eseri Çaykovski’nin 1. Piyano
Konçertosu’na yaklaştırır. Biçimsel
olarak sonat allegrosu formunda olan
“Finale - Alla breve” başlıklı üçüncü
ve son bölüm, diğer bölümlerden
temaların çeşitlemelerini de içerir;
bu açıdan bakıldığında bölüm sonat
allegrosu formuyla çeşitlemenin
iç içe geçtiği karmaşık bir forma
sahiptir. Eser, yine Çaykovski’ye atıfta
bulunurcasına bütün sonat allegrosu
unsurlarının sunulmasından sonra
kısa fakat görkemli bir kadansla kodaya
bağlanarak sona erer. (Süre 41’)
Pyotr Ilyich Çaykovski
1812 Uvertürü, op. 49
1812, Ruslar için Napoléon’un güçlü
ordularından ülkelerini geri alışlarının
tarihidir. Moskova Konservatuvarı’nın
müdürü Nikolai Rubinstein 1880’de,
1812 anısına Çaykovski’den bir eser
istediği sıralarda şehirde Çar I. Nikolay
tarafından Borodino Savaşı anısına
inşa ettirilen İsa Mesih Katedrali de
yükseliyordu; Rusya tüm bedeniyle
bu zaferi yeniden yaşıyordu. Yine de
Çaykovski’nin 1812 Uvertürü, müzikal
olarak sadece zaferi, vatansever
ruhu değil, savaşın dehşetini, Rus
ve Fransız ordularının karşı karşıya
gelişini, iki ordunun La Marseillaise
ve Rus halk müziğiyle simgelenen
ruhlarının karşılaşmasını da içerir.
Besteci, savaşın gidişatını bu iki ezginin
birbirine üstün gelme mücadelesiyle
ortaya koyar. Aklının bir tarafında
Beethoven’ın Wellington Zaferi olduğunu
gösterircesine önce Borodino Savaşı’nı
temsil eden 5 adet top atışı, sonra da
zaferi simgeleyen 11 adet top atışı, çan
sesleri ve “Tanrı Çarı Korusun” ezgisiyle
savaşı Rusların kazandığını anlatır.
Kökleri 1812’ye uzanan, Napoléon
ordularına karşı kazanılan bu zaferle
yükselen çarist milliyetçiliğin müzikteki
temsillerinden biri olarak kabul edilen
eser, Sovyetler Birliği döneminde bir tür
sansüre uğramış, ancak 1991’den sonra
Rusya’da yeniden seslendirilir hale
gelmiştir. (Süre 15’)
* Program notları: elif damla yavuz
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orchestra: BIPO had the privilege of
being the first ensemble from Turkey
to be invited to the BBC Proms and
performed under Goetzel at the concert
titled ‘Oriental Promise’, to critical
acclaim. BIPO’s third CD featuring
works of Rimsky-Korsakov, Balakirev,
Erkin and Ippolitov-Ivanov was
launched after this concert.
During the 2016/17 season BIPO
performed two concerts in February
as part of the Hong Kong Arts Festival
and received very positive reviews.
During the 2017/18 season BIPO
has gone on a tour covering Essen,
Ljubljana, Vienna and Zurich with
violinists Daniel Hope and Vadim
Repin. BIPO’s other stellar guests for
this season include Alexei Volodin,
Andreas Ottensamer, Gábor Boldoczki,
Nemanja Radulović, Elisabeth Kulman
and Zee Zee.
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TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI
TEKFEN PHILHARMONIC ORCHESTRA
& CHARLIE SIEM
tekfen filarmoni orkestrası
tekfen philharmonic orchestra
AZIZ SHOKHAKIMOV şef conductor
CHARLIE SIEM keman violin

25.05.2018
Aya İrini Müzesi
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
Mikhail Glinka

Ruslan ve Ludmilla Uvertürü
Overture, Ruslan and Lyudmilla
Sergei Rachmaninov

Senfonik Danslar, op. 45
Symphonic Dances, op.45
– Non allegro – Lento-Tempo I
– Andante con moto (Tempo di valse)
– Lento assai – Allegro vivace
Ara Interval
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Keman Konçertosu Re Majör, op. 35
Violin Concerto in D Major, op.35
– Allegro moderato – Moderato assai
– Canzonetta. Andante
– Finale. Allegro vivacissimo
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Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.

tekfen phılharmonıc orchestr a & charlıe sıem

aziz shokhakimov
▪▪ Aziz Shokhakimov ilk olarak 2010
yılında Uluslararası Mahler Şeflik
Yarışması’nda aldığı ikincilik ödülü
ile dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada
elde ettiği başarının ardından Dresden,
Milano, Moskova, Darmstadt, Bologna
gibi pek çok şehirde konser yönetti.
ABD’deki ilk konserini Oregon Senfoni
Orkestrası’yla 2012 sonbaharında veren
bu muazzam genç sanatçı, 2013 yılında
da Pasifik Senfoni ve Houston Senfoni
orkestralarını, 2014 yılında ise Winnipeg
Senfoni Orkestrası’nı yönetti.
Rhein Operası’nda ilk temsilini 2014’te
gerçekleştirdikten sonra burada daimi
orkestra şefliği pozisyonuna getirildi.
2015-2016 sezonunda Aida, Rigoletto,
Altın Horoz, Hoffmann’dan Masallar ve
Carmen gibi prodüksiyonları yönetti.
2016 yılından itibaren üç yıl süreyle
Milano’daki Verdi Orkestrası’nın
konuk şefi pozisyonuna getirildi.
NDR Hamburg, DSO Berlin ve
Slovak Filarmoni gibi orkestralarla ilk
konserlerini verdi. 2015-2016 sezonunda
Frankfurt Radyosu, Stuttgart Radyosu,
Monte Carlo, Milano ve Strasburg
Orkestralarının şefliğini tekrar üstlendi.
Aziz Shokhakimov, Taşkent’teki
Özbek Ulusal Konservatuvarı’nda
Profesör V. Neymer’in öğrencisi olarak
şeflik okudu. 2005’te, Özbek Devleti
tarafından yetenekli genç müzisyenlere
verilen Nikhol Ödülü’ne layık görüldü.
Özbek Ulusal Orkestrası’nı ilk kez
yönettikten sonra 2001’de orkestraya
yardımcı şef olarak atandı. O zamandan
bu yana birçok konserde yönettiği
orkestranın halen birincil şefi olarak
görev yapmaktadır. Opera alanındaki
ilk şefliğini 2002’de Özbekistan’ın
Devlet Akademik Tiyatrosu’nda
Bizet’nin Carmen operasını yöneterek
yaptı. Aziz Shokhakimov, Nestlé ve
2016 yılında dünyanın her tarafından
gelen 65 katılımcının arasından
seçilerek Salzburg Genç Şefler Festivali
Ödüllerine layık görüldü.

Aziz Shokhakimov 2017-2020 yılları
arasında Tekfen Filarmoni’nin daimi
şefliğini ve sanat direktörlüğünü
yürütecektir.
▪▪ Aziz Shokhakimov first attracted
attention when he was awarded
second prize at the Gustav Mahler
International Conducting Competition
in 2010. After his success in the
competition he appeared as conductor
in Dresden, Milano, Moscow,
Darmstadt and Bologna. His US
debut was in 2012 with the Oregon
Symphony; then in 2013 he conducted
Pacific Symphony and Houston
Symphony, and in 2014 Winnipeg
Symphony Orchestra.
After his debut at the Rhein Opera in
2014, he was appointed as conductor
in residence, and conducted the
productions of Aida, Rigoletto,
The Golden Cockerel, The Tales of
Hoffmann and Carmen. Since 2016,
he has become guest conductor of
the Verdi Orchestra in Milan for 3
years. He gave his debut concerts
with NDR Hamburg, DSO Berlin
and Slovakia Philharmonic. In the
2015-2016 season, he conducted
again the Frankfurt Radio Symphony,
the Stuttgart Radio Symphony,
Monte Carlo, Milano and Strasbourg
orchestras.

Cambridge Üniversitesi’nde ve Ithzak
Rashkovsky ile çalıştığı Royal College of
Music’te eğitimini sürdürdü. 2004’ten
bu yana kariyerine Shlomo Mintz’in
yönlendirmesiyle devam etmektedir.
Kariyeri boyunca Siem, Bergen
Filarmoni Orkestrası, Camerata
Salzburg, Çek Ulusal Senfoni
Orkestrası, İsrail Filarmoni Orkestrası,
Moskova Filarmoni, Oslo Filarmoni,
Rotterdam Filarmoni ve Londra
Senfoni Orkestrası gibi dünyanın
en iyi orkestralarıyla konserler verdi;
Charles Dutoit, Edward Gardner, Zubin
Mehta, Yannick Nézet-Séguin, Sir
Roger Norrington, Libor Pesek ve Yuri
Simonov gibi orkestra şefleriyle çalıştı.
Spoleto, St. Moritz, Gstaad, Bergen,
Tine@Munch, Festival Internacional
de Santa Lucia ve Windsor Festivali
gibi önemli festivallerde yer aldı. Sonat
partneri, tanınmış piyanist Itamar
Golan’dır.
Aziz Shokhakimov studied conducting 2016-2017 konser sezonunda Meksiko,
with V. Neymer at the Uzbek National
Münih ve Milano’da verdiği konserlere
Conservatory in Tashkent. He won
ek olarak sekiz konserden oluşan
the nationwide the Nikhol Prize
Avusturalya, 15 konserden oluşan Çin
of Uzbekistan for talented young
turnelerini gerçekleştirdi. Aynı sezon
musicians in 2005. After conducting
içinde Norveç’te Itamar Golan’la
the Uzbek National Orchestra for the
resitaller verdi; Pekin, Harbin, Nanjing,
first time, he was appointed as the
Şangay, Ziamen ve Zuzhou’yu kapsayan
assistant conductor of the orchestra.
15 konserlik Çin turnesinin ardından
Since then, he performs as the
Nanjing Kültür Elçisi ilan edildi.
principal conductor of the orchestra.
2017-2018 konser sezonunda Zubin
The production of Bizet’s Carmen at the Mehta yönetimindeki İsrail Filarmoni
Uzbek National Academic Theatre in
Orkestrası eşliğinde Max Bruch’un
2002 was his first operatic debut. He
keman konçertosunu yorumladığı
went on to win the prestigious Salzburg turnenin ardından Jacksonville Senfoni
Festival Young Conductors Award and
Orkestrası’yla Sibelius’un keman
Nestlé Award in 2016. Shokhakimov
konçertosunu yorumladı; Çek Ulusal
will be the artistic director and principal Senfoni Orkestrası’yla Çin, Itamar
conductor of the Tekfen Philharmonic
Golan’la Güney Amerika turnelerini
Orchestra between 2017-2020.
gerçekleştirdi.
Yakın zamanda Sony Classical ile
charlie siem
sözleşme imzalayan Siem’in Londra
Senfoni Orkestrası (Warner Classics,
▪▪ Charlie Siem, kültürlerarası çeşitliliği 2011) ve Münih Radyo Orkestrası
gerçek anlamda 21. yüzyıl sanatçısı
(Sony Classical, 2014) ile yayınladığı
olmanın gerekliliklerinden biri olarak
albümler dahil pek çok CD çalışması
gören genç kuşağın en dikkat çekici
bulunmaktadır.
kemancılarından biridir.
Klasik müziğe yeni dinleyiciler
Norveçli bir baba ile İngiliz bir annenin kazandırmak için klasik müziği popüler
oğlu olarak Londra’da doğan Siem,
müzikle bir araya getiren projelerde
3 yaşındayken Yehudi Menuhin’in
Bryan Adams, Jamie Cullum ve The
Beethoven’ın keman konçertosu yayınını Who ile birlikte yer alan Siem, 2014
dinledikten sonra keman öğrenmeye
yılında CBS Watch! kanalı tarafından
başladı. Önce Eton College’da, sonra da sipariş edilen ilk bestesi Canopy’yi
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tamamladı ve eseri İngiliz Oda
Orkestrası’yla kaydetti. Armani, Chanel,
Dior, Dunhill ve Hugo Boss gibi
modanın önde gelen isimleriyle çeşitli
çalışmalar yaptı.
Londra Senfoni Orkestrası ve Münih
Radyo Orkestrası da dâhil olmak üzere
pek çok orkestrayla yaptığı kayıtlardan
oluşan diskografisiyle de dikkat çeken
Siem, Leeds College of Music’te ve
kültür elçisi olduğu Nanjing Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde misafir
profesördür; ayrıca Londra’daki Royal
College of Music ve Floransa’daki
Accademia di Musica gibi önde gelen
okullarda ustalık dersleri vermektedir.
Charlie Siem, “D’Egville” olarak anılan
1735 yapımı Guarneri del Gesú kemanla
çalmaktadır.
▪▪ Charlie Siem is one of today’s
foremost young violinists, whose wideranging diversity and cross-cultural
appeal have played a large part in

defining what it means to be a true
artist of the twenty-first century.
Born in London to a Norwegian
father and British mother, Siem
began to play violin at the age of 3
after hearing a broadcast of Yehudi
Menuhin playing Beethoven’s Violin
Concerto. He received a broad and
thorough education at Eton College,
before completing an intellectually
demanding undergraduate degree
programme at the University of
Cambridge. He also studied violin
with Itzhak Rashkovsky at the Royal
College of Music in London and has
been mentored by Shlomo Mintz since
2004.
Throughout his career Siem has
appeared with many of the world’s
finest orchestras, including the
Bergen Philharmonic, Camerata
Salzburg, Czech National Symphony,
Israel Philharmonic, London
Symphony, Moscow Philharmonic,
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Oslo Philharmonic, Rotterdam
Philharmonic and the Royal
Philharmonic under the direction
of well-known conductors such as
Charles Dutoit, Edward Gardner,
Zubin Mehta, Yannick Nézet-Séguin,
Sir Roger Norrington, Libor Pesek and
Yuri Simonov. International festival
appearances to date include Spoleto,
St. Moritz, Gstaad, Bergen, Tine@
Munch, Festival Internacional de Santa
Lucia, and the Windsor Festival. Siem’s
regular sonata partner is renowned
pianist Itamar Golan.
Highlights of the 2016–/2017 season
included his concerto debuts in
Mexico, Munich and Milan, recitals
in Norway with Itamar Golan, an
eight-concert tour of Australia and a
15-concert tour of China. Charlie Siem
enjoys a strong presence in China,
where during the 2016/2017 season
he was named Cultural Ambassador of
Nanjing, and gave 15 concerts at major
venues across the country (including
Beijing, Harbin, Nanjing, Shanghai,
Ziamen and Xuzhou).
Recent and forthcoming highlights of
the 2017–/2018 season include a tour
of the Bruch Concerto with the Israel
Philharmonic under Zubin Mehta,
a U.S. concerto debut performing
Sibelius with the Jacksonville Symphony
under Courtney Lewis, a tour of China
with the Czech National Symphony
Orchestra and a South American recital
tour with Itamar Golan.
Currently signed to Sony Classical,
Siem has a wide-ranging discography
and has made a number of recordings
with the London Symphony Orchestra
(Warner Classics, 2011) and Münchner
Rundfunkorchestra (Sony Classical,
2014), among others.
Passionate about bringing classical
music to new audiences around the
world Siem has revived the age-old
violinistic tradition of composing
virtuosic variations of popular themes,
which he has done alongside artists
including Bryan Adams, Jamie
Cullum and The Who. In 2014 he
wrote his first composition, Canopy,
commissioned by U.S. television
station CBS Watch! and recorded with
the English Chamber Orchestra. He
has also had numerous collaborations

with fashion brands including Armani,
Chanel, Dior, Dunhill and Hugo Boss.
A great believer in giving to worthwhile
causes, Charlie Siem is an ambassador
of The Prince’s Trust. He is also a
visiting professor at the Leeds College
of Music in the UK and Nanjing
University of the Arts in China, and
gives masterclasses around the world
at top institutions such as the Royal
College of Music in London and
Accademia di Musica in Florence. Siem
plays a 1735 Guarneri del Gesú violin,
known as the ‘D’Egville’.

tekfen filarmoni
orkestrası
Bugün Tekfen Filarmoni Orkestrası
adıyla yoluna devam eden ve bu
sene 25. yılını kutlayan orkestranın
temelleri, Karadeniz Oda Orkestrası
adıyla 1992 yılında, farklı kültürler
arasındaki ilişkileri geliştirmek, barış
adına ortak bir dil yaratmak amacıyla
Tekfen’in de kurucularından Ali Nihat
Gökyiğit ile kurucu şef Prof. Saim
Akçıl’ın öncülüğünde 11 ülkeden 17
sanatçının katılımıyla atıldı. İlerleyen
yıllarda orkestraya başka ülkelerden
müzisyenlerin de dahil olmasıyla aile
giderek genişledi. Karadeniz, Hazar
Denizi ve Doğu Akdeniz bölgelerinden
toplam 23 ülke orkestra bünyesinde
buluştu: Arnavutluk, Azerbaycan,
Bulgaristan, Ermenistan, Filistin,

Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan,
Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Moldova,
Özbekistan, Romanya, Rusya, Suriye,
Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün,
Yunanistan.
Tekfen Filarmoni’nin, “3 Denizin
Sesi” olarak anılmasının altında
müzisyenlerinin üç farklı bölgeden
gelmesi kadar, kuruluş amacı da yatıyor:
“Farklılıkların bir arada var olabildiğini”
ve “müziğin, barışın seslerinden biri
olduğunu” göstermek. Orkestra, klasik
müzik repertuvarıyla beraber, temsil
ettiği coğrafyanın yerel müzik aletleri için
bestelenen eserlerini de seslendiriyor.
Müziğiyle zıtlıkların uyumuna, Doğu
ve Batı’nın bileşiminden doğan büyülü
senteze övgüde bulunan Tekfen
Filarmoni, yılda birkaç kere bir araya
gelerek, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde
ve yurtdışında (Almanya, Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İngiltere,
Katar, Özbekistan, Romanya, Rusya,
Ukrayna ve Yunanistan) konserler
vermektedir.
Tekfen Filarmoni, seyircisine kaliteli bir
müzik sunmanın yanı sıra temsil ettiği
geniş coğrafyanın müzikal ve kültürel
mirasına sahip çıkmayı görev edinerek
özel projelere de imza atmakta; bu
çerçevede otantik çalgılar için özel
olarak bestelenen eserler ile de kültürel
mirası yaşatma konusunda gösterilen
çabayı gözler önüne sermektedir.
Orkestra, konser ve stüdyo kayıtları da
yapmaktadır.

2017 yılı itibariyle Özbek Aziz
Shokhakimov, orkestranın yeni şefi ve
sanat direktörüdür.
▪▪ The Tekfen Philharmonic Orchestra,
which celebrates its 25th anniversary
today, has been founded by Ali Nihat
Gökyiğit, the co-founder of Tekfen
and conductor Saim Akçıl in 1992,
originally under the name of Black
Sea Chamber Orchestra composing
of 17 musicians from 11 different
countries, with an aim of improving
and enriching the cultural relations
and of creating a common language
for peace. In the upcoming years,
the Tekfen family has grown and
expanded with the addition of more
musicians. The orchestra now gathers
musicians from 23 countries in the
Black Sea, the Caspian Sea and the
Levant: Albania, Azerbaijan, Bulgaria,
Armenia, Palestine, Georgia, Iraq, Iran,
Kazakhstan, Kirghizstan, Lebanon,
Egypt, Moldova, Uzbekistan, Romania,
Russia, Syria, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine, Jordan and Greece.
The reason for naming the orchestra
as the Voice of 3 Seas comes not
only from various backgrounds of its
members but also from the foundation
aim of the orchestra: to show that
“differences can bring us together”
and “music is one of the voices of
peace”. The Tekfen Philharmonic
Orchestra performs pieces by regional
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composers, with local instruments,
along with classical repertoire.
Paying tribute to the harmony of
opposites and to the magical synthesis
of the East and West, the Tekfen
Philharmonic Orchestra gathers
periodically for a series of concerts in
various cities of Turkey and abroad
(Germany, Azerbaijan, Belgium,
Bulgaria, France, England, Qatar,
Uzbekistan, Romania, Russia, Ukraine
and Greece).
The orchestra that performs its
mission for presenting high-quality
music and protecting the musical
and cultural values of the region also
conducts special projects in which the
works that highlight authentic local
instruments are performed. The Tekfen
Philharmonic Orchestra has released
some of its concert performances as
well as studio recordings.
The permanent conductor and artistic
director of the orchestra is young
conductor Aziz Shokhakimov since
2017.
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masal dekorlarını, renkli kostümleri
beğenmişti. Buna karşılık denizcilik
okulu öğrencileri ve yeni mezun genç
subaylar, ceza yerine bu can sıkıcı (!)
operaya gönderiliyordu…
Ancak bestecisinin ölümünden,
1859’daki ikinci temsilden sonra
eser tüm zamanların en büyük Rus
operalarından biri olarak ilan edildi.
César Cui’nin deyimiyle, Glinka
kendinden önce hayal bile edilemeyen
ufuklar ve yollar açmıştı. İlk operasında
halk ezgilerini olduğu gibi kullanan
Glinka, bu kez halk müziğini işleyerek
değerlendirmiş ve Ruslan ve Ludmila
Operası Balakirev, Cui, Rimski- Korsakov,
Borodin ve Mussorgski’yi etkilemiş;
bir bakıma ulusal Rus operasının
başlangıcı olmuştu. Kötü kalpli cüce
Çernomor’un marşı Mussorgski’den
Prokofiev ve Stravinsky’ye kadar küçük
grotesk müzikler için örnek olmuş,
Prens Ratmir’in tasvirinde doğu
gizemi Rus müziğinde etkisini kabul
ettirmişti. Ruslan ve Prens Svetozar ise
kahramanlık yansıtan müziğiyle diğer
bestecilere yol göstermişti. Daima
program notları
kendisini geliştirmek isteyen Glinka,
1856’da Batı kontrpuan tekniklerini
Mikhail Glinka
öğrenmek için Berlin’e gitti; Ocak
Ruslan ve Ludmilla Uvertürü*
1857’de Meyerbeer’in Çar İçin Bir Hayat
operasından bölüm yönettiği konserden
9 Aralık 1836’da St. Petersburg’da temsil sonra üşüterek hastalandı ve 15 Şubat
edilen “Çar İçin Hayat” operasından
1857’de orada öldü…
sonra İmparatorluk Şapeli’ne koro şefi
Beş perdelik operanın konusu 9.
olarak atanan Glinka’nın ikinci operası,
yüzyılda orta Rusya’da geçer. Kiev Prensi
9 Aralık 1842’de yine St. Petersburg
Svetozar’ın güzel kızı Ludmila’ya üç
Operası’nda sahnelenen Ruslan ve
talip çıkmış ve kız, Şövalye Ruslan’ı
Ludmila oldu. Ünlü yazar Puşkin’in
beğenmiştir. Korkak savaşçı Farlaf ve
bir şiiri üzerine, bizzat kendisinin bir
şair Prens Ratmir’den sonra beliren
libretto hazırlayacağını uman, ancak
dördüncü kişi cüce büyücü Çernomor,
yazarın 1837 Şubat’ında bir düelloda
kızı kaçırır. Babası ise kızını kurtaranla
yaralanıp ölmesi üzerine ümidi suya
evlendireceğini ilan eder. Ruslan büyücü
düşen Glinka, önce arkadaşı Konstantin Finn’in söylediği yeri bulmak için yola
Bakturin’e bir senaryo hazırlattı.
çıkar ve fırtına üfleyen çok büyük bir
Onun sarhoş halde bir saatte yazdığı
başın altından sihirli bir kılıçla kızı
senaryoyu da yine içki arkadaşlarından
aramayı sürdürür. Çernomor’u bulur;
subay V. Feodoroviç geliştirdi. Bu arada büyülü sakalını keserek onu öldürür
Puşkin’in şiirleri şarkıya da uygulandı.
ve Ludmila’yı kurtarır. Arada Farlaf
Sonra arkadaşı Nestor Kukolnik’in
kızı tekrar kaçırır ama onu büyülü
üçüncü sınıf melodramı, eski Rusya’nın uykusundan uyandıramayınca Ruslan,
tarihi kişileriyle işlenen libretto üzerine
büyücü Finn’in verdiği yüzükle kızı
çalışıldı. Ama opera librettosu N.
uyandırır ve mutlu sona ulaşır…
Markeviç ve M. Gedenov’un şiirleriyle
Dış ülkelerde pek oynanmayan ve ancak
1856’da son şeklini aldı. Opera ilk
bir kez Berlioz’un yardımıyla Paris’te
oynanışında hiç başarı kazanamadı
sahnelenen operanın en sevilen yeri 2.
ama 32 kez sahnelendi; çocuklar
perdedeki Farlaf’ın Rondosu ile canlı
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yapıdaki uvertürdür. 4/4’lük ölçüde, Re
Majör tonda, sevimli havada ve sonat
formundaki kısa uvertürün ilk teması
operanın parlak final korosundan
kaynaklanır. Tüm operanın fortissimo
akorlarıyla başlayan uvertürde bu ilk
temayı kemanlar, viyolalar ve flüt –diğer
çalgıların eşliğinde– duyurur. Tahta
üfleme çalgıların pizzicato eşlikteki
parlak geçişinden sonra zarif ve
ezgisel ikinci tema viyola, viyolonsel ve
fagotla belirir; bu tema da 2. perdedeki
Ruslan’ın aryasından alınmıştır. Tüm
orkestranın katılımıyla tema güçlü
gelişir ve bitiş temasına yol açar. Kısa
ve özgür bir fantezi tarzı geçişten sonra
birinci tema, yaylılarda tekrar belirir ve
uvertürün üçüncü bölmesini başlatır;
ikinci ve bitiş temaları tekrar işlenir.
Coda’da ise birinci tema tekrar belirir ve
müzik tarihinde ilk kez “tam ton skalası”
kullanılır. Parlak coda, metal üflemelerin
çan benzeri tınılarıyla zenginleştirilir ve
etkili şekilde uvertürü sona erdirir.
İlginç bir öykü de çar devri
diplomatlarından Rus yazar Aleksander
Andreyevski tarafından anlatır: 1842
yılında tüm zamanların en virtüöz
piyanisti Liszt, zafer turnesinin sonunda
Petersburg’a gelir. İkinci resitalinin
sonunu da piyano emprovizasyonlarına
ayırmıştır; isteyenlerin dileklerini,
temalarını vermelerini ister. Glinka
da Ruslan ve Ludmila’nın iki önemli
temasını bir kâğıda yazarak sahneye
yollar. Liszt her iki temayı da olağanüstü
varyasyonlarla işleyerek Glinka’nın
kalbini kazanır. Glinka da evinde Rus
stili bir davet düzenleyerek piyanisti
davet eder. Çam ve ardıç ağaçlarıyla
süslenen salondaki rengârenk halıların
ortasında, bir çama asılı büyük bir
fıçı rom vardır. Renkli lambalarla
aydınlatılan salona giren Liszt, Rus
usulü selamlanır: Havaya fırlatılarak
yere düşmeden önce hayranları
tarafından tekrar yakalanır… (Süre 6’)
Sergei Rachmaninov
Senfonik Danslar, op. 45**
– Non allegro - Lento-Tempo I
– Andante con moto (Tempo di valse)
– Lento assai - Allegro vivace
Senfonik Danslar üçlüsü (1940),
Rachmaninov’un Amerika Birleşik

Devletleri’nde tamamladığı son büyük
yapıtıdır. Besteci Senfonik Danslar’ın
orkestrasyonu üzerinde çalışırken, iki
piyano versiyonunu da yazar. Yapıtın
ilk seslendirilişi 4 Ocak 1941’de Eugene
Ormandy yönetimindeki Philadelphia
Orkestrası tarafından gerçekleştirilmiştir.
Üç danstan ilki olan Non allegro - Lento
- Tempo I’in başında orkestranın içinde
tahta üflemelerden yaylı ve bakır üflemeli
çalgılara yayılan ve sürekli tekrar eden
davul ve zilli def eşliğindeki üç notalık
kısa bir motif hâkimdir. Bu ilk dansın
Lento kesitinde alto saksafon tarafından
seslendirilen uzun bir melodi duyulur,
aynı melodi kısa bir süre sonra yaylılar
tarafından tekrar edilir. Bölüm sonunda
baştaki üç notalık motifin tekrar davul
ve zilli def eşliğinde işlenmesiyle ilk
dans hafifleyerek son bulur. İkinci dans,
Andante con moto, bestecinin Piyano
Konçertosu No. 3 (1935) ve Ravel’in La
Valse (1919-1920) adlı yapıtının ikinci
bölümünden müzikal fikirler taşır. Yavaş
bir vals ritminde başlayan müziğin
bölüm içindeki yönünün seyrini takip
etmek oldukça güçtür, zira vals ritmi
dışında bir bütünlük içermeyen, sürekli
yayılan farklı temaların birleşiminden
ve karnavalesk kesitlerden oluşur.
Lento assai - Allegro vivace finali ise
Rachmaninov’un Paganini’nin Bir
Teması Üzerine Rapsodi (1934) adlı
yapıtında kullandığı “Dies irae” adlı
requiem teması ile başlar. Bu tema
bölüm boyunca tekrar tekrar işlenir. Bu
bölümde ayrıca Rachmaninov, Vaftizci
(All-Night Virgil-1915) adlı yapıtındaki
Mesih’in Dirilişi’ne karşılık gelen temayı
alıntılamış, böylece yaşamının son
bestesini dini bir yapıtına göndermeyle
bitirerek belki de dinleyiciye yaşamının
sonuna dair bir şeyler fısıldamak
istemiştir. (Süre 40’)
Pyotr Ilyich Çaykovski
Keman Konçertosu Re Majör, op. 35**
– Allegro moderato - Moderato assai
– Canzonetta. Andante
– Finale. Allegro vivacissimo
Çaykovski keman konçertosunu
Antonina Milyukova ile kötü giden
evliliğinin sonunda 1878 baharında
hamisi Nadejda von Meck’in davetlisi
olduğu Cenevre Gölü kıyısındaki

Clarens’de bir aydan kısa bir sürede
besteler. Eşcinselliğini toplumdan
gizlemenin güvenli bir yolu olarak
gördüğü bu evliliğin besteciye bıraktığı
en güzel şey, keman konçertosunu
besteleme ilhamıdır. Yapıtın ilk
performansının gerçekleşmesi biraz
zaman alır, zira teknik zorlukları bir
solist için korkutucu görülmüştür.
Besteleme aşamasında dönemin ünlü
virtüözü Joseph Joachim’in öğrencisi
Rus kemancı Joseph Kotek’in çalım
teknikleri konusundaki desteğine
başvuran besteci, üç yıl sonra
Melankolik Serenad (1875) gibi keman
konçertosunu da Leapold Auer’e ithaf
ederek yapıtı onun seslendirmesini ister.
Sanatçı 1912 tarihli Musical Courier’in
bir sayısında verdiği röportajda bu
teklifi reddetme sebebini kısaca şöyle
aktarmıştır: “Senfonik eserlerini şiddetle
savunduğum genç bestecinin keman
konçertosu için ilk bölümü hariç
aynı heyecanı hissetmedim. […] Bazı
bölümlerin enstrümanın karakterine
uygun olmaması ve estetik açıdan
solo bölümün yeniden düzenlenmesi
gerektiğine inanıyordum.” Yapıt
eleştirilerin ardından ilk kez besteci
tarafından tekrar ele alınarak Hans
Richter yönetimindeki orkestra
eşliğinde Adolf Brodsky tarafından 4
Aralık 1881’de Viyana’da seslendirilir,
fakat yine de dönemin sivri dilli müzik
eleştirmeni Eduard Hanslick tarafından
eleştirilmekten kurtulamaz. Ona
göre eser zorlama bir teknik güçlükle
birlikte “Slav kabalığı” taşımaktadır.
Tüm eleştirilere rağmen 1888’te
Çek kemancı Karel Halíř ve 1892’de
bestecinin yönettiği orkestra eşliğinde
Rus kemancı Stanisław Barcewicz
tarafından tekrar seslendirilen eser,
yüzyıl dönümünden itibaren keman
virtüözlerinin repertuvarlarındaki ve
dinleyicilerin müzik arşivlerindeki
vazgeçilmez yerini almıştır.
Birinci bölüm, Allegro moderato
- Moderato assai, klasik konçerto
geleneğinde beklenen ilk müzikal
temayla açılarak orkestral bir sunuş
sergiler. Bu sunuş orkestranın hem
kalından tize hem de hafiften kuvvetliye
yükselerek işlediği bir motifle keman
partisine bağlanır. Kısa bir kadansla
dinleyiciyi selamlayan solo keman,
kulaklara pelesenk olmuş o zarif

Çaykovski temasını duyurur. Aynı
tema çift seslerle işlenerek tiz (ince)
bölgede tekrar seslendirilir. Bu bölümün
tüm tema bağlantılarına malzeme
olan ritmik kalıbın üzerine kurulan
bir solo ve orkestra birlikteliğiyle
zirveye taşınan müzik, bölümün ikinci
harikulade temasına taşınır. İki tema
da Çaykovski’nin müzik tarihindeki “iyi
melodist” savına tanıklık etmemize
yeter. Bu temaların gelişimi sırasında
dönemin virtüözlerinin gözünü korkutan
solo keman pasajları seyrini gösterir.
Flütle dönülen ilk temanın ardından
ikinci temanın da duyurulmasıyla birlikte
orkestra ve keman arasında dönüşümlü
tekrarıyla coda’ya bağlanılır. Coda
Rus halk danlsarını çağrıştıran yeni
bir ezgi üzerine kurgulanmıştır. İkinci
bölüm, Canzonetta. Andante, ismiyle
müsemma bir biçimde, tahta üflemeliler
eşliğinde hisli bir canzona (şarkı) ile
başlar. Ağıtsal (elegiac) nitelikteki bu
şarkı Rus aksanında seslendirilen uzun
bir melodiye dönüşür. Bu bölümün
ikinci teması daha canlı bir karakterde
olsa da müziğin yönü üzerindeki etkisi
azdır. Ağır tempodaki ikinci bölümün
geneline hakim olan ağıtsal nitelikteki
ana temaya hemen dönülür. Bu
bölümdeki melankolik ifade, temaların
tahta üflemeliler eşliğinde işlenmesiyle
sağlanmaktadır. Son bölüm, Finale.
Allegro vivacissimo’da Çaykovski tahta
üflemelilere kemanın belagatlı ve
kesintisiz anlatımına hazırlayan bir
önsöz kesiti vermiştir. (Süre 33’)
** Program notu: irkin aktüze
** Program notları: nihan tahtaişleyen
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filarmonica della scala
DANIEL HARDING şef conductor
DANIIL TRIFONOV piyano piano

27.05.2018
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pa su 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center
Gioachino Rossini

Sevil Berberi Uvertürü
Overture, The Barber of Seville
Sergei Prokofiev

Piyano Konçertosu No. 3 Do Majör, op. 26
Piano Concerto No.3 in C Major, op.26
– Andante - Allegro
– Tema con variazioni
– Allegro ma non troppo
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 3 Mi bemol Majör, op. 55 “Eroica”
Symphony No.3 in E flat Major, op.55 ‘Eroica’
– Allegro con brio
– Marcia funebre - Adagio assai
– Scherzo - Allegro vivace
– Finale - Allegro molto

▪▪ Daniel Harding is currently enjoying
his inaugural season as Music Director
of the Orchestre de Paris. He is also
the music director of the Swedish
Radio Symphony Orchestra, with
whom in 2017 he celebrates his 10-year
anniversary, and the conductor laureate
of the Mahler Chamber Orchestra, with
whom he has worked for over 20 years.
In the 2014-15 season he devised
and curated the celebrated Interplay
Festival with the Swedish Radio
Symphony Orchestra, presenting
a series of concerts and related
inspirational talks and installations
involving artists, academics,
scientists and philosophers. The
influential programming continues
to be a popular at Berwaldhalle.
A renowned opera conductor, his

Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 üst fuaye upper foyer
aydın büke’nin beethoven ve eroıca
senfonisi üzerine konuşması
by aydın büke on ‘beethoven and
the eroıca symphony’

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
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* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

current projects include Teatro alla
Scala, Milan, the Teatro Reggio
Turin, the Wiener Staatsoper and
the Aix-en-Provence Festival. He
continues to work regularly with
the Wiener Philharmonic, Berliner
Philharmoniker, Bayerischer
Rundfunk Orchestra Munich, the
Dresden Staatskapelle and the London
Symphony Orchestra. He is a qualified
aeroplane pilot.

daniil trifonov
▪▪ Gramophone dergisi tarafından
2016’da “Yılın Sanatçısı” ödülüne layık
görülen Rus piyanist Daniil Trifonov,
hem repertuvarındaki konçerto ve oda
müziği eserlerinin sayısıyla hem de
besteciliğiyle klasik müzik dünyasındaki
yükselişine devam etmektedir.
İcralarında teknik, duyarlılık ve
derinliği birleştiren Trifonov, The Times
tarafından “hiç şüphesiz günümüzün en
muhteşem piyanisti” olarak anılmıştır.
2017-2018 konser sezonunda Chopin’e
odaklanan sanatçı, hem Chopin’in
hem de Chopin’den etkilenen Samuel
Barber ve Federico Mompou gibi 20.
yüzyıl bestecilerinin eserlerinden oluşan
Chopin: Evocation isimli dördüncü
albümünü yayınladı.

ABD, Avrupa ve Asya’da 20’nin üzerinde
resital veren Trifonov, Carnegie Hall'da
küratörlüğünü üstlendiği yedi konserlik
dizinin üç konserini Chopin'e ayırdı.
Chopin’in solo piyano eserlerinden
oluşan resitalin yanı sıra Gautier
Capuçon ve Kremerata Baltica oda
orkestrasıyla Chopin’in eserlerini
yorumladı. Dizinin diğer konserleri
bariton Matthias Goerne’yi, Carnegie
Hall tarafından Mauro Lanza’ya sipariş

edilen ve Trifonov’un öğretmeni Sergei
Babayan’la çalacağı iki piyano eserini
ve Valery Gergiev yönetimindeki
Mariinsky Orkestrası eşliğinde
çalacağı kendi piyano konçertosunu
içeriyor. Benzer bir konser dizisini
Viyana’daki Konzerthaus’ta ve San
Francisco’da gerçekleştirecek olan
Trifonov, Gidon Kremer ve Kremerata
Baltica, Londra Filarmoni, Royal
Concertgebouw Orkestrası ve Teatro
alla Scala Orkestrası’yla aynı sahneye
paylaşacağı sonbahardaki Asya ve
Avrupa turnesinin ardından sezonu
Michael Tilson-Thomas yönetimindeki
San Francisco Senfoni Orkestrası’yla
gerçekleştireceği Rachmaninov
konseriyle tamamlayacak. Sonbaharda
Asya turnesine çıkarak, Avrupa’da Gidon
Kremer ve Kremerata Baltica, London
Filarmoni, Royal Concertgebouw ve
Teatra alla Scala konserler verecek.
Ayrıca Strauss’un Burleske’ini İspanyol
Ulusal Orkestrası ve Bavyera Radyo
Senfoni Orkestrası ile Prokofiev’in
piyano konçertosunu Gergiev
yönetimindeki Mariinsky Orkestrası ve
Michael Tilson Thomas yönetimindeki
Cleveland Orkestrası’yla, Scriabin’in

© darıa acosta / dg
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▪▪ Paris Orkestrası’nın müzik yönetmeni
olan Daniel Harding aynı zamanda
2017’de 10. yılını geride bıraktığı İsveç
Radyo Senfoni Orkestrası’nın müzik
yönetmeni ve 20 yıldır Mahler Oda
Orkestrası’nın şefidir.
2014-2015 konser sezonunda
İsveç Radyo Senfoni Orkestrası’yla
düzenlediği Interplay Festival, gerek
konser dizileri gerekse de sanatçıların,
akademisyenlerin ve kimi zaman da
felsefecilerin katıldığı konuşmalarla
dikkat çekti. Etkili programları,
Berwaldhalle’nin popüler özelliği
olmaya devam etmektedir. Opera şefi
olarak da tanınan Harding, Teatro alla
Scala, Teatro Reggio, Viyana Devlet
Operası gibi önemli operaevleriyle
çalıştı, Aix-en-Provence Festival gibi
festivallere katıldı. Daniel Harding
aynı zamanda Viyana Filarmoni
Orkestrası, Berlin Filarmoni Orkestrası,
Bayern Radyo Orkestrası, Dresden
Staatskapelle ve Londra Senfoni
Orkestrası’yla da düzenli konserler
vermeye devam etmektedir. Harding,
sertifikalı bir uçak pilotudur.

© sılvıa lellı
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influenced by the Polish master,
including Samuel Barber, Federico
Mompou and others.
The pianist has given over 20 recitals
on the same theme across the
U.S., Europe and Asia this season,
including one in Carnegie Hall as
part of the seven-concert, season-long
‘Perspectives’ series which he curates.
Three of the seven concerts are devoted
to Chopin and his influence: the solo
recital and two all-Chopin programs
with cellist Gautier Capuçon and the
Kremerata Baltica chamber orchestra.
Further concerts in the series included
collaborations with baritone Matthias
Goerne and Trifonov’s teacher and
mentor Sergei Babayan, the latter
capping a U.S. tour that included
the world premiere of a Carnegiecommissioned work for two pianos by
Mauro Lanza; and a performance of his
own piano concerto with Valery Gergiev
leading the Mariinsky Orchestra, again
culminating a U.S. tour. Trifonov has
curated a similar series this season
at the Vienna Konzerthaus, where he
gave five performances, and in San
Francisco, concluding with a seasonclosing Rachmaninoff performance
with the San Francisco Symphony and
Michael Tilson-Thomas.
Other season highlights included
an Asian tour in the autumn, and
European tours with violinist Gidon
Kremer and Kremerata Baltica, the
London Philharmonic, the Royal
▪▪ Russian pianist Daniil Trifonov –
Concertgebouw Orchestra, and the
winner of Gramophone’s 2016 Artist
Teatro alla Scala Orchestra. Further
of the Year – has made a spectacular
orchestral appearances included
ascent in the world of classical music as Strauss’s Burleske with the Spanish
a solo artist, a champion of the concerto National Orchestra and Bavarian
repertoire, a collaborator at the keyboard Radio Symphony Orchestra; the
in chamber music and song, and a
Schumann Concerto with Lisbon’s
composer. Combining consummate
Gulbenkian Orchestra and the Berlin
technique with rare sensitivity and
Philharmonic; Prokofiev with the
depth, his performances are a perpetual Mariinsky Orchestra led by Gergiev,
source of awe. The Times (UK) calls
and the Cleveland Orchestra led by
Trifonov ‘without question the most
Michael Tilson Thomas; Scriabin’s
astounding pianist of our age’.
Piano Concerto with the Seattle
Focusing on Chopin in the 2017/18
Symphony and Ludovic Morlot; a
season, Trifonov has released Chopin:
performance of his own piano concerto
Evocation, his fourth album, which
with the Detroit Symphony; and
includes both works by Chopin himself Rachmaninoff performances with
and, marking Trifonov’s first foray into Gergiev and the Munich Philharmonic,
a new repertoire, works of twentieththe Toronto Symphony led by Peter
century composers who were greatly
Oundjian, and the Philadelphia

Orchestra under the baton of Yannick
Nézet-Séguin.
It was during the 2010/11 season
that Trifonov won medals at three of
the music world’s most prestigious
competitions, taking Third Prize
in Warsaw’s Chopin Competition,
First Prize in Tel Aviv’s Rubinstein
Competition, and both First Prize and
Grand Prix – an additional honour
bestowed on the best overall competitor
in any category – in Moscow’s
Tchaikovsky Competition. In 2013 he
was also awarded the prestigious Franco
Abbiati Prize for Best Instrumental
Soloist by Italy’s foremost music critics.
Born in Nizhny Novgorod in 1991,
Trifonov began his musical training
at the age of 5 and went on to attend
Moscow’s Gnessin School of Music
as a student of Tatiana Zelikman,
before pursuing his piano studies
with Sergei Babayan at the Cleveland
Institute of Music. He has also studied
composition, and continues to write
for piano, chamber ensemble, and
orchestra. When he premiered his own
piano concerto in 2013, the Cleveland
Plain Dealer marveled: ‘Even having
seen it, one cannot quite believe it.
Such is the artistry of pianist-composer
Daniil Trifonov.’

filarmonica della scala
▪▪ La Scala Operaevi müzisyenlerinden
oluşan Filarmonica della Scala 1982
yılında tanınmış orkestra şefi Claudio
Abbado tarafından senfoni repertuvarını
geliştirme amacıyla kuruldu. 90’ın
üzerinde konserde Carlo Maria Giulini,
1987-2005 yılları arasında büyük bir
ivme kazanmasını sağlayan Riccardo
Muti tarafından yönetildi; 2015’ten beri
ise Riccardo Chailly yönetimindedir.
Filarmonica della Scala, Georges Prêtre,
Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch,
Zubin Mehta ve Leonard Bernstein
gibi en büyük şeflerinden bazılarının
yönetiminde konserler verdi. Daniel
Barenboim ve Valery Gergiev’in de onur
üyesi olduğu topluluğun Myung-Whun
Chung, Daniel Harding ve Daniele Gatti
ile derin ilişkileri vardır.
2013 yılından bu yana Piazza
Duomo’da her yıl 40.000 kişinin
katıldığı “Concerto per Milano”

© l. pıva

serisini gerçekleştiren topluluk ayrıca
ilk öğretim aşamasındaki çocuklara
yönelik “Sound, Music!” projesini de
yürütmektedir.
Filarmonica della Scala uzun süredir
Milano’nun büyük bilim kuruluşlarını
da desteklemekte, “Prove Aperte” adıyla
gerçekleştirilen açık provalarla şehir
sakinleriyle temas etmeye ve işbirliğine
önem vermektedir.
Orkestra, kurulduğu tarihten bu
yana çağdaş müziğe de özel bir
ilgi göstermekte, her yıl günümüz
bestecilerine sipariş edilen yeni bir eseri
programına eklemektedir.
Son 35 yılda 600’ün üzerindeki konserleri
arasında Riccardo Chailly yönetimindeki
ABD turnesi ile Myung-Whun Chung ile
gerçekleştirdiği Çin turnesi öne çıkar.
2017-2018 konser sezonunda da Riccardo
Chailly ile Luzern, Londra, Edinburgh,
Berlin, Freiburg, Viyana, Budapeşte,
Paris ve Lüksemburg gibi Avrupa’nın
önemli merkezlerinde müzikseverlerin
karşısına çıkan Filarmonica della
Scala’nın Riccardo Chailly yönetiminde
2012 yılında yayınlanan Viva Verdi
albümü ile Georges Prêtre, Fabio Luisi
ve Gianandrea Noseda yönetimindeki
900 Italiano başlıklı 3 DVD’lik seti, klasik
müzik diskografisi içinde önemli bir yer
tutar.
Filarmonica della Scala, Main Partner
UniCredit tarafından desteklenmektedir.

▪▪ Filarmonica della Scala was first
set up by Claudio Abbado and the
musicians of La Scala Opera House
in 1982 with the aim of developing
a symphonic repertoire. Carlo Maria
Giulini conducted the Orchestra in
more than 90 concerts. Riccardo Muti
has been the Principal Conductor
from 1987 to 2005, marking a decisive
contribution to the Orchestra’s artistic
development. Riccardo Chailly was
named Principal Conductor in 2015.
Filarmonica della Scala has collaborated
with some of the greatest conductors of
the time: Georges Prêtre, Lorin Maazel,
Wolfgang Sawallisch, Zubin Metha,
Leonard Bernstein and many others.
Daniel Barenboim and Valery Gergiev
are honorary members. Filarmonica
has deep relations with Myung-Whun
Chung, Daniel Harding, Daniele Gatti.
From 2013 Filarmonica hosts the
Concerto per Milano in Piazza Duomo,
an acclaimed event which has made
more than 40.000 people attendance
every year. An educational project,
addressed specifically to primary school
children, is the Sound, Music! initiative.
Filarmonica also has a long tradition
in supporting Milan’s main scientific
institutions and voluntary bodies,
through special concerts for their
benefit and open rehearsals belonging
to the series Prove Aperte.

Filarmonica has a particular interest
in contemporary music from the
beginning, every season features a new
commission to an important composer
of our time.
Filarmonica performed more than 600
concerts on tour in the last 35 years.
Important milestones have included
the Orchestra’s debut in the United
States with Riccardo Chailly and in
China with Myung-Whun Chung. The
FDS’s 2017-2018 Tour will feature the
orchestra in performances Lucerne,
London, Edinburgh, Berlin, Freiburg,
Vienna, Budapest, Paris, Luxembourg
with Riccardo Chailly, and Istanbul
with Daniel Harding.
Filarmonica has made numerous
recordings for music labels such as
the album Viva Verdi for Decca with
Riccardo Chailly and, for Sony, the
project 900 Italiano that by now counts
3 DVDs directed by Georges Prêtre,
Fabio Luisi and Gianandrea Noseda. A
new CDs for Decca (Overtures, Preludes
& Intermezzi) with Riccardo Chailly
has been released in January and two
others will appear in 2017-2018 season.
Filarmonica della Scala’s activity
is supported by the Main Partner
UniCredit.
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piyano konçertosunu Ludovic Morlot
yönetimindeki Seattle Senfoni
Orkestrası’yla, Rachmaninov’un piyano
konçertolarını Gergiev yönetimindeki
Münih Filarmoni Orkestrası, Peter
Oundjian yönetimindeki Toronto
Senfoni Orkestrası ve Yannick NézetSéguin yönetimindeki Philadelphia
Orkestrası’yla yorumlayacak. Detroit
Senfoni Orkestrası eşliğinde ise kendi
piyano konçertosunu seslendirecek.
Varşova’daki Chopin Yarışması’nda
üçüncülük, Tel Aviv’deki Rubinstein
Yarışması’nda birincilik, Moskova’daki
Çaykovski Yarışması’nda hem birincilik
hem de büyük ödüle layık görülen
Trifonov, 2010-2011 sezonunda
dünyanın en prestijli üç yarışmasında
derece kazandı. 2013’te İtalyan müzik
eleştirmenleri tarafından verilen
Franco Abbiati Ödülü’ne de layık
görüldü.
1991’de Nizhny Novgorod’da doğan
Trifonov, müzik eğitimine 5 yaşında
başladı. Gnessin Müzik Okulu’nda
Tatiana Zelikman ve Cleveland Institute
of Music’te Sergei Babayan’la çalıştı.
Kompozisyon eğitimi de alan Trifonov,
piyano, oda müziği ve orkestra eserleri
bestelemeye devam etmektedir. 2013’te
kendi piyano konçertosunu ilk kez
çaldığında Cleveland Plain Dealer’de
şöyle yazılmıştı: “Kendi gözüyle gören
bile tam olarak inanmakta zorluk çeker.
Besteci-piyanist Daniil Trifonov’un
böylesi bir sanatçılığı var.”
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Gioachino Rossini
Sevil Berberi Uvertürü
Sevil Berberi, 24 yaşındaki Rossini’nin
17. operasıydı. Besteci, genç yaşına
rağmen üretkenliği ile İtalyan
operasındaki yerini sağlamlaştırmaya
başlamıştı; birbiri ardına opera
besteliyordu. Meşhur besteleme hızı ve
kolaylığına rağmen talepleri karşılamak
için kendinden ödünç aldığı, daha
önce bestelediği malzemeleri bir
anlamda geri dönüşüme soktuğu
durumlar da vardı. Rivayetlere göre 3
haftadan daha kısa sürede bestelediği
Sevil Berberi’nin İspanyol ezgilerine
dayanan ilk uvertürü kaybolunca
Rossini uvertürü yeniden bestelemek
yerine 1813’te bestelediği, 1815’te
bir kere daha kullandığı hazır bir
malzemeyi kullanmayı tercih etti.
Bu nedenle doğaldır ki uvertürün
Beaumarchais’nin Sevil Berberi’yle
tematik bir bağlantısı yoktur. Yine de
oyunun ve operanın ruhuna yakınlığı,
opera buffa türünün dinamik ve mizah
dolu enerjisini yansıtışıyla uvertür, Sevil
Berberi operasıyla kolayca kaynaşmıştır.
Tipik Rossini uvertürlerinde olduğu
gibi Sevil Berberi Uvertürü de kısa ve
ağır bir girişle başlar. Hızlı tempodaki
birinci temaya kontrast yaratan lirik
ikinci temanın her tekrarında bestecinin
alametifarikalarından olan, işlevi
sadece ses gürlüğünü yükseltmekle
sınırlı olmayan, hızlı ritim kalıplarıyla
birleşerek hareketi ileriye doğru iten
ünlü “Rossini crescendo’su” duyulur.
(Süre 8’)
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Sergei Prokof iev
Piyano Konçertosu No. 3 Do Majör,
op. 26*
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– Andante - Allegro
– Tema con variazioni
– Allegro ma non troppo
Prokofiev, 1917 yılında adı o
zamanlar Leningrad olan St.
Petersburg’da başladığı üçüncü
piyano konçertosunu, ancak uzun
ABD turnesinden sonra 1921 yılında
Fransa’da tamamlayabildi. Yine de
eseri oluşturan malzemeler parça

parça daha eski tarihlerde bestecinin
taslaklarında yer alıyordu; uzun
yıllara dağılan bu besteleme biçimi
Prokofiev’in sonraki yıllarda da
benimsediği bir yöntem olacaktı.
Besteci eseri kendi solistliğinde ilk
kez 16 Aralık 1921’de Frederick Stock
yönetimindeki Chicago Senfoni
Orkestrası’yla, ardından da New York,
Paris ve Londra’da seslendirdi. İlk iki
piyano konçertosunu bestelediğinde
henüz konservatuvar öğrencisiydi;
üçüncü konçertosunda ise daha farklı,
daha kendine özgü bir yaklaşımın
peşindeydi. Nitekim üçüncü konçerto,
ilk iki konçertodan pek çok bakımdan
ayrılır. Klasik dönem konçerto
şablonuna uygun şekilde 3 bölümlü
olmakla birlikte üçüncü konçertoda
bestecinin kendi armoni dilini daha
etkin şekilde kullandığı görülür.
Besteci ayrıca geç 19. yüzyıldan 20.
yüzyıla aktarılan “kuru gösterişçi”
virtüozite anlayışından kaçınarak
müzik malzemesinin orkestra ile solist
tarafından organik şekilde geliştirildiği
bir anlayışı esere hâkim kılar. Bu
nedenle Prokofiev’in besteciliğinde
önemli bir ayrışma noktasında
bulunan eser bugün de en iyi bilinen
ve sevilen eserlerindendir.
Bestecinin kendisinin kaleme
aldığı program notları, eserin nasıl
kurguladığını ilk ağızdan açığa vurur.
Buna göre birinci bölüm, Andante
tempodaki kısa bir girişle başlar;
giriş teması eşliksiz olarak önce
klarnette verilir; birkaç ölçü sonra da
kemanlar tarafından devam ettirilir.
Allegro tempoya geçildiğinde birinci
tema, piyano partisinde duyurulur.
Bu tema, bölüm boyunca hem
piyano tarafından hem de orkestra
tarafından ele alınır. İkinci tema,
obuaların pizzicato eşlikleriyle yine
piyano partisinde duyurulur. Her iki
tema, heyecan verici bir crescendo ile
bölüm bitene dek geliştirilir. İkinci
bölüm Andantino tempodadır ve
bir temanın beş çeşitlemesini içerir.
Besteci temayı sadece motifsel
değişimlerle değil, tempo ve karakter
değişimleriyle de çeşitler. “Allegro
ma non troppo” başlıklı üçüncü ve
son bölümün başında fagotlardaki
staccato ve yaylılardaki pizzicato pasajlar,
piyanonun hiddetli girişine ve temayı

doruk noktasına ulaştırmasına zemin
hazırlar. Üflemeli çalgılarda duyurulan
ikinci tema da piyano partisinde eserin
genelinde bulunan sert mizahi üslupla
işlenir. Bölüm ve eser, parlak bir kodayla
sonlanır. (Süre 29’)
Ludwig van Beethoven
Senfoni No. 3 Mi bemol Majör, op. 55,
“Eroica”*
– Allegro con brio
– Marcia funebre - Adagio assai
– Scherzo - Allegro vivace
– Finale - Allegro molto
Beethoven, 1798’den beri General
Napoléon Bonaparte için bir senfoni
yazmayı tasarlıyordu. Yine de eseri
besteleme aşamasına 1803 yılının
yazında, Heiligenstadt Vasiyetnamesi
olarak anılan mektubu yazdıktan
sadece birkaç ay sonra geçti; ilk taslağı
büyük ihtimalle yine 1803 yılının
Kasım ayında tamamladı. Eseri ithaf
ettiği Napoléon’un 1804’te kendini
imparator ilan etmesiyle büyük
bir hayal kırıklığı yaşadı, kendini
aldatılmış hissetti ve partisyondaki
ithafı karaladı; yeni sayfaya “Büyük bir
insanın anısında bestelendi” ibaresini
düştü. İlk kez seslendirildiğinde Prens
Franz Joseph von Lobkowitz’e ithaf
edildiği belirtilmişse de özünde artık
sadece Beethoven’ın da gönülden
inandığı Fransız Devrimi ideallerine
adanmıştı.
Müzikal açıdan değerlendirildiğinde
ise dört bölümlü senfoninin, sadece
Beethoven’ın besteciliğinde yeni
bir döneme geçişi işaret etmediği,
aynı zamanda Klasik dönem senfoni
geleneğini uzunluk, form, armoni
ve anlatım bakımından Romantik
döneme doğru ilerlettiği görülür. Bu
açıdan bakıldığında 3. Senfoni hem
kendinden önceki tüm senfonilerden
ayrılarak Romantik dönemin ilk
büyük senfonisi hem de Beethoven’ın
aşılması zor bir dev olarak ayak
seslerini duyurduğu ilk büyük eseri
kabul edilir.
“Allegro con brio” başlıklı birinci
bölümde parlak ve canlı bir tempo
içinde kornolar, sert senkoplar ve
parlak bir tutti ile eserin ithaf edildiği
kahramanın kişiliği yansıtılır. “Marcia

funebre - Adagio assai” başlıklı
ikinci bölüm, üç bölmeli bir cenaze
marşıdır. Hüzünlü atmosfer, Do
Majör tondaki yeni temayla önce
ferahlığa sonra da zafer dolu bir
tavra dönüşür. Yine de bölüm, ana
temanın tekrar verilmesiyle sona erer.
Üçüncü bölüm “Scherzo - Allegro
vivace”de, biri pastoral ve gizemli,
diğeri trio bölmesinde gelen neşeli
iki tema içerir. Bestecinin ilk büyük
senfonik scherzo’su olan bu bölüm,
ilk temanın yeniden duyurulması ve
kısa bir koda ile sonlanır. “Finale Allegro molto” başlıklı dördüncü ve
son bölüm bir tema ve çeşitlemelerini
içerir. Beethoven’ın daha önce
Prometheus Balesi’nde kullandığı bu
tema, ilk kez yaylı çalgılarda duyurulur.
Üçüncü çeşitlemede bir halk ezgisini
karşı tema olarak kullanan besteci,
dördüncü çeşitlemede temayı
füg olarak geliştirir. Eser, Presto
tempodaki parlak ve hızlı bir finalle
sonlanır. (Süre 52’)
* Program notları: elif damla yavuz
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konuk sanatçı guest artist idil biret piyano piano*
28.05.2018
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
pt mo 20.00 Boğaziçi University Albert Long Hall
Desteğe Hak Kazanan Müzisyenler
Musicians Entitled to Support
ALARA ACAR arp harp
ASLI SU KURTULUŞ flüt flute
DENİZ AYŞE BİRDAL viyolonsel cello ◊
DENİZSU POLAT viyola viola ◊
EZGİ GÖKTÜRK piyano piano
EZGİ SARIKÇIOĞLU keman violin
EZGİ SU APAYDIN keman violin
GİZEM SÖZERİ kontrbas double bass
GÜLİN ATAKLI obua oboe ∙
GÜNEŞ HIZLILAR arp harp ∆ □
İDİL YUNKUŞ keman violin
RAMONA KEMMER piyano piano
SESİM BEZDÜZ keman violin ◊
ÜLKER TÜMER viyolonsel cello
YUNUS TUNCALI piyano piano ∆ ∙ ◊
Marcel Grandjany □

Arp için Rapsodi
Rhapsody for Harp
Claude Debussy ∆

Danse sacrée et danse profane
Francis Poulenc ∙

Piyano ve Obua için Sonat, FP 185
Sonata for Piano and Oboe, FP 185
Ara Interval
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Bir Corelli teması üzerine
çeşitlemeler, op. 42
Variations on a Corelli Theme,
op. 42

EĞITIM DESTEK
FONU SPONSORU
EDUCATION SUPPORT
FUND SPONSOR
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Sergei Rachmaninov*

Johannes Brahms ◊

Piyanolu Dörtlü No.1, op. 25
Piano Quartet No.1, op. 25
Ara dahil 110’ dakika sürer.
Lasts 110’ with interval.
konsere doğru pre-concert talk
18.30-19.30 demir demirgil tiyatro
salonu theatre hall
yekta kopan moderatörlüğünde
zeynep karacan ve inci kadribegiç’in
kişisel başarı hikâyeleri
personal success storıes of zeynep
karacan and inci kadribegiç,
moderated by yekta kopan
* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

idil biret
İdil Biret, Ankara’da doğdu. 3 yaşında
piyanoya büyük istidat gösterdi ve ilk
derslerini Ankara’da Mithat Fenmen’den
aldı. TBMM’nin 1948 yılında çıkardığı
özel kanunla sekiz yaşında Fransa’ya
gönderildi, büyük Fransız müzisyeni
Nadia Boulanger’nin gözetiminde Paris
Konservatuvarında okuyarak 15 yaşında
birincilikle mezun oldu. Daha sonra,
20. asrın en büyük piyanistlerinden
Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile
çalıştı. 11 yaşındayken Kempff’le Theatre
Champs-Elyees’te Mozart’ın İki Piyano
için Konçerto’sunu yorumladı.
Hiçbir piyano yarışmasına katılmayan
İdil Biret 17 yaşından itibaren Boston
Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra
Senfoni, Leipzig Gewandhaus, Orchestre
National de France, Varşova Filarmoni
ve Dresden Filarmoni gibi dünyanın
büyük orkestraları ve Erich Leinsdorf,
Pierre Monteux, Hermann Scherchen,
Gennady Rozhdestvensky, Rafael
Frühbeck de Burgos, Kazimierz Kord,
Antoni Wit gibi büyük şefleri ile beş kıtayı
kapsayan 2000’e yakın konser verdi ve
birçok festivale katıldı. İlk önemli konseri
1959’da Orchestre National de Belgique
eşliğindeydi ve Nadia Boulanger’nin
evinde tanıştığı Belçika Kraliçesi
Elisabeth de dinleyiciler arasındaydı.
İdil Biret, Van Cliburn (ABD), Kraliçe
Elisabeth (Belçika), Busoni (Italya)
Franz Liszt (Weimar, Almanya) gibi
ünlü piyano yarışmalarında jüri
üyeliği yapmıştır. Ayrıca Lili Boulanger
anısına verilen ödül de dahil olmak
üzere Harriet Cohen/Dinu Lipatti
Altın Madalyası’nın, Adelaide Ristori
Ödülü’nün de sahibidir.
Bugüne kadar EMI, Decca, Atlantic/
Finnadar, Naxos ve diğer firmalar
için Amerika ve Avrupa’da 120 plak
kaydetmiştir. Bunlar arasında müzik
tarihinde ilk kez komple diziler olarak
seslendirilen Chopin’in bütün piyano
eserleri ve Beethoven’in dokuz
senfonisinin Liszt tarafından yapılan

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

YARININ KADIN YILDIZLARI
WOMEN STARS OF TOMORROW
Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
Young Women Musicians Support Fund

piyano uyarlamaları, 32 sonatı, bütün
piyano konçertoları ile Brahms ve
Rachmaninof’un bütün piyano eserleri,
Boulez’in üç piyano sonatı, Ligeti’nin
etütleri ve Stravinsky’nin Ateşkuşu
bale müziğinin piyano uyarlaması da
yer almaktadır. Bu kayıtlar Polonya’da
Chopin Büyük Ödülü ve Fransa’da Altın
Diyapazon dahil pek çok ödül almış
olup Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’da
3 milyon adet civarında satılarak büyük
bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.
2007 yılında Chopin’in bütün piyano
eserleri kayıtları ve konser icraları ile
Polonya kültürüne yaptığı katkılar
nedeniyle Cumhurbaşkanı Lech
Kaczsnky, İdil Biret’i bu ülkenin en üst
nişanı olan “Yüksek Liyakat Madalyası”
(Krzyzem Kawalerskim Orderu Zaslugi)
ile taltif etmiştir. Repertuvarında
100’den fazla piyano konçertosu olan
İdil Biret’in eski ve yeni kayıtları kendi
etiketi İdil Biret Arşivi (IBA) üzerinden,
Naxos tarafından CD olarak ve dijital
formatta tüm dünyada müzikseverlere
ulaştırılmaktadır.

Orchestre National de Belgique, which
was attended by Queen Elisabeth of
Belgium who had met her as a child in
Paris at Nadia Boulanger’s home.
To many major festival appearances
may be added membership of juries
for international competitions
including the Van Cliburn (1985),
Reine Elisabeth in Belgium (1978)
and Busoni competitions. She has
received the Lili Boulanger Memorial
Award in Boston, the Harriet Cohen/
Dinu Lipatti Gold Medal in London,
the Polish Cavalry Cross of the Order
of Merit, the Adelaide Ristori Prize in
Italy, the French Chevalier de l’Ordre
National du Mérite and the State Artist
distinction in Turkey.
Her more than one hundred
recordings since the 1960s include the
first recordings of Liszt’s transcriptions
of the nine symphonies of Beethoven
for EMI which she recorded at the
Church of Chamon Gistoux in
▪▪ Idil Biret was born in Ankara. She
Belgium in 1986, Berlioz’s Symphonie
started to play the piano at the age
Fantastique for Atlantic/Finnadar and
of 3 and later studied at the Paris
for Naxos the complete piano works
Conservatoire under the guidance of
of Brahms, Chopin, Rachmaninov,
Nadia Boulanger, graduating at the age the three Sonatas of Boulez, the
of 15 with three first prizes. She was
Etudes of Ligeti and the Firebird
a pupil of Alfred Cortot and a lifelong
piano transcription by Stravinsky,
disciple of Wilhelm Kempff with whom with a Marco Polo disc of the piano
she gave a concert at the Theatre
compositions and transcriptions of her
Champs-Elysees in Paris in 1953 at
mentor Wilhelm Kempff. Her Boulez
the age of 11, performing Mozart’s
recording won the Golden Diapason
Concerto for Two Pianos.
award in France in 1995 and the
She embarked on her career as a soloist complete Chopin recordings received a
at the age of 17 appearing with major
Grand Prix du Disque Frédéric Chopin
orchestras around the world, including award in Poland the same year.
the Boston Symphony, Leningrad
In 2007 the President Lech Kaczsnky
Philharmonic, Leipzig Gewandhaus,
decorated Biret with the highest order
Orchestre national de France, London
of Poland (Krzyzem Kawalerskim
Symphony and Warsaw Philharmonic, Ordera Zaslugi) for her contribution to
in collaboration with conductors of
Polish culture through her recordings
greatest distinction such as Erich
and performances of Chopin’s music.
Leinsdorf, Pierre Monteux, Hermann
The IBA label is now issuing her old
Scherchen, Gennadi Rozhdestvensky,
and new recordings which are being
Rafael Frühbeck de Burgos, Kazimierz produced and distributed worldwide by
Kord and Antoni Wit. Her first major
Naxos on CD and digitally.
concert was in Brussels in 1959 with

TSKB, dünya sahnelerinde ülkemizi temsil edecek Türk kadın müzisyenlerinin yolunu açmak için
“Yarının Kadın Yıldızları” projesine destek veriyor.
TSKB supports “Women Stars of Tomorrow” to pave the way for Turkish female musicians to represent our
country globally.
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▪▪ 1995 yılında İzmir’de doğan Alara
Acar, arp eğitimine 2006 yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda
İpek Mine Sonakın’ın öğrencisi olarak
başladı. Benoit Wery, Gunnhildur
Einarsdottir, Sivan Magen, Mirjam
Schröder, Anne Ricquebourg gibi
dünyaca ünlü arpistlerin ustalık
kurslarına katıldı. 2014 yılında
Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar’da önce Erasmus programı
kapsamında bulundu, daha sonra
okulun öğrencisi olarak Mirjam
Schröder’le çalıştı. 2017 yılında
İtalya’nın Treviso şehrinde düzenlenen
Giovani Musicisti yarışmasında
üçüncülük ödülüne layık görüldü.
2018’de André Caplet’nin Conte
Fantastique adlı eserini Staatskapelle
Halle’nin akademi orkestrası eşliğinde
seslendirdi.
Türkiye’de Erdem Çöloğlu yönetimindeki
MSGSÜ Filarmoni Orkestrası ve Cem
Mansur yönetimindeki Türkiye Ulusal
Gençlik Filarmoni Orkestrası gibi
orkestraların yanı sıra Almanya’da
Nicolas Pasquet ve Marek Janowski gibi
değerli orkestra şeflerinin yönetimindeki
Weimar Üniversite Orkestrası,
Jenaer Philharmonie, Loh-Orchester
Sondershausen, Thüringer Symphoniker
Saalfeld-Rudolstadt gibi orkestralarda
da yer alan Alara Acar, eğitimine

deniz ayşe bildal

Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar’da Andreas Wehrenfennig’in
öğrencisi olarak devam etmektedir.
▪▪ Born in 1995 in Izmir, Alara Acar
started her harp studies with İpek Mine
Sonakın at the Mimar Sinan Fine Arts
University Istanbul State Conservatory.
She also attended masterclasses of
Benoit Wery, Gunnhildur Einarsdottir,
Sivan Magen, Mirjam Schröder and
Anne Ricquebourg. She first went as
an Erasmus student to the Hochschule
für Musik Franz Liszt in Weimar, then
she studied with Mirjam Schröder as
a student of the school. She received
the third prize in Giovani Musicisti
competition in 2017 and played André
Caplet’s Conte Fantastique with the
school orchestra at Staatskapelle Halle.
In Turkey, she perfomed with
M.S.G.S.Ü Philharmony under
the direction of Erdem Çöloğlu
and Turkish National Philharmony
Orchestra under the direction of Cem
Mansur; in Europe she played with
the Weimar University Orchestra,
Jenaer Philharmony, Loh-Orchester
Sondershausen and Thüringer
Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt under
the directions of Nicolas Pasquet and
Marek Janowski. Alara Acar currently
continues her study with Andreas
Wehrenfennig at the Hochschule für
Musik Franz Liszt-Weimar.

Nice’te düzenlenen Uluslararası Flüt
Orkestrası Yarışması’nda Les Flutes
d’Azur topluluğuyla birincilik ödüllerine
layık görüldü.
Nice Konservatuvarı’nın Gençlik Senfoni
ve Gençlik Filarmoni orkestralarında da
yer alan Kurtuluş, eğitimine Sibel Pensel
ile Nice Konservatuvarı’nda devam
etmektedir.

▪▪ Born in 1997 in Bursa, Aslı Su
Kurtuluş started her flute studies with
Burçak Gül Sualp at the Avni Akyol
aslı su kurtuluş
Fine Arts High School in 2010. She
also attended masterclasses of Gülşen
▪▪ 1997 yılında Bursa’da doğan Aslı Su
Tatu, Bülent Evcil, Ayla Uludere, Silvia
Kurtuluş, flüt çalışmalarına 2010 yılında
Careddu, Maxence Larrieu, Florance
Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde
Souchard-Delépine, Jocelyn Auburn,
Burçak Gül Sualp ile başladı. Gülşen
Michel Moragues, Caroline Debonne,
Tatu, Bülent Evcil, Ayla Uludere, Silvia
Rogerio Zerlotti Wolf and Lydia
Careddu, Maxence Larrieu, Florance
Oshavkova. In 2015, she entered the
Souchard-Delépine, Jocelyn Auburn,
Nice Conservatory where she studied
Michel Moragues, Caroline Debonne,
with Sibel Pensel. She received the
Rogerio Zerlotti Wolf ve Lydia Oshavkova second prize at the 7th International
Flute Competition in Nice, first prizes
gibi önemli flütçülerin ustalık sınıflarına
at the 8th International Flute Chamber
katıldı. 2015’te Nice Konservatuvarı’nda
Sibel Pensel ile çalışmaya başladı. Bir yıl Music Competition in 2017 in Cannes
sonra Nice’te düzenlenen 7. Uluslararası and International Flute Competition
in Nice with the ensemble Les Flutes
Flüt Yarışması’nda ikincilik, 2017’de
d’Azur. She is currently continuing her
Cannes’da düzenlenen 8. Uluslararası
studies at the Nice Conservatory with
Flüt Oda Müziği Yarışması’nda flüt
dörtlüsü kategorisinde birincilik, 2018’te Sibel Pensel and is a member of the
Nice Conservatory Youth Orchestra
Nice’te düzenlenen 8. Uluslararası Solo
and Youth Philharmonic Orchestra.
Flüt Yarışması’nda birincilik ve yine

▪▪ 1996 yılında İstanbul’da doğan
Deniz Ayşe Birdal, viyolonsel eğitimine
13 yaşında İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’nda başladı.
Hırvatistan’da Rudolf Matz Yaylı Sazlar
Yarışması’nda birincilik, Liezen Çello
Yarışması’nda üçüncülük, Uluslararası
Johann Andreas Stein Yaylı Sazlar
Yarışması’nda kendi bestesi Sky-Cut’ı
içeren programla ikincilik ödülüne layık
görüldü. Eğitimine Mozarteum’da Heidi
Litschauer’le devam etti ve 2012’de
Mozarteum’un Leopold-Mozart Üstün
Yetenekli Gençler Enstitüsü’ne kabul
edildi; aynı zamanda Paris Devlet
Konservatuarı profesörlerinden Jerome
Pernoo ile çalıştı.
Uluslararası Kaunas Genç Müzisyenler
Festivali, Menuhin Festivali Gstaad
Yaylı Sazlar Akademisi, Euro Müzik
Festivali, Tignes Müzik Festivali, ISA
Müzik Festivali ve Kronberg Akademi
Çello Festivali gibi uluslararası
organizasyonlarda yer alan Birdal,
Vladimir Spivakov Vakfı’nın düzenlediği
Moscow Meets Friends festivalinden
davet aldı. Philippe Müller, Maria
Kliegel, Michel Strauss, Ivan Monighetti,
Jerome Pernoo, Jens Peter Maintz,
Heidi Litschauer, Young Chang Cho,
Maximilian Hornung, Valentin Erben
ve Julius Berger gibi viyolonselcilerin
ustalık sınıflarına katıldı. 2013’te Kaunas
Filarmoni Orkestrası eşliğinde Eduard
Lalo’nun Viyolonsel Konçertosu’nu
seslendirdi. 2014’te Yehudi Menuhin
Vakfı’nın Live Music Now projesinde yer
almaya başladı. 2017’de soprano Isabell
Münsch ve oyuncu Fred Strittmatter gibi
isimlerle Karl Jenkins’in The Armed Man:
A Mass for Peace isimli eserinin Augsburg
prömiyerinde solist olarak yer aldı.
Müzikle olduğu kadar sanatın diğer
dalları ve matematikle de ilgili olan
Deniz Ayşe Birdal, “Bilimin Temelleri
Ural-Altay Matematik Olimpiyatları”nın
birincisi ve altın madalyasının sahibidir;
ayrıca Lions Kulübü Ulusal Gençler
Resim Yarışması’nda ödül kazanmıştır.
En büyük tutkularından biri olan
doğaçlamayı içeren konserler de
vermektedir.
2013 yılından bu yana öğrenimine
Julius Berger ile devam eden Birdal,
2017’de Charlotte Seither’in solo

viyolonsel için Deixis isimli eserinin
Augsburg prömiyerini KlangWissen
Müzik ve Psikanaliz Sempozyumu’nda
gerçekleştirmiş ve projenin bir parçası
olarak besteciyle bire bir çalışma fırsatı
bulmuştur.
▪▪ Born in 1996 in Istanbul
Deniz Ayşe Birdal started cello
at the Istanbul University State
Conservatory when she was 13.
She received the first prize in the
Rudolf Matz Strings Competition,
and the second prize in the
International Johan Andreas Stein
Strings Competition; in the latter
her program contained her own
composition Sky-Cut. Continuing
her education with Heidi Litschauer
at the Mozarteum she also accepted
to the Leopold Mozart Institute for
Encouragement of Talented Students
and studied with Jerome Pernoo from
the Paris Conservatoire.
She participated in international
festivals including Kaunas Young
Musicians Festival, Menuhin Festival
Gstaad String Academy, Euro Music
Festival, Tignes Music Festival, ISA
Music Festival, Kronberg Academy
Cello Festival and Moskow Meets
Friend organized by Vladimir Spivakov
Foundation. She also attended
masterclasses of Philippe Müller,
Maria Kliegel, Michel Strauss, Ivan
Monighetti, Jerome Pernoo, Jens
Peter Maintz, Heidi Litschauer, Young
Chang Cho, Maximiliam Hormung,
Valentin Erben and Julius Berger.
She performed Eduard Lalo’s Cello
Concerto with Kaunas Philharmonic
Orchestra in 2013. In 2014, she
began to take part in the Live Music
Now project by Yehudi Menuhin
Foundation. In 2017, she took part
as soloist in the Augsburg premiere
of The Armed Man: A Mass for Peace
by Karl Jenkins with soprano Isabell
Münsch and actor Fred Strittmater.
She is interested in the disciplines
of art and mathematics as well as in
music. She won the gold medal in the
Ural-Altai Mathematics Olympiad,
and won an award in the Lions Club’s
National Painting Competition for
Youth. One of her musical passions is
improvisation and she has emphasized

this in her concert performances.
In 2017, she premiered Charlotte
Seither’s work Deixis in Augsburg,
and had the pleasure to work with
the composer. Deniz Ayşe Birdal is
currently continuing her studies with
Julius Berger.

denizsu polat
▪▪ 1998 yılında doğan Denizsu
Polat, müzik eğitimine Bilkent
Erken Müzik Eğitimi programıyla
başladı. Üyesi olduğu T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli
Çocuk Korosu önemli yarışmalarda
dereceler kazandı, pek çok ülkede
konserler verdi. Viyola eğitimine
2009’da Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
Murat Cangal ile başladı; Orkestra
Akademik Başkent ve Hacettepe
Akademik Senfoni Orkestrası’na
solist olarak eşlik etti. Nobuko Imai,
Marco Misciagna, Manuela Matis,
Ildiko Moog, Hartmut Lindemann,
Ellen Jewett, Ali Başeğmezler, Atilla
Aldemir ve Barbara Westphal’in
ustalık sınıflarına katıldı. 2014 yılında
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
ile Türkiye’nin pek çok şehrinde
bulundu. Bir sonraki yıl Hacettepe
Gençlik Senfoni Orkestrası ve Doğuş
Çocuk Senfoni Orkestrası’nın viyola
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ezgi sarıkçıoğlu

Symphony Orchestra, and attended
Ankara Youth Orchestra. After entering
the Mozarteum in 2016, she became
a member of the Junge Deutsche
Philharmonic and gave concerts
with the orchestra in Germany and
Austria in 2017. She was one of the
finalists in the Anton Rubinstein
Viola Competition and received the
third prize in Mozarteum L. Tertis
Competition in 2018. Denizsu Polat
currently continues her study with
Veronika Hagen at the Mozarteum.

ezgi göktürk
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grup şefliğini yürüttü; aynı yıl Ankara
Gençlik Senfoni Orkestrası’na katıldı.
2016 yılında Mozarteum’da eğitim
görmeye başladı, 2017 yılında üyesi
olduğu Junge Deutsche Philharmonie
ile Almanya ve Avusturya’da konserler
verdi. 2018 yılında Anton Rubinstein
Viyola Yarışması’nda finale kalan ve
Mozarteum L. Tertis Yarışması'nda
üçüncülük ödülünü alan Polat,
eğitimine Veronika Hagen ile
Mozarteum’da devam etmektedir.
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▪▪ Born in 1998, Denizsu Polat
started her music education in the
early music education program of
Bilkent University. She was also a
member of the Ministry of Culture
and Tourism State Choir for Children,
with which she performed in concert
abroad and received various prizes.
She started viola with Murat Cangal
at the Hacettepe University Ankara
State Conservatory in 2009 and gave
concerts as soloist with the Orchestra
Academic Başkent and Hacettepe
Academic Symphony Orchestra. She
also attended masterclasses of Nobuko
Imai, Marco Misciagna, Manuela Matis,
Ildiko Moog, Hartmut Lindemann,
Ellen Jewett, Ali Başeğmezler, Atilla
Aldemir and Barbara Westphal. In
2014, she became a member of the
Doğuş Children’s Symphony Orchestra.
A year later, she was principal viola
in the Hacettepe Youth Symphony
Orchestra and Doğuş Children’s

▪▪ 1997 yılında İskenderun’da doğan
Ezgi Göktürk, müzik eğitimine 2007
yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvarı’nda Diler Argat
ile başladı, 2009’da İlhan Baran’la
çağdaş müzik, blues, caz tarihi ve
orkestrasyon çalışmaları yaparak
devam etti. 2010 yılından itibaren
Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş
Değer’in çeşitli korolarına piyano eşliği
yapmaya başladı. 2012 yılında Hitit
Filarmoni Orkestrası ile birlikte Dmitri
Kabalevsky’nin 3. Piyano Konçertosu’nu
seslendirdi. Marylene Mouquet, Ben
Roels, Roberto d’Olbia ve Victor
Rosenbaum’un ustalık kurslarına
katıldı. 2014 yılında düzenlenen 9.
Pera Piyano Yarışması’nda üçüncülük
ödülüne, aynı yarışmanın 2015 yılında
düzenlenen “Duo Kategorisi”nde
Zeynep Ülbegi ile “En Başarılı Duo
Ödülü”ne layık görüldü. 2015 yılında
Uluslararası Béla Bartók Müzik
Festivali ve Sempozyumu’nda ve
bu kapsamda TRT Radyo 3’ten canlı
yayınlanan konserde yer aldı. Aynı
yıl Mozarteum Yaz Akademisi’nde
Joseph Paratore ile, 16. Antalya Piyano
Festivali kapsamında Hüseyin Sermet
ve Saleem Ashkar ile çalışma fırsatı
buldu. 2015-2016 yılları arasında Fatma
Bildiren’in yönettiği Sevda-Cenap And
Müzik Vakfı Çocuk Korosu’nun piyano
eşlikçiliğini yaptı. Yine 2016 yılında
Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası’nın
çeşitli projelerinde yer aldı. Aynı yıl
Finlandiya’daki Sibelius Akademisi’ne
Erasmus öğrencisi olarak kabul edilip
Erik T. Tawaststjerna ile çalışmaya
başlayan Ezgi Göktürk, eğitimine
Finlandiya’da devam etmektedir.

▪▪ Born in 1997 in Iskenderun,
Ezgi Göktürk started her music
education with Diler Argat at the
Hacettepe University Ankara State
Conservatory in 2007. She studied
history of modern music, blues and
jazz, and orchestration with Ilhan
Baran in 2009. In 2010, she started
accompanying various choirs of
Çiğdem Aytepe and Atilla Çağdaş
Değer. In 2012, she performed
Kabalevsky’s Third Piano Concerto
with the Hitit Philharmonic Orchestra.
She also attended masterclasses of
Marylene Mouquet, Ben Roels, Roberto
d’Olbia and Victor Rosenbaum. Ezgi
Göktürk received the third prize in the
9th Pera Piano Competition in 2014,
and the Best Duo Prize with pianist
Zeynep Ülbegi in 2015. She also took
part in the Béla Bartók Music Festival
and Symposium and in a concert that
was aired live by TRT Radio 3 in 2015.
Again in 2015, she studied with Joseph
Paratore at the Mozarteum, and with
Hüseyin Sermet and Saleem Ashkar
within the scope of 16th Antalya Piano
Festival. In the 2015-2016 season, she
accompanied the Choir of Sevda-Cenap
And Music Foundation under the
direction of Fatma Bildiren. In 2016,
she took part in different projects of
the Ankara Youth Symphony Orchestra
and went to the Sibelius Academy in
Finland as an Erasmus student. Ezgi
Göktürk currently studies with Erik T.
Tawaststjerna at the Sibelius Academy.

▪▪ 1994 yılında Adana’da doğan Ezgi
Sarıkçıoğlu, 10 yaşında Çukurova
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Ferhang Hüseynov’la başladığı keman
eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Sevil Ulucan
Weinstein’la devam etti ve 2016 yılında
mezun oldu. Eğitimi boyunca Lukas
David, Pierre Amoyal, Çiğdem İyicil,
Ellen Jewett, Özcan Ulucan, Cihat
Aşkın, Şenol Aydın, Hakan Şensoy,
Ani Schnarch, Zakhar Bron, Victor
Danchenko, Shlomo Mintz, Angel
Stankov, Davide Alogna, Gülen Ege
Serter, Şeniz Serter Aybulus, Mincho
Minchev, Michael Stricharz, Sungsic
Yang ve Sonig Tchakerian gibi önemli
müzisyenlerin ustalık sınıflarına katıldı.
Sarıkçıoğlu, Berlin International
Music Competition “Sforzando”,
Internet Music Competition ve Paris
Slave de Musique Konservatuvarı’nda
düzenlenen We Play Together yarışması
da dâhil olmak üzere pek çok yarışmada
birincilik ödülüne layık görüldü.
Ayrıca 10. International Independent
Music Competition “Individualis”te
ikincilik, 2017 yılında Edirne Rotary
Kulübü’nün düzenlediği 19. Oda Müziği
Yarışması’nda yaylı çalgılar dörtlüsü
Spettro Quartet ile birincilik ödüllerini
kazandı.
Cihat Aşkın’la birlikte solist olarak
Rengim Gökmen yönetimindeki
Karşıyaka Oda Orkestrası’yla konser
veren Sarıkçıoğlu piyanist Can Okan
ve piyanist Gülnare Şekinskaya ile de

resitaller verdi; 2011 yılında RusyaKazan’da düzenlenen Büyük Bolgar
Müzik Festivali’ne katıldı.
Ezgi Sarıkçıoğlu eğitimine Talent
Unlimited Vakfı ve Dr. Nejat Eczacıbaşı
Vakfı’nın desteğiyle Londra’daki Royal
College of Music’te Itzhak Rashkovski
ile devam etmekte ve Çağdaş Eğitim
Vakfı’nın “Genç Yetenekler Projesi”
kapsamında yer almaktadır. 2017 yılı
itibarıyla “Genç Yetenekler Projesi”nin
ana sponsoru Qnb Finansbank’tır.
▪▪ Born in 1994 in Adana, Ezgi
Sarıkçıoğlu started violin with Ferhang
Hüseynov at the Çukurova University
State Conservatory when she was 10.
She continued her studies with Sevil
Ulucan at the Istanbul University State
Conservatory and graduated from
there in 2016. During these years
she attended masterclasses of Lukas
David, Pierre Amoyal, Çiğdem İyicil,
Ellen Jewett, Özcan Ulucan, Cihat
Aşkın, Şenol Aydın, Hakan Şensoy,
Ani Schnarch, Zakhar Bron, Victor
Danchenko, Schlomo Mintz, Angel
Stankov, Davide Alogna, Gülen Ege
Serter, Şeniz Serter Aybulus, Mincho
Minchev, Michael Stricharz, Sungsic
Yand and Sonig Tchakerian.
She has received numerous first prizes,
including in the Sforzando Music
Competition in Berlin, Internet Music
Competiton and We Play Together
Competition organized by the Slave
De Musique Conservatory in Paris; she
also received the second prize in the
10th International Independent Music
Competition ‘Individualis’, and a first
prize with the Spettro Quartet in the
19th Chamber Music Competition. She
played with Cihat Aşkın and Karşıyaka
Chamber Orchestra as soloist and
gave recitals with pianists Can Okan
and Gülnare Şekinskaya. In 2011, she
took part in the Bolgar Music Festival
in Kazan, Russia. Sarıkçıoğlu is
continuing her studies with the support
of Talent Unlimited Foundation and
Dr. Nejat Eczacıbaşı Foundation with
Itzhak Rashkovski at the Royal College
of Music, London and participates in
Young Talents project by Contemporary
Education Foundation of Turkey, which
has been financially supported by the
Qnb Finansbank since 2017.

ezgi su apaydın

▪▪ 1997 yılında Adana’da doğan ve
keman eğitimine Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Daniya
Kainova ile başlayan Ezgi Su Apaydın,
daha sonra aynı kurumda Marina
Kvlividze’yle, 2012-2015 yılları arasında
ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Lisesi’nde Muhammedjan Turdiev’le
çalışmalarına devam etti.
İlk solistlik deneyimini 12
yaşında Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi;
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa
Bölge Senfoni Orkestrası, Hacettepe
Akademik Senfoni Orkestrası, Bilkent
Senfoni Orkestrası ile de solist olarak
konser verdi. 2007 yılında Rengim
Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk
Senfoni Orkestrası’nın üyesi olarak,
bu orkestrayla yurtiçi ve yurtdışında
konserler verdi.
Ezgi Su Apaydın’ın kazandığı ödüller
arasında Mersin Üniversitesi’nin
düzenlediği Gülden Turalı 4. Ulusal
Keman Yarışması’nda ve Belçika’nın
Namur kentinde düzenlenen 7.
Uluslararası “Bravo!” Genç Kemancılar
Yarışması’nda layık görüldüğü
birinciliklerin yanı sıra 2010 yılında
Sofya’da düzenlenen Emil Kamilarov
Uluslararası Genç Keman Virtüözleri
yarışmasında kendi yaş kategorisinde
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Soylu. Ezgi Su Apaydın is currently
continuing her studies with Mintcho
Mintchev at the Folkwang University
for Arts in Essen.

University Chamber Orchestra,
Presidential Smyphony Orchestra
and Ankara Bass Quartet. Sözeri was
one of the soloists in the Ankara State
Conservatory Young Stars Concert
and gave a recital in the Shining Stars
concert series by İş Sanat.
Gizem Sözeri is currently continuing
her studies with Burak Karaağaç at
the Hacettepe University Ankara State
Conservatory.

gizem sözeri

▪▪ 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
Burak Karaağaç ile kontrbas eğitimine
başlayan Gizem Sözeri, Rinat
İbragimov, Thomas Martin, Klaus
Trumpf, Thierry Barbe, Miloslav
Gajdos, David Murray, Bugoslaw
Furtok, Eric Hansen, Miloslav Jelinek,
Irena Olkiewicz, Einars Upatnieks,
Gunars Upatnieks, Martin Sranko,
Panu Parssinen, Jan Krigovsky, Mette
Hanskov, Adam Bogacki, Waldemar
Tamowski, Yi Song, Sonia Ray, Czeslaw
▪▪ Born in 1997 in Adana, Ezgi Su
Zabek ve Jakub Olejnik’in ustalık
Apaydın started violin with Daniya
sınıflarına katıldı.
Kainova, then with Marina Kvlivdze
2012’de Çek Cumhuriyeti’nde
at the Çukurova University State
Conservatory and with Muhammedjan düzenlenen 12. Uluslararası Kontrbas
Yarışması’nda ve 2013’te Polonya’da
Turdiev at the Bilkent University
düzenlenen Karol Lipiński Uluslararası
Music and Performing Arts between
Kontrbas Yarışması’nda üçüncülük
2012-2015.
ödüllerini kazandı. 2014’te Slovakya’da
Her debut as soloist was with the
düzenlenen Karl Ditters von Dittersdorf
Çukurova State Symphony Orchestra
Uluslararası Kontrbas Yarışması’nda
when she was 12. She also performed
ikincilik, Çek Cumhuriyeti’nde
as soloist with the Presidential
düzenlenen Uluslararası Simandl
Symphony Orchestra, İzmir State
Kontrbas Yarışması ile Amsterdam
Symphony Orchestra, Bursa Regional
Uluslararası Kontrbas Yarışması’nda
Symphony Orchestra, Hacettepe
birincilik ödüllerine layık görüldü.
Academic Symphony Orchestra and
Bilkent Symphony Orchestra. In 2007, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası,
Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni
she became a member of the Doğuş
Children’s Symphony Orchestra under Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni
Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi
the direction of Rengim Gökmen and
Ankara Devlet Konservatuvarı,
gave concerts with the orchestra both
Anadolu Üniversitesi Senfoni
in Turkey and abroad.
Orkestrası, Başkent Üniversitesi
She was awarded first prizes in the
Oda Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı
4th Gülden Turalı Violin Competition
and 7th International ‘Bravo!’ Young
Senfoni Orkestrası’nın konserlerinde
Violinists Competition held in
düzenli olarak yer alan Gizem
Namur-Belgium. She also received the Sözeri, aynı zamanda Ankara Bas
second prize in the Emil Kamilarov
Quartet üyelerindendir. 2016 yılında
International Young Violin Virtuoso
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Competition in 2010, and third prizes
Konservatuarı Genç Yıldızlar seçmelerini
in the 55th Kocian Violin Competition
kazanmış, Hacettepe Üniversitesi
held in Czech Republic in 2013 and in
Senfoni Orkestrası ile solist olarak, 2017
the 1st Suna Kan Violin Competition
yılında İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar
held in Ankara.
serisinde resital vermiştir.
She gave a recital in the ‘Shining
Gizem Sözeri, Hacettepe Üniversitesi
Stars’ concert series of İş Sanat in the
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
2017/2018 season, and received third
Burak Karaağaç ile çalışmalarına devam
prize dedicated in the memory of Meriç etmektedir.

güneş hızlılar

▪▪ Gizem Sözeri started double bass
with Burak Karaağaç at the Hacettepe
University Ankara State Conservatory
and has attended the masterclasses
of Rinat Ibragimov, Thomas Martin,
Klaus Trumpf, Thierry Barbe, Miloslav
Gajdos, David Murray, Bugoslaw
Furtok, Eric Hansen, Miloslav Jelinek,
Irena Olkiewicz, Einars Upatnieks,
Gunars Upatnieks, Martin Sranko,
Panu Parssinen, Jan Krigovsky, Mette
Hanskov, Adam Bogacki, Waldemar
Tamowski, Yi Song, Sonia Ray, Czeslaw
Zabek and Jakub Olejnik.
Sözeri received third prizes in the 12th
International Double Bass Competition
in the Czech Republic in 2012 and in
the Karol Lipiński International Double
Bass Competition in Poland in 2013.
She was also awarded the second prize
in the Karl Ditters von Dittersdorf
International Double Bass Competition
in Slovakia in 2014, and first prizes in
the International Simandl Double Bass
Competition in the Czech Republic
and in the Amsterdam International
Double Bass Competition. She is
a member of the Doğuş Children’s
Symphony Orchestra, Turkish National
Youth Philharmonic Orchestra, Ankara
Youth Symphony Orchestra, Hacettepe
University Ankara State Conservatory
Orchestra, Anadolu University
Symphony Orchestra, Başkent

▪▪ Arp çalışmalarına 2006 yılında
İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nda Ümit Tunak ile
başlayıp Yonca Özkan Bilenoğlu ile
devam eden Güneş Hızlılar, 2013
yılında Arp Sanatı Derneği’nin uçak
kazasında yitirdiğimiz arp sanatçısı
Ceren Necipoğlu anısına verdiği bursu
kazanarak İsviçre’deki Harp Academy’de
eğitim aldı. Isabelle Moretti, Godelieve
Schrama, Jana Bouskova, Nancy Allen,
Alice Giles, Carl Swanson, Margret Köll
gibi pek çok önemli arpistin ustalık
kurslarına katıldı.
14 yaşındayken International Marcel
Tournier Harp Competition’da layık
görüldüğü birincilik ödülü sonrasında
Assia Cunego International Harp
Academy Competition’da birincilik,
Slovene International Harp
Competition’da ikincilik, Martin Geliot
International Harp Competition’da
üçüncülük, Reinl-Stiftung Uluslararası
Arp Yarışması’nda ve Ksenia Erdely
Harp Competition’da mansiyon
ödüllerine layık görüldü. 2015 yılında
Pasifik Filarmoni Orkestrası’nın arp
grubu şefliğini yürüttü; Pasifik Bölgesi
Uluslararası Yaz Müzik Akademisi
kapsamında düzenlenen yarışmayı
da kazandı ve bu orkestrayla solist
olarak konser veren ilk Türk müzisyen
oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Senfoni Orkestrası,
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni
Orkestrası ile de solist olarak konser
Verdi; Mozarteum Senfoni Orkestrası,
Badreichenhall Filarmoni, Oper im
Berg Orkestrası gibi uluslararası
orkestralarda Juan Garcia Rodriguez,
Ramiz Melik Aslanov, Bruno Weill,
Gernot Sahler, Christian Simonis ve
Avlana Eisenberg gibi şeflerle çalıştı.

Son dönemde OENM (Avusturya
Modern Müzik Topluluğu) ile
Taschenoper Fest 2017 kapsamında
konserler veren ve orkestra eserlerinin
yanı sıra solo arp için Gerhard
E. Winkler tarafından yazılmış
Mundbogenrelikte adlı eserin dünya
prömiyerini gerçekleştiren Hızlılar,
Junge Deutsche Philharmonie’nin
sınavını kazanarak bu orkestranın 2018
yılı itibariyle elemanı olaya hak kazandı.
Salzburg Chamber Soloists topluluğuna
konuk arpist olarak davet edilerek
CD kaydı projesinde yer alan ve
eğitimine Çağdaş Eğitim Vakfı’nın
“Genç Yetenekler Projesi” kapsamında
Mozarteum’da Stephen Fitzpatrick’le
devam eden Hızlılar, Türkiye’de ve
Yehudi Menuhin Vakfı’nın Live Music
Now projesi kapsamında Salzburg’da
düzenli olarak resitaller vermektedir.
▪▪ Starting harp first with Ümit Tunak,
then with Yonca Özkan Bilenoğlu
at the Istanbul University State
Conservatory in 2006, Güneş Hızlılar
also studied at the Harp Academy
in Switzerland with a scholarship
dedicated in the memory of harpist
Ceren Necipoğlu. She attended
masterclasses of Isabelle Moretti,
Godelieve Schrama, Jna Bouskova,
Nancy Allen, Alice Giles, Carl Swanson
and Margret Köll.
She received numerous first prizes in
different competitions including the
Marcel Tournier Harp Competition
and Assia Cunego International
Harp Academy Competition. She
also received the second prize in
the Slovene International Harp
Competition, the third prize in the
Martin Gelio International Harp
Competition and honourable mentions
in the Reinl-Stiftung International
Harp Competition and Ksenia Erdely
Harp Competition. In 2015, she
became a member of the Pacific
Philharmonic Orchestra and gave a
concert as soloist with the orchestra.
She also performed as soloist with the
Istanbul University State Conservatory
Symphony Orchestra and Eskişehir
Municipality Symphony Orchestra.
As an orchestra member she played
under the batons of Juan Garcia
Rodriguez, Ramiz Melik Aslanov,

Bruno Weill, Gernot Sahler, Christian
Simonis and Avlana Eisenberg in
the orchestras such as Mozarteum
Symphony Orchestra, Badreichenhall
Philharmonic and Oper im Berg.
In 2017, she gave concerts with OENM
(Austrian Modern Music Ensemble) in
the Taschenoper Fest, and premiered
Gerhard E. Winkler’s Mundbogenrelikte.
Güneş Hızlılar also participated in
the album of the Salzburg Chamber
Soloists.
Hızlılar, now a member of the Junge
Deutsche Philharmonie, takes part
in the Young Talents project of the
Contemporary Education Foundation
of Turkey, which is financially
supported by the Qnb Finansbank
since 2017, and is continuing her
studies with Stephen Fitzpatrick at the
Mozarteum. She regularly gives recitals
in Salzburg within the project ‘Live
Music Now’ of the Yehudi Menuhin
Foundation.

gülin ataklı
▪▪ 1998 yılında İstanbul’da doğan Gülin
Ataklı müzik eğitimine 2006 yılında
TRT Çoksesli Çocuk Korosu’nda, obua
eğitimine 2009’da Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda Mehmet Seyid Mas
ile başladı. Ayrıca Christian Schneider,
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layık görüldüğü ikincilik, 2013 yılında
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 55.
Kocian Keman Yarışması’nda ve 2017
tarihinde Ankara’da düzenlenen I.
Suna Kan Keman Yarışması’nda layık
görüldüğü üçüncülük ödülleri de
bulunmaktadır. Hem Gülden Turalı
4. Ulusal Keman Yarışması’nda hem
de I. Suna Kan Keman Yarışması’nda
verilen “En İyi Türk Eseri Yorumcusu”
ödüllerinin de sahibidir.
2017-2018 konser sezonunda İş Sanat’ın
Parlayan Yıldızlar serisi kapsamında
verdiği resitalle Meriç Soylu üçüncülük
ödülüne de layık görülen Apaydın,
eğitimine 2015’ten bu yana Essen’deki
Folkwang Sanat Üniversitesi’nde
Mintcho Mintchev’le devam etmektedir.
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Sandra Sinsch, Leyla Pınar, Albrecht
Mayer, Nick Deutsch, Georg Fritz,
Anatoly Lubimov, François Leleux,
Christian Wetzel, Christian Schmitt,
Giorgi Gvantseladze, Marie Lise
Schüpbach, Heike Steinbrecher, David
Walter ve İKSV Açık Konservatuvar’ın
ustalık sınıflarına katıldı. 2012’de
18. Uluslararası İstanbul Barok
Festivali’nde yer aldı. Aynı yıl Rengim
Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk
Senfoni Orkestrası’na seçildi. 2013’te
Konservatuvar Genç Orkestrası
eşliğinde Haydn’ın Obua Konçertosu’nu
seslendirdi. 2014’te St. Petersburg’da
E. A. Mravinsky Uluslararası Genç
Müzisyenler Yarışması’nda finale kaldı.
2015’te Bulgaristan’da düzenlenen
Uluslararası Avusturya ve Alman Müziği
Yarışması’nda ve İtalya’da düzenlenen
Uluslararası Genç Müzisyenler
Yarışması’nda birincilik ödüllerine layık
görüldü; Uluslararası Genç Müzisyenler
Yarışması’nda ayrıca “Romantik Müzik
Özel Ödülü”nü kazandı.
Ataklı, AIMA Festival Orkestrası,
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve
Cem Mansur yönetimindeki Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası ile
yurtiçinde ve yurtdışında konserlere
katıldı. 2016’da İş Sanat’ın “Parlayan
Yıldızlar” serisinde resital verdi; bu
konserin ardından sezonun “En
Parlak Yıldızı” seçilerek Meriç Soylu

▪▪ Born in 1998 in Istanbul, Gülin
Ataklı started music at the TRT
Children’s Choir in 2006, and oboe
with Mehmet Seyid Mas at the
Mimar Sinan Fine Arts University
Istanbul State Conservatory in
2009. She attended masterclasses
of Christian Schneider, Sandra
Sinsch, Leyla Pınar, Albrecht Mayer,
Nick Deutsch, Georg Fritz, Anatoly
Lubimov, François Leleux, Christian
Wetzel, Christian Schmitt, Giorgi
Gvantseladze, Marie Lise Schüpbach,
Heike Steinbrecher, David Walter
and IKSV Open Conservatory. In
2012, she participated in the 18th
International Istanbul Baroque
Festival, and became a member of the
Doğuş Symphony Orchestra under
the direction of Rengim Gökmen. In
2013, she performed with the school
orchestra Haydn’s Oboe Concerto. In
2014, she was one of the finalists in
the E. A. Mravinsky International
Young Musicians Competition
held in St. Petersburg. In 2015, she
received first prizes in the Austrian
and German Music Competition
held in Bulgaria and International
Young Musicians Competition held
in Italy, and in the latter she was also
awarded with the special prize. Ataklı
gave concerts with the orchestras
including AIMA Festival Orchestra,
Istanbul State Symphony Orchestra
and Turkey Youth Philharmonic
Orchestra under the baton of Cem
Mansur. In 2016, she gave a recital

in the Shining Stars concert series
by İş Sanat, selected as the Most
Shining Star and awarded with the
Meriç Soylu Prize. Same year she gave
a recital in the Istanbul Woodwind
Festival, received the second prize in
the London International Grand Prize
Virtuoso Competition and performed
Cimarosa’s Oboe Concerto with the
Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra under the baton of Gürer
Aykal at the season opening concert
of İş Sanat. In 2017, she became a
member of the Munich Symphony
Orchestra.
Gülin Ataklı currently continues her
studies with François Leleux at the
Hochschule für Musik und Theater
in Munich within the Young Talents
project of the Contemporary Education
Foundation of Turkey, which is
financially supported by the Qnb
Finansbank since 2017.

idil yunkuş
▪▪ 2002 yılında Mersin’de doğan İdil
Yunkuş, keman eğitimine babası
Selahattin Yunkuş ile başladı. Cihat
Aşkın, Sevil Ulucan, Hakan Şensoy,
Anna Schnarch, Şenol Aydın, Shlomo
Minzt, Alexander Kagan ve Mikhail
Gotsdiner’ın ustalık sınıflarına katıldı.
Mersin’de yapılan Gülden Turalı V.
Ulusal Keman Yarışması’nda kendi yaş
kategorisinde birincilik ödülüne, 2013’te
Kemer’de düzenlenen Uluslararası
Genç Müzisyenler Yarışması’nda
ikincilik ödülüne layık görüldü. Aytuğ
Ülgen yönetimindeki Mersin Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde
C.A. de Beriot’nun Bale Sahnesi’ni,
Orhun Orhon yönetimindeki Başkent
Oda Orkestrası ve Murat Göktaş
yönetimindeki Mersin Üniversitesi
Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde
Mendelssohn’un Mi minör Keman
Konçertosu’nu, Hakan Şensoy
yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi
Oda Orkestrası eşliğinde T. Vitali’nin
Chaconne adlı eserini solist olarak
seslendirdi. Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası’nın başkemancısı olan
Yunkuş, Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Lili Tchumburidze
ile devam ettiği keman eğitimini
halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Çiğdem İyicil at the Mimar Sinan
Fine Arts University Istanbul State
Conservatory.

ramona kemmer

Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nın lise kısmında
Çiğdem İyicil ile sürdürmektedir.
▪▪ Born in 2002 in Mersin, Idil Yunkuş
started violin with her father Selahattin
Yunkuş. She attended masterclasses
of Cihat Aşkın, Sevil Ulucan, Hakan
Şensoy, Anna Schnarch, Şenol Aydın,
Shlomo Minzt, Alexander Kagan and
Mikhail Gotsdiner. She received the
first prize in the 5th Gülden Turalı
National Violin Competition, and
the second prize in the International
Young Musicians Competition held in
Kemer in 2013. She performed C. A.
de Beriot’s Ballet Scene with the Mersin
State Opera and Ballet Orchestra
under the baton of Aytuğ Ülgen and
Mendelssohn’s Violin Concerto in
E minor with the Başkent Chamber
Orchestra under the baton of Orhun
Orhon and with the Mersin University
Youth Symphony Orchestra under
the baton of Murat Göktaş. She also
performed T. Vitali’s Chaconne with
the Karşıyaka Municipality Chamber
Orchestra under the baton of Hakan
Şensoy. Yunkuş is the concertmaster
of the Doğuş Children’s Symphony
Orchestra. After studying with
Lili Tchumburidze at the Mersin
University State Conservatory, she is
currently continuing her studies with

▪▪ 2001 yılında İstanbul’da doğan
Ramona Kemmer, İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Eser
Bilgeman Şakir’le yürüttüğü piyano
çalışmalarına ek olarak Alman
Lisesi’nde eğitimine devam etmektedir.
İlk ödülünü 2010 yılında Viyana Genç
Piyanistler Festivali’nde alan Kemmer,
2012 yılında Viyana’da Ehrbar Saal’de
piyanist Mami Marimoto ile Mozart’ın
Piyano Konçertosu No. 19 KV 459’unun
birinci bölümünü çalarak “Yılın Umut
Vaat Eden Yeteneği” ödülüne layık
görüldü. İzmir Senfoni Orkestrası
ve Eskişehir Senfoni Orkestrası gibi
orkestralarla konser Verdi; Uluslararası
Pera Piyano Yarışması’nda birincilik,
Ulusal Kamuran Gündemir Piyano
Yarışması’nda ikincilik, 2016 yılında
Jugend Musiziert Alman Ulusal Müzik
Yarışması’nda birincilik ve ikincilik
ödüllerine layık görüldü. 2017 yılında
Jugend Musiziert Müzik Yarışması’nda
birinci olarak Mısır İskenderiye
Kütüphanesi’nde konser vermeye hak
kazandı. Gülsin Onay, Ilia Itin, Badura
Scoda, Stephan Möller, Bernhard Parz
gibi değerli piyanistlerle de çalışma
fırsatını bulmuş olan Ramona Kemmer,
2017’nin Mayıs ayında değerli Şef Ramiz
Melik Aslanov yönetiminde İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Senfoni Orkestrası ile solist olarak
konser verdi.
▪▪ Born in 2001 in Istanbul, Ramona
Kemmer studies piano with Eser
Bilgeman Şakir at the Istanbul
University State Conservatory, and at
the German High School at the same
time.
She received her first prize, Promising
Young Talent of the Year, in the Vienna
Young Pianists Festival in 2010 and
performed the first movement of
Mozart’s Piano Concerto No. 19, K.
459 with pianist Mami Marimoto
in the Ehrbar Saal in 2012. She
was also awarded first prizes in the
International Pera Piano Competition
and Jugend Musiziert German

National Competition both in 2016
and 2017, and the second prize in
the Kamuran Gündemir National
Piano Competition. In 2017, she gave
a concert in the Alexandria Library
in Egypt as a result of her first prize
in the Jugend Musiziert German
National Competition. She also
studied with some of the significant
pianists including Gülsin Onay, Ilia
Itin, Badura Scoda, Stephan Möller
and Bernhard Parz. She appeared as
a soloist in a concert with Istanbul
University State Conservatory
Symphony Orchestra under the baton
of Ramiz Melik Aslanov in May 2017.

sesim bezdüz
▪▪ 1997 yılında Mersin’de doğan Sesim
Bezdüz, müzik eğitimine Mersin Devlet
Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nda,
keman eğitimine Lili Tchumburidze
ile Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda başladı. 2009’da
İngiltere’de düzenlenen Llangollen Solo
Enstrüman Yarışması’nda birincilik
ödülünü kazandı; Vladimir Jurowski
ile çalıştı. Bu başarısından sonra
Çağdaş Eğitim Vakfı organizasyonuyla
gerçekleşen konserde Tolga Taviş
yönetimindeki Samsun Devlet Opera
ve Balesi Orkestrası eşliğinde çaldı.
Antalya Piyano Festivali kapsamındaki

46 t h ıstanbu l m us ıc fe stıval

46 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

Ödülü’ne layık görüldü. Aynı yıl İstanbul
Üflemeli Çalgılar Festivali’nde resital
verdi; Londra Uluslararası Grand Prize
Virtuoso Yarışması’nda ikincilik ödülünü
kazandı ve İş Sanat’ın sezon açılış
konserinde Gürer Aykal yönetimindeki
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
eşliğinde Cimarosa’nın Obua
Konçertosu’nu seslendirdi. 2017 yılında
Münih Senfoni Orkestrası’nda görev
aldı.
Gülin Ataklı, Hochschule für Musik
und Theater Münih’te François Leleux
ile Çağdaş Eğitim Vakfı’nın “Genç
Yetenekler Projesi” kapsamında
eğitimine devam etmektedir. 2017 yılı
itibarıyla “Genç Yetenekler Projesi”nin
ana sponsoru Qnb Finansbank’tır.
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Konçertosu’nu seslendirdi. Paris’te
düzenlenen Concour Flame ve oda
müziği grubu ile Brüksel’de düzenlenen
Festival Musiq3’da birincilik ödüllerine
layık görüldü, Radio Musiq3’da çalma
hakkı kazandı.
Sesim Bezdüz çalışmalarına Çağdaş
Eğitim Vakfı’nın “Genç Yetenekler
Projesi” kapsamında Brüksel Kraliyet
Konservatuvarı’nda Veronique
Bogaerts ve Frédéric d’Ursell ile devam
etmektedir. 2017 yılı itibarıyla “Genç
Yetenekler Projesi”nin ana sponsoru
Qnb Finansbank’tır.
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“Fazıl Say ve Arkadaşları” konserine
katıldı; Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nın düzenlediği Gülden
Turalı Keman Yarışması’nda ikincilik
ödülüne layık görülerek İbrahim Yazıcı
yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası’yla konser verdi. 2008’de
Constantin Vardeli, 2009’da Natali
Boyarsky, 2010’da Akademi İKSEV’de
Tuncay Yılmaz ve Tedi Papavrami’nin
ustalık sınıflarına katıldı. Antalya’da
düzenlenen International Harmony
Yarışması’nda büyük ödüle layık
görüldü.
Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş
Çocuk Senfoni Orkestrası’nın üyesi olan
Sesim Bezdüz, 2012-2013 döneminde
Belçika Kraliyet Konservatuvarı’nda
Veronique Bogaerts’in öğrencisi
olmaya hak kazandı. Aynı yıl Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Ildiko Moog’un keman sınıfına
kabul edildi. 2014’te İbrahim Yazıcı
yönetimindeki Mersin Devlet Opera
ve Balesi Orkestrası, 2015’te Rengim
Gökmen yönetimindeki Eskişehir
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde
konserler verdi. İDSO’nun Concertante
Yarışması’nda Tuncay İpteş ile ikinci
olarak Bottesini’nin Grand Duo’sunu
seslendirdi. 2015-2016 sezonunda
Belçika, Fransa ve Lüksemburg’da
konserler verdi, Mersin Devlet Opera
ve Balesi eşliğinde Sibelius’un Keman

▪▪ Born in 1997 in Mersin, Sesim
Bezdüz started her music education
in the Mersin State Opera and Ballet
Children’s Choir, then violin with
Lili Tchumburidze at the Mersin
University State Conservatory. In
2009, she won the first prize in
the Llangollen Solo Instrument
Competition in UK. After this success
she performed with the Samsun
State Opera and Ballet Orchestra
under the baton of Tolga Taviş in
an organization of Contemporary
Education Foundation of Turkey. She
also participated in the ‘Fazıl Say and
His Friends’ concerts. After she was
awarded with the second prize in the
Gülden Turalı Violin Competition,
she performed with the Izmir State
Symphony Orchestra under the baton
of Ibrahim Yazıcı. She attended
masterclasses of Constantin Vardeli
in 2008, Natali Boyarsky in 2009,
Tuncay Yılmaz and Tedi Papavrami
in 2010. She was awarded with the
grand prize in the International
Harmony Competition held in
Antalya.
Sesim Bezdüz is a member of
the Doğuş Children’s Symphony
Orchestra. Although she qualified
to study with Veronique Bogaerts at
the Royal Conservatory in Belgium
in 2012-2013, she went to the violin
class of Ildiko Moog at the Hacettepe
University Ankara State Conservatory.
She performed with Mersin State
Opera and Ballet Orchestra under the
baton of Ibrahim Yazıcı in 2014, with
Eskişehir State Symphony Orchestra
under the baton of Rengim Gökmen
in 2015. She interpreted Bottesini’s

Grand Duo with Tuncay İpteş in the
IDSO’s Concertante Competition.
In the 2015/2016 season, she gave
numerous concerts in Belgium,
France and Luxembourg. She
performed Sibelius’ Violin Concerto
with the Mersin State Opera and
Ballet Orchestra and received the first
prize in the Concour Flame and in the
Festival Musiq3 held in Brussels with
her ensemble.
Sesim Bezdüz is currently continuing
her studies with Veronique Bogaerts
and Frédéric d’Ursell at the Royal
Conservatory in Belgium within
the Young Talents project of the
Contemporary Education Foundation
of Turkey, which is financially
supported by the Qnb Finansbank
since 2017.

ülker tümer
▪▪ 1998 yılında Adana’da doğan Ülker
Tümer, viyolonsel eğitimine 2009
yılında Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Viacheslav Kaynov
ile başladı, 2013 yılından sonra Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda
Dilbağ Tokay ile devam etti. AIMA başta
olmak üzere İtalya’da Cervo Academy
ve benzeri çeşitli ustalık kurslarında
Troels Svane, Alexander Hülshoff, Maria
Kliegel, Peter Bruns, Umberto Clerici,
Christoph Henkel, Johannes Moser,
Claus Kanngieser, Nicolas Altstaedt,
Natalia Gutman ve Rutesheim Cello
Academy’de Claudio Bohorquez ile
çalıştı. Son olarak katıldığı Amsterdam
Çello Bienali’nde Anner Bylsma ve
Julian Steckel ile ders yapma olanağı
buldu.
Benyamin Sönmez Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nda üçüncülük,
Bulgaristan’da düzenlenen International
Music of Germany and Austria ve
İtalya’da düzenlenen International
Music Competition Citta di Barletta
yarışmalarında birincilik ödüllerine,
Berlin International Music Competition
“Sforzando” yarışmasında ikincilik
ödülüne layık görüldü; oda müziği
alanında da Paris’te düzenlenen We
Play Together yarışmasında birincilik,
Slovakya’da düzenlenen Talents for
Europe yarışmasında ikincilik ödüllerini

olarak konser veren Ülker Tümer,
eğitimini Jean Guihen Queyras ile
Freiburg Müzik Yüksekokulu’nda
sürdürmektedir.
▪▪ Born in 1998 in Adana, Ülker
Tümer started cello with Viacheslav
Kaynov at the Çukurova University
State Conservatory in 2009, then
with Dilbağ Tokay at the Mimar Sinan
Fine Arts University Istanbul State
Conservatory in 2013. She attended
masterclass organized by AIMA
and Cervo Academy in Italy, and of
Toels Svane, Alexander Hülshoff,
Maria Kliegel, Peter Bruns, Umberto
Clerici, Christoph Henke, Johannes
Moser, Claus Kanngieser, Nicolas
Altstaedt, Natalia Gutman and
Claudio Bohorquez in Rutesheim
Cello Academy. Recently, she attended
Amsterdam Cello Bienal and studied
with Anner Bylsma and Julian Steckel.
As a soloist Ülker Tümer was
kazandı. 2017 yılında Freiburg Müzik
awarded with the third prize in the
Yüksekokulu’nda düzenlenen HelmutBenyamin Sönmez International
Spehl yarışmasında özel ödüle layık
Cello Competition, the second prize
görüldü.
2011 yılında Rusya’da düzenlenen Büyük in the Berlin Sforzando International
Music Competition , the first prize in
Bolgar Müzik Festivali’nde solo ve oda
the International Music of Germany
müziği konserleri veren, 2013 yılında
and Austria held in Bulgaria, and as a
Arjantin’de üyesi olduğu Adana String
chamber musician she was awarded
Quartet ile “Iguazu En Concierto”
with the second prize in We Play
festivalinde konserler veren ve Doğuş
Together held in Paris. She also won
Çocuk Senfoni Orkestrası, Camerata
Saygun ve AIMA Festival Orkestrası’nda a special prize in the Helmut-Spehl
Competition organized in Freiburg
yer alan Ülker Tümer, 2014 yılında İş
Hochschule für Musik in 2017.
Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar” serisinde,
Pera Uluslararası Müzik Festivali “Genç In 2011, she participated in the Bolgar
Music Festival held in Russia and
Solistler” serisinde ve 2015 yılında
gave concerts solo and chamber music
Akbank Sanat “Ustalar ve Öğrencileri”
concerts. In 2013, she took part in the
konserinde öğretmeni Dilbağ Tokay ile
Uguazu En Concierto Festival with
birlikte konser verdi. Amsterdam Çello
the Adana String Quartet, became
Bienali’nde öğretmeni Jean Guihen
a member of the Doğuş Children’s
Queyras ve viyolonsel sınıfı ile birlikte
konser verdi, 2017 yılında Freiburg Oda Symphony Orchestra, Camerata
Saygun and AIMA Festival Orchestra.
Müziği Festivali’nde yer aldı.
She also appeared in the “Shining
Bakırköy Oda Orkestrası eşliğinde
Star” series by İş Sanat, ’Young Soloist’
Vivaldi’nin İki Viyolonsel
series by Pera International Music
Konçertosu’nu, Mimar Sinan Güzel
Festival, and performed with her
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet
teacher Dilbağ Tokay in the ’Masters
Konservatuvarı Orkestrası eşliğinde
and Their Students’ series organized
Haydn’ın Do Majör Viyolonsel
by Akbank Sanat. After performing
Konçertosu’nu ve Çukurova Devlet
with her teacher Jean Guihen Queyras
Senfoni Orkestrası eşliğinde Elgar’ın
in the Amsterdam Cello Bienal, she
Viyolonsel Konçertosu’nu seslendirdi.
also participated in the Freiburg
İzmir’de Cello Ensemble, 44. İstanbul
Chamber Music Festival.
Müzik Festivali’nde 4CELLOS

As a soloist she performed Vivaldi’s
Concerto for Two Cellos, Haydn’s
Cello Concerto in C major and Elgar’s
Cello Concerto with ensembles
including the Bakırköy Chamber
Orchestra, M.S.G.S.Ü. Istanbul State
Conservatory Orchestra and the
Çukurova State Symphony Orchestra.
She also gave concerts with the
4CELLOS in the 44th Music Festival
and with the Cello Ensemble in Izmir.
Ülker Tümer is currently studying with
Jean Guihen Queyras at the Freiburg
Hochschule für Musik.

yunus tuncalı
▪▪ Yunus Tuncalı 1992’de doğdu, müzik
ve enstrümanı piyano ile çok küçük
yaşlarda tanıştı. Müzik eğitimine Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları

Fakültesi’nde Sevinç Keser, Emre Şen
ve Stiliana Stavreva ile başladı. Genç
sanatçı, 2009’da üçüncüsü düzenlenen
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Piyano
Yarışması’nda birincilik ödülünü aldı;
2009 ve 2010 yıllarında Belçika’da
düzenlenen Musica Mundi Oda Müziği
Festivali’ne, 2011’de Pablo Casals
Oda Müziği Festivali’ne katıldı. Ersin
Onay’ın piyano sınıfından mezun
olduğu 2010’da, Güher & Süher Pekinel
tarafından hayata geçirilen, Tüpraş
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sponsorluğunda devam eden “Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler”
projesinden burs kazanarak Brüksel
Kraliyet Konservatuvarı’nda eğitimini
sürdürdü ve Aleksandar Madžar’ın
sınıfından 2012’de en iyi dereceyle
mezun oldu. New York’ta Julliard
Müzik Okulu eğitmenlerinden Oxana
Jablonskaya, Salzburg’da Frank Wibout,
Prade’da Jean-Claude Vanden Eynden
ve Berlin’de Roland Kruger ile yaptığı
ustalık sınıfı çalışmaları ile piyano ve
müzik eğitimini pekiştirme şansı buldu.
Borusan Filarmoni; Eskişehir,
İzmir ve İstanbul Devlet Senfoni
Orkestraları ile sahneyi paylaşmış olan
Tuncalı, “Dünya Sahnelerinde Genç
Müzisyenler” kapsamında Zürich
Tonhalle’de, DVD kaydı da yapılan
konserde yer aldı. 2015’te aynı proje
dahilinde Vehbi Koç Ödül Töreni’nde,
Boğaziçi Albert Long Hall ve Notre
Dame de Sion’da oda müziği konseri
ve D-Marin Klasik Müzik Festivali’nde
bir trio konseri verdi. Bunun yanı sıra
Bilkent Senfoni Orkestrası ile Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
kapsamında “Saint-Saëns iki piyano
için Hayvanlar Karnavalı” konseri ve
Musikinstrumenten-Museum Berlin’de
resitalinde sahneye çıktı. Nisan 2016’da
Arte Trio olarak, Süreyya Operası’nda
ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
oda müziği konserleri gerçekleştirdi,
Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası ile L. van Beethoven Triple
konçertosunu seslendirdi. Haziran
2016’da Trio Arte olarak, Gioia del Colle,
İtalya’da düzenlenen Pietro Argento
yarışmasında birincilik ödülü aldıktan
sonra İstanbul Müzik Festivali dahilinde
dünyaca ünlü viyolist Gérard Caussé ile
sahne paylaştı ve Türkiye’nin en önemli
bestecilerinden Özkan Manav’ın trio
için özel olarak bestelediği “Ludus
Modalis” eserinin dünya prömiyerini
gerçekleştirdi. 2013-14 yıllarında
Universität der Künste Berlin’de Mi-Joo
Lee ile çalışmalarını sürdürdü.
▪▪ Yunus Tuncalı was born in 1992.
Introduced to music and piano at a very
early age, Tuncalı started his music
education at Bilkent University School
of Music and Performing Arts with
Sevinç Keser, Emre Şen and Stiliana
Stavreva. In 2009, Tuncalı received
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the First Prize at the 3rd Anatolian
University Piano Competition in
Eskişehir, Turkey. After his graduation
from the class of Prof. Ersin Onay
in 2010, he began his studies at the
“Koninklijk Conservatory” in Brussels
with the scholarship he received from
the “Young Musicians on World Stages”
(YMWS) project, initiated in 2010 by
Güher & Süher Pekinel and sponsored
by Tüpraş. He graduated from the
class of Prof. Alexander Madžar in
2012 and pursued his piano education
through master classes and private
lessons with Oxana Jablonskaya in New
York, Frank Wibaut in Salzburg and
Jean-Claude Vanden Eynden in Prade,
and continued working with Mi-Joo
Lee at the Universität Der Künste in
Berlin. Tuncalı took part in the “Musica
Mundi Chamber Music Course and
Festival” in Brussels in 2009 and
2010, participated in the “Pablo Casals
Chamber Music Festival” in 2011,
performing in various chamber music
concerts.
In March 2014, Tuncalı played with the
YMWS scholars at the Zurich Tonhalle
Chamber Series, which was filmed live
and released in DVD by Lila Plak that
also featured interviews of DRS Radio.
As Trio Arte, with violinist Veriko
Tchumburidze and cellist Dorukhan
Doruk, he performed at the Boğaziçi
Albert Long Hall, the Notre Dame de
Sion Concert Hall and the D-Marin
Classical Music Festival. In April
2016, he gave chamber music concerts
with Trio Arte at the Süreyya Opera
House and Cemal Reşit Rey Concert
Hall, followed by his performance of
Rachmaninoff’s “2nd Piano Concerto”
with Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra. Other major orchestras he
performed with in Turkey include the
Istanbul and İzmir State Symphony
Orchestra, Bilkent Symphony Orchestra
and Ankara “Presidential Symphony
Orchestra”. Tuncalı also gave a recital
at the Musikinstrumenten-Museum
Berlin. In 2016, Tuncalı received,
with his trio, the first prize at the
Pietro Argento International Music
Competition in Gioia del Colle, Italy.
Following this success, the pianist
was invited to play with the worldfamous violist Gérard Caussé on live

stream at the 44th Istanbul Music
Festival, and Trio Arte had the chance
to perform the world premiere of the
renowned composer Özkan Manav’s
“Ludus Modalis”, which was especially
composed for the occasion.

program notları
Marcel Grandjany
Arp için Rapsodi
Olağanüstü bir icracı ve kendini işine
adamış bir hoca olmakla birlikte,
Marcel Grandjany’nin (1891-1975)
en çok sevdiği şey beste yapmaktı.
1905’te Premier Prix’yi kazandığı
Paris Konservatuarı’nda Renié ve
Hasselmans’la birlikte çalıştıktan
sonra, 1936 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’ne yerleşti ve 1945’te
Amerikan vatandaşı oldu. Kuzey
Amerika’daki arp eğitimi üzerinde
derin izler bırakan Grandjany,
Julliard School of Music (1938-75),
Montréal, Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique (1943-63) ve
Manhattan School of Music’in (195666) arp bölümlerinin başkanlığını
yürüttü. 1962’de Amerikan Arp
Derneği’nin kurucuları arasında yer
aldı. Grandjany’nin besteciliği, Parish
Alvars, Renié, Hasselmans gibi arp
sanatçısı bestecilerin yanı sıra Ducasse,
Ravel, Debussy ve Stravinsky gibi
klasik bestecilerden izler taşır. Solo
arp resitalleri programlamakta öncü
olan sanatçı, mevcut solo repertuvarı
yeterince geniş bulmadığı için yeni
eserler üretti ya da mevcut eserleri
kendi ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden
düzenledi. 1921 tarihli “Rapsodi”yi de
birtakım solo resitallerde açılış parçası
olarak kullanmak üzere besteledi.
“Rapsodi”nin melodisi, Fransa’da
Paskalya Yortusu için düzenlenen Roma
Katolik ayinlerinde söylenen “Salve festa
dies” şarkısına dayanır. Şarkının serbest
ve akıcı söyleniş biçimi olduğu gibi
“Rapsodi”ye de aktarılmıştır.
Claude Debussy
Danse sacrée et danse profane
Arp ve Yaylı Orkestrası için yazılan
“Danse sacrée et danse profane”, 1904
yılında Parisli ünlü enstrüman ustası

Pleyel tarafından, yeni tasarlamış
olduğu “kromatik” arp için sipariş
edilmişti. Amaç, bu kromatik arpın
sunduğu yeni olanakları göstermekti.
Bu yeni arp, teknik nedenlerden dolayı
konserlerde kullanılmaya hiç elverişli
olmasa da, Debussy’nin eseri arp
sanatçılarından büyük bir ilgi gördü.
Eser, Danse Sacrée ve Danse Profane
olmak üzere aralıksız takip eden iki
bölümden oluşur. Solo arptaki akort
dizileriyle yazılan Danse Sacrée daha
geleneksel bir tarzı yansıtır, ¾’lük bir
dans olan Danse Profane ise Danse
Sacrée’den daha kontrapuantal
bir tarzda yazılmıştır. Fransız
empresyonizminin etkisi, bu ikinci
bölümde belirgin hale gelir.
Francis Poulenc
Piyano ve Obua için Sonat, FP 185
Son eserlerini üflemeli çalgılar için
yazan Debussy ve Saint-Saens gibi
Fransız bestecilerin geleneğini devam
ettiren Poulenc’in de son eseri “Obua
için Sonat” oldu. Sonatın prömiyeri,
bestecinin ölümünden sonra 1963’te
yapıldı. Sergei Prokofiev’in anısına
ithaf edilen eser, öfkeli, ısrarcı ve “içten
gelen” bir tarzı olan “Sept Repons”un
izinden gider. Dindar biri olmasına
rağmen Poulenc, sonraki eserlerinde
“ölümün eşiğine gelindiği bir durumda
hiçbir teselli vermeyen bir dini
atmosfer” yaratır. Obua için Sonat’a
aynı atmosfer hakimdir.
Bölümlerin geleneksel sırasının terse
çevrildiği Sonat, yavaş-hızlı-yavaş
modeliyle ilerleyerek kasvetli bir sonla
biter. Elejiden Scherzo ve Déploration’a,
melankolik bir kederden çıldırtıcı ve
nihayet düşüncelere boğan bir kedere
doğru ilerleyen bu bölümler, bir
memento mori hissi yaratır.
Müziksiz kısa bir parçanın ardından
gelen, ABA formu dönüştürülerek
yazılmış olan Eleji bölümü, obuanın
pastoral yazındaki yaygın kullanımını
hatırlatırcasına, lirik ve nostaljik bir
obua melodisiyle açılır. Ardından
müziğin havası birdenbire değişir,
minöre geçişle birlikte, ölümün
kaçınılmaz gerçekliğinden duyulan
öfke, çift noktalı ritimdeki fortissimo
(olabildiğince güçlü) bir temayla ifade
edilir. Eserin B kısmı, fortissimo ile

pianissimo arasında gidip gelir. Ama
bu kısım çok uzun sürmez ve B teması
bölüm sona ermeden önce kısa bir koda
içinde geri döner ve obuada uzun bir
fortissimo perdeyle sonlanır.
İkinci bölümü oluşturan Scherzo, yine
ABA formunda olmakla birlikte, müziğin
havasında ani bir değişikliğe yol açar
ve belki de Prokofiev’i selamlarcasına,
bir “devridaim” hissiyle ayırt edilir.
Yumuşak ve tonal bir kontrast içeren B
kısmı, açılıştaki öfkeli arpejlerin havai,
huzur verici bir temaya dönüştüğü
genişleyen bir melodi içerir. Ama bu
rahatlama da çok uzun sürmeyecek,
çılgına dönmüş devridaim makinesi
geri gelip bölümü adeta bir patlamayla
sonlandıracaktır.
Yine dramatik bir değişiklikle,
Déploration bölümü, ikinci bölümün
B temasının havailiğini alıp daha
da yoğunlaştırır. Bu bölümde
pianissimo’dan fortissimo’ya, majörden
minöre hızla geçen müzik, dinamikleri
bakımından büyük değişiklikler gösterse
de, ortaya ne bir gösteri ne de bir mani
durumu çıkar. Aksine, yoğun, kişisel
bir acının en şiddetli etkisini ortaya
koyan bu bölüm bir ağıt niteliği taşır.
İlk bölümün bazı tematik içeriklerini
alıntılayan bir ABA formu gösterir.
Müzik, obuada armonisi nihai bir
çözüme kavuşturulmamış uzun bir
perdeyle son bulur.
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yarının kadın yıldızları
genç kadın müzisyenler destek fonu
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RENAUD CAPUÇON keman violin
KHATIA BUNIATISHVILI piyano piano

29.05.2018 İş Sanat Konser Salonu
sa tu 20.00 İş Sanat Concert Hall
Antonín Dvořák

Romantik Parçalar, op. 75
Romantic Pieces, op.75
– Allegro moderato
– Allegro maestoso
– Allegro appasionato
– Larghetto
Edvard Grieg

Keman Sonatı No. 3 Do minör, op. 45
Violin Sonata No.3 in C minor, op.45
– Allegro molto ed appassionato
– Allegretto espressivo alla Romanza
– Allegro animato
Ara Interval
César Franck

Keman ve Piyano için Sonat La Majör
Sonata for Violin and Piano in A Major
– Allegretto ben moderato
– Allegro
– Recitativo - Fantasia. Ben moderato - molto lento
– Allegretto poco mosso
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Ara dahil 95’ sürer. Lasts 95’ in. interval.

BERRİN ERENGÜL
EVA BARLAS

renaud capuçon
▪▪ Fransız kemancı Renaud Capuçon,
dünyanın en sevilen müzisyenlerinden
biridir. Büyük bir solist ve oda müzisyeni
olarak önde gelen uluslararası
orkestra ve şeflerle en prestijli konser
salonlarında sahneye çıkmıştır.
1976’da Chambéry’de doğan ve
müzik eğitimine 14 yaşında Paris’teki
Conservatoire National Supérieur de
Musique’te başlayan Renaud Capuçon,
çalışmalarını Berlin’de Thomas
Brandis ve Isaac Stern’le sürdürdü.
1997’de Claudio Abbado tarafından
Gustav Mahler Gençlik Orkestrası’na
başkemancı olarak davet edildi; bu
orkestrada Claudio Abbado, Pierre
Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim,
Franz Welser-Moest gibi önde gelen
orkestra şefleriyle çalışma olanağını
buldu.
O zamandan bu yana müzik dünyasının
seçkin solistlerinden biri olarak,
Bernard Haitink, David Robertson,
Christoph von Dohnányi, Christoph
Eschenbach, Gustavo Dudamel ve
Paavo Järvi yönetiminde çaldı. Berlin
Filarmoni Orkestrası, Boston Senfoni
Orkestrası, Paris Orkestrası, Fransız
Radyo Filarmoni Orkestrası, Fransız
Ulusal Orkestrası, Simon Bolivar
Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni
Orkestrası’yla konserler verdi.
Capuçon, önümüzdeki sezon FrançoisXavier Roth yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası, Jaap van Zweden
yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası,
Leonard Slatkin yönetimindeki Detroit
Senfoni Orkestrası, Matthias Pintscher
yönetimindeki Los Angeles Filarmoni ve
Robin Ticciati yönetimindeki Camerata
Salzburg eşliğinde farklı bestecilerinin
konçertolarını seslendirecek.
Solist kariyerinin yanı sıra önemli bir
oda müzisyeni olan Capuçon, Martha
Argerich, Nicholas Angelich, Daniel
Barenboim, Yuri Bashmet, Yuja Wang,
Vadim Repin, Khatia Buniatishvili ve
çellist kardeşi Gautier Capuçon’la
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verdiği oda müziği konserleriyle
Edinburgh, Berlin, Lucerne, Aix-enProvence, La Roque d’Anthéron,
San Sebastian, Stresa, Salzburg ve
Tanglewood festivallerinde yer aldı.
Geniş diskografisiyle de günümüzün en
önemli kemancıları arasında yerini aldı;
yakın zamanda kendi yönetimindeki
Avrupa Oda Orkestrası’yla J.S. Bach ve
Peteris Vasks’ın keman konçertolarını,
Daniel Harding yönetimindeki Viyana
Filarmoni Orkestrası’yla Johannes
Brahms ve Alban Berg’in keman
konçertolarını kaydetti. Son olarak
Khatia Buniatishvili ile Frank, Grieg ve
Dvořák’ın keman-piyano sonatlarını
kaydettiği albümü yayınladı. Nicolas
Angerich, Gautier Capuçon, Michel
Dalberto, Gérard Caussé ve Ebène
Quartet’le, Gabriel Fauré’nin yaylı
çalgılar için bestelediği tüm oda
müziği eserlerini kapsayan albümü,
2012’de oda müziği alanında ECHO
Klassik ödülüne layık görüldü. Keman
repertuvarından seçilmiş solo ve oda
müziği eserlerini içeren ve 3 CD’den
oluşan Le Violon roi albümü Disque
d’Or ödülüne; Wolfgang Rihm, Pascal
Dusapin ve Bruno Mantovani’nin
keman konçertolarını içeren albümü
2017’de hem Victories de la Musique
hem de ECHO Klassik ödülüne layık
görüldü.

Barenboim, Franz Welser-Moest and
Abbado himself.
Since then, Capuçon has established
himself as a soloist at the very highest
level. He has played concerti with
orchestras such as the Berliner
Philharmoniker under Haitink and
Robertson, the Boston Symphony
under Dohnanyi, the Orchestre
de Paris under Eschenbach and
Paavo Järvi, Philharmonique de
Radio France and Filarmonica
della Scala orchestras with Chung,
Orchestre National de France with
Gatti and Gergiev, and the Simon
Bolivar Orchestra and Los Angeles
Philharmonic with Dudamel.
Upcoming concerto engagements
include concerts with the London
Symphony Orchestra with FrançoisXavier Roth, Chamber Orchestra of
Europe with Jaap van Zweden, Detroit
Symphony Orchestra with Leonard
Slatkin, and Los Angeles Philharmonic
2013 yılından bu yana kurucusu olduğu with Matthias Pintscher and Camerata
Aix-en-Provence’daki Easter Festival’in
Salzburg with Robin Ticciati.
ve 2016’dan bu yana Sommets
Capuçon also tours extensively as a
Musicaux de Gstaad’ın sanat yönetmeni solo recitalist and will perform in play
olan Capuçon aynı zamanda Lozan’daki directs with various groups such as
Haute Ecole de Musique’te keman
Camerata Salzburg, Festival Strings
profesörüdür. Dans l’Ordre National
Lucerne or Basel Chamber Orchestra.
du Mérite ve Légion d’honneur
Capuçon has a great commitment to
unvanlarının da sahibi ve 2007’den
chamber music and has worked with
bu yana Zegna & Music projesi
Martha Argerich, Nicholas Angelich,
temsilcisidir; daha önce Isaac Stern’e
Barenboim, Bronfman, Yuja Wang,
ait olan 1737 yapımı Guarneri del Gesù
Buniatishvili, Grimaud, Pires, Pletnev,
“Panette” ile çalmaktadır.
Repin, Bashmet and Mørk, as well
as with his brother, cellist Gautier
▪▪ French violinist Renaud Capuçon
Capuçon. These collaborations have
is one of the world’s most beloved
taken him, among others, to the
musicians. Renaud is firmly
festivals of Edinburgh, Berlin, Lucerne,
established as a major soloist, recitalist Verbier, Aix-en-Provence, Roque
and chamber musician, working with
d’Anthéron, San Sebastian, Stresa,
the top international orchestras and
Tanglewood and Salzburg.
conductors and performing the most
Capuçon has built an extensive
prestigious venues.
discography. Recent releases include
Born in Chambéry in 1976, Renaud
J. S. Bach and Peteris Vasks concerti
Capuçon began his studies at the
as conductor and soloist with the
Conservatoire National Supérieur de
Chamber Orchestra of Europe, and
Musique de Paris at the age of 14, and
Brahms and Berg Concertos with
then moved to Berlin to study with
the Wiener Philharmoniker under
Thomas Brandis and Isaac Stern.
Daniel Harding. His latest chamber
In 1997, he was invited by Claudio
music recording is a disc of Frank,
Abbado to become concertmaster of
Grieg and Dvořák sonatas with Khatia
the Gustav Mahler Jugendorchester
Buniatishvili. His recording of Fauré’s
working with conductors such as
complete chamber music for strings
Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel
with Nicholas Angelich, Gautier
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Capuçon, Michel Dalberto, Gérard
Caussé and Ebène Quartet won the
Echo Klassik Prize for chamber music
in 2012. His compilation Le Violon roi
received the Disque d’Or and his last
recording of contemporary concerti of
Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin and
Bruno Mantovani was nominated the
best recording by French Victoires
de la Musique 2017 and received the
ECHO Klassik Prize 2017.
He is the artistic director of the Easter
Festival in Aix-en-Provence which he
founded in 2013 and was appointed
artistic director of the Sommets
Musicaux de Gstaad in 2016, as well
as violin teacher at la Haute Ecole
de Musique de Lausanne. Renaud
Capuçon plays the Guarneri del Gesù
‘Panette’ (1737) that belonged to Isaac
Stern. In June 2011 he was appointed
Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite and in March 2016 Chevalier
de la Légion d’honneur by the French
Government.
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Grand Theater, Beijing NCPA, Mumbai
NCPA, Tokyo Suntory Hall ve Singapore
khatia buniatishvili
Esplanade Theatre gibi pek çok önemli
konser salonunda çaldı.
▪▪ 1987’de Gürcistan’da doğan ve 3
Zubin Mehta, Plácido Domingo, Kent
yaşında piyanoya başlayan Khatia
Nagano, Neeme Järvi, Paavo Järvi,
Buniatishvili, Tiflis Oda Orkestrası’yla
Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy,
ilk konserini verdiğinde 6, uluslararası
Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung,
alanda konser vermeye başladığında 10 Yannick Nézet-Séguin ve Philippe
yaşındaydı. Müzik eğitimini Tiflis Devlet Jordan gibi müzisyen ve orkestra
Konservatuvarı’nda Tengiz Amiredjibi
şefleriyle aynı sahneyi paylaştı. Israel
ile, Viyana Müzik ve Sahne Sanatları
Filarmoni, Los Angeles Filarmoni, San
Üniversitesi’nde Oleg Maisenberg’le
Francisco Senfoni, Seattle Senfoni,
tamamladı.
Philadelphia Orchestra, Toronto
2008 yılında Carnegie Hall’da verdiği
Senfoni, São Paulo State Senfoni,
konserden sonra Hollywood Bowl
Çin Filarmoni, NHK Senfoni, Londra
Festival, iTunes Festival, BBC Proms,
Senfoni, BBC Senfoni, Orchestre de
Salzburg Festival, Verbier Festival,
Paris, Orchestre National de France,
Menuhin Festival Gstaad, La Roque
Filarmonica della Scala, Vienna
d’Anthéron Festival, Klavier-Festival
Senfoni, Rotterdam Filarmoni ve Münih
Ruhr ve Progetto Martha Argerich Oda
Filarmoni gibi orkestralar eşliğinde
Müziği Festivali başta olmak üzere pek çaldı.
çok prestijli festivalde yer aldı. New
Son yıllarda Birleşmiş Milletler’in
York Carnegie Hall, Los Angeles Walt
70. kuruluş yıldönümünde Suriyeli
Disney Concert Hall, London Royal
mülteciler yararına düzenlenen
Festival Hall, Vienna Musikverein
bağış konseri, ATO bölgelerindeki
ve Konzerthaus, Amsterdam
yaralılar yararına Kiev’de düzenlenen
Concertgebouw, Berlin Filarmoni, Paris bağış konseri ve Rusya’daki insan
Filarmoni and Théâtre des Champshakları ihlallerine karşı düzenlenen
Élysées, Milano La Scala, Venedik Teatro “Rusya’ya Sevgilerle” başlıklı konserde,
La Fenice, Barcelona Palau de la Música DLDWomen (Digital Life Design)
Catalana, Geneva Victoria Hall, Zurich
Konferansı gibi uluslararası sosyal
Tonhalle, Prague Rudolfinum, Shanghai sorumluluk projelerinde de yer aldı.

2011 yılında yayınlanan Liszt ve Gidon
Kremer ve Giedrė Dirvanauskaitė
ile Piano Trios (ECM), 2012 yılında
yayınlanan Chopin, 2014 yılında
yayınlanan Motherland, 2016 yılında
yayınlanan Kaleidoscope (Sony
Classical) başlıklı albümleri bulunan
Buniatishvili,
2012 ve 2016 yıllarında olmak üzere
Liszt ve Kaleidoscope albümleriyle iki kez
ECHO Klassik Ödülü’ne layık görüldü.
Yakın zamanda Çek Filarmoni ve Paavo
Järvi ile Rachmaninov’un ikinci ve
üçüncü piyano konçertolarını kaydetti.
▪▪ Born in 1987 in Georgia, Khatia
Buniatishvili discovers piano at her
very early age (3 years). She gave her
first concert with Tbilisi Chamber
Orchestra when she was 6, and
appeared internationally at her 10.
Khatia studied in Tbilisi with Tengiz
Amiredjibi and in Vienna with Oleg
Maisenberg.
She made her U.S. debut at Carnegie
Hall in 2008. Since then, she has
performed at Hollywood Bowl, iTunes
festival, BBC Proms, Salzburg Festival,
Verbier Festival, Menuhin Festival
Gstaad, La Roque d’Anthéron Festival,
Klavier-Festival Ruhr, Progetto Martha
Argerich, and at the great halls such
as New York Carnegie Hall, Los

Angeles Walt Disney Concert Hall,
London Royal Festival Hall, Vienna
Musikverein and Konzerthaus,
Amsterdam Concertgebouw, Berlin
Philharmonie, Paris Philharmonie and
Théâtre des Champs-Élysées, Milan
La Scala, Venice Teatro La Fenice,
Barcelona Palau de la Música Catalana,
Geneva Victoria Hall, Zurich Tonhalle,
Prague Rudolfinum, Shanghai Grand
Theater, Beijing NCPA, Mumbai
NCPA, Tokyo Suntory Hall, Singapore
Esplanade Theatre, etc.
Among Khatia’s musical partners are
world leading conductors such as
great Maestro Zubin Mehta or Placido
Domingo, Kent Nagano, Neeme Järvi,
Paavo Järvi, Mikhail Pletnev, Vladimir
Ashkenazy, Semyon Bychkov, MyungWhun Chung, Yannick Nézet-Séguin,
Philippe Jordan etc. and famous
orchestras: Israel Philharmonic, Los
Angeles Philharmonic, San Francisco
Symphony, Seattle Symphony,
Philadelphia Orchestra, Toronto
Symphony, São Paulo State Symphony,
China Philharmonic, NHK Symphony,
London Symphony, BBC Symphony,
Orchestre de Paris, Orchestre National
de France, Filarmonica della Scala,
Vienna Symphony, Rotterdam
Philharmonic, Munich Philharmonic,
etc.
During the last seasons, Khatia was
engaged for different projects: 70th
anniversary of United Nations –
Charity concert in favor of Syrian
refugees, Charity Concert in Kiev in
favor of wounded persons in ATO
area, “to Russia with Love” concert
against violation of Human Rights in
Russia, participated in DLDWomen
conference. Khatia collaborated with
rock group Coldplay for their last
album A Head Full Of Dreams.
Her discography includes Liszt album
(2011), Chopin (2012), Motherland
(2014), Kaleidoscope (2016, SONY
Classical), as well as Piano Trios
with Gidon Kremer and Giedrė
Dirvanauskaitė (2011, ECM) and
violin and piano sonatas with Renaud
Capuçon 2014 (2014, Erato). She
recently released Rachmaninov’s
second and third piano concertos with
Czech Philharmonic and Paavo Järvi
(Sony Classical).

program notları
Antonín Dvořák
Romantik Parçalar, op. 75*
– Allegro moderato
– Allegro maestoso
– Allegro appasionata
– Larghetto
Dvořák ailesi 1880’li yıllarda Prag’taki
evlerinin odasını Josef Kruis adlı amatör
bir kemancıya kiraladığında, onun
bu esere ilham olacağından haberi
yoktur. Prag Ulusal Tiyatro Orkestrası
keman sanatçısı Jan Pekikan’dan
keman dersleri alan bu öğrencinin
ders boyunca Pekikan ile yaptığı düet
çalışmaları, aynı orkestrada viyola
sanatçısı olan Dvořák’ı iki keman ve
viyola için bir oda müziği bestelemeye
teşvik eder. Terzetto Op. 74, B. 148
adlı bu müzik kimya öğrencisi Kruis
için fazla zordur ve trio tarafından
seslendirilmez. Dvořák bu müzikten
hareketle ikinci bir trio yazmaya karar
verir. Cavatina, Capriccio, Romance
ve Elegy adlı dört bölümden oluşan
Minyatürler adlı bu trio müziği
Dvořák’a ilk deneyimin hayal kırıklığını
unutturur. Öyle ki besteci bu eserin
tüm bölümlerini 1887’de piyano ve
keman için yeniden düzenleyerek
Romantik Parçalar Op. 75, B. 150
adlı müziğini ortaya çıkarır. Dvořák,
Alman yayımcı Simrock’a yazdığı
mektubundaki “İki keman ve viyola için
minyatürler yazmayı düşünüyorum.
Büyük bir senfoni bestelermişçesine
eğleniyorum, buna ne dersin? Bunlar
fazla naif görünüyor, fakat Beethoven ve
Schumann da kimi zaman kendilerini
çok daha yalın ifadelerle anlatmamış
mıydı?” sözleriyle aslında müziğine
neden Romantik Parçalar ismini
verdiğinin ipuçlarını verir: Doğal,
yalın ve anlaşılabilir olmak için.
Yapıtın ilk parçası, Allegro moderato,
ritmik bir kalıp üzerinde dalgalanan
piyano eşliğinde keman tarafından
seslendirilen sade bir melodi üzerine
kurulmuştur. Allegro maestoso’da, kırık
akorlarla girilen iddialı bir halk dansı
hakimdir. Bu dansın hoyrat enerjisi
araya giren hafif kesitler ve dans
temasının çeşitlemeleriyle dengelenir.
Üçüncü parça, Allegro appasionato, ilk

parçadan önerilen temadan daha etkili
ve akılda kalıcıdır. Kemanda çift seslerle
yükselen coşkun ikinci temayla birlikte
altta kesintisiz dalgalanan piyano eşlik
hakimdir. Larghetto yapıtın en uzun
bölümüdür. Piyanonun arpejler ve
akorlarla geriden gelen sade eşliğinin
önünde dokunaklı bir keman teması
sunulur. Tema aynı ritmik motif üzerine
kurulmuş olmasına rağmen hafif ve
kuvvetli nüanslarla kemanın geniş ses
aralığında dolanarak etkisini korur.
(Süre 12’)
Edvard Grieg
Keman Sonatı No. 3 Do minör, op. 45*
– Allegro molto ed appassionato
– Allegretto espressivo alla Romanza
– Allegro animato
Norveçli bestecinin 1865 ve 1887
yılları arasında keman ve piyano için
bestelediği meşhur üç sonatı müzik
tarihinde ilk otobiyografik keman sonatı
serisidir. Grieg bu serinin tamamını
dönemin ünlü solisti Wilma NerudaHallé ile 1900’de seslendirdikten hemen
sonra şair dostu ve vokal eserlerinin
daimi söz kaynağı Bjørnstjerne
Bjørnson’a, keman sonatı üçlemesinin
kendi yaşamının deneyimleriyle
yakından ilgili olduğunu yazar: “Bu
sonatlar kendi evrimimin üç dönemini
niteliyorlar. İlki yaratıcı ve yeni fikirlerle
dolu, ikincisi milliyetçi ve üçüncü, büyük
ufuklara doğru dönüyor.”
Keman Sonatı No. 3 bu seri içinde
en popüler olanıdır. Belki de
otobiyografisinin olgunluk dönemini
betimlemesi sebebiyle bestecinin
favori sonatıdır. Ressam Franz von
Lehnbach’a ithaf edilen yapıt ilk
kez 1887 yılında Leipzig’deki Neues
Gewandhaus’da Grieg eşliğinde Rus
kemancı Adolf Brodsky tarafından
seslendirilir. Eleştirmenler ve dinleyiciler
tarafından beğeniyle karşılanan sonat
kısa sürede dönemin Wieniawski,
Ysaÿe ve Kreisler gibi ünlü solistlerinin
konser repertuvarlarındaki yerini alır.
Sonat gibi ilkeleri son derece belirgin
ve halk müziğinden farklı işleyen bir
klasik müzik formu içine halk müziği
materyallerini yerleştirme formülleri
Grieg’i bestecilik tarihinde önemli
bir yerde konumlandırır. Viyana
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prestissimo/oldukça hızlı bir coda/kuyruk
(bitişteki ek kesit) ile sona erer.
(Süre 25’)
César Franck
Keman ve Piyano için Sonat La Majör*
– Allegretto ben moderato
– Allegro
– Recitativo - Fantasia. Ben
moderato - molto lento
– Allegretto poco mosso
Re minör Senfoni’sinden sonra konser
salonlarında en çok seslendirilen bu
yapıtı, Belçikalı besteci César Franck’ın
zengin armonik dili ve tema kullanımı
ile kariyeri boyunca asla kopmadığı
Viyana klasisizminin mükemmel bir
sentezidir. Besteci bu sonatı dostu,
dönemin ünlü keman solisti Eugene
Ysaÿe’nin düğün töreni için besteler.
İlk kez Ysaÿe tarafından 26 Eylül 1886
tarihli düğün töreninde seslendirilen
yapıtın ikinci temsili Brüksel’de bir
sanat galerisinde yine Ysaÿe tarafından
gerçekleştirilir. Yapıt ilerleyen yıllarda
flüt, çello, viyola ve hatta tuba gibi
farklı enstrümanlar için pek çok defa
düzenlenmiştir. Hatta ünlü çellist
Jacqueline du Pré ve flütist James
Galway’in repertuvarındaki yerini alır.
Franck’ın keman piyano sonatının
popülerliğinin diğer bir dayanak noktası
olan bu düzenlemeler aynı zamanda
bestecinin kompozisyon ustalığını
tasdikler.
Yapıt genel olarak mutlu bir gelin ve
damat hikâyesine dayanmaktadır. İlk
bölüm, Allegretto ben moderato, aşkın
ilk kıvılcımları ve dalgalanmalarını
betimler. İkinci bölüm, Allegro,
çiftin ilk kavgasını ve birbirlerinin
gerçekliğiyle yüzleşmelerini anlatır.
Düğünle sonlanan finalden önce
üçüncü bölüm, Recitativo - Fantasia
Ben moderato - molto lento ile sorunlar
çözülür. Final, Allegretto poco mosso’da
keman ve piyano arasındaki kanonik
örgü düğün esnasındaki yemin faslını
betimlemektedir. Düğün coşkusunu
gösteren kesitler gittikçe yoğunlaşarak,
seremoniyi kutsayan ve kemandaki
trillerle betimlenen kilise çanlarıyla yapıt
son bulur. (Süre 29’)
* Program notları: nihan tahtaişleyen

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ-I
CHAMBER MUSIC WITH STARS-I
SKRIDE QUARTET
SKRIDE QUARTET
Baiba Skride keman violin
Lise Berthaud viyola viola
Harriet Krijgh viyolonsel violoncello
Lauma Skride piyano piano

30.05.2018
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
we ça 20.00 Boğaziçi University Albert Long Hall
Frank Bridge

Piyanolu Dörtlü için Fantezi, H. 94
Phantasy for Piano Quartet, H. 94
Wolfgang Amadeus Mozart

Piyanolu Dörtlü No. 1 Sol minör, KV 478
Piano Quartet No. 1 in G minor, KV 478
– Allegro
– Andante
– Rondo
Ara Interval
Johannes Brahms

Piyanolu Dörtlü No. 1 Sol minör, op. 25
Piano Quartet No.1 in G minor, op.25
– Allegro
– Intermezzo
– Andante con moto
– Rondo alla Zingarese
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
konsere doğru pre-concert talk
19.00-19.30 fuaye foyer
asuman kafaoğlu-büke’nin “ludwıg
wıttgensteın ve aile bağları”
başlıklı konuşması
by asuman kafaoğlu-büke on
“ludwıg wıttgensteın and famıly
bonds”
* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

skride quartet
▪▪ Skride Quartet, her biri en üst
seviyede solistlik kariyerine sahip açık
fikirli 4 müzisyenden oluşmaktadır.
Quartet, 2016-2017 sezonunda
Schubertiade Schwarzenberg,
Viyana’daki Musikverein, Hamburg’taki
Laeiszhalle, Malmo Oda Müziği
Festivali ve BASF Ludwigshafen’da
konserler verdi. Yakın zamanda ise
Concertgebouw, Philharmonie Essen,
Great Guild Hall Riga ve Louisiana
Modern Sanatlar Müzesi’nde
müzikseverlerin karşısına çıkacaklar.
Kuzey Amerika’da ilk kez 2018-2019
sezonunda konser verecek olan
Quartet, piyanolu dörtlü repertuvarının
önemli eserlerini yorumlamaktadır.
Müzik yapmaya karşı doğal yaklaşımı
sayesinde dünyanın önde gelen orkestra
ve şefleriyle bir araya gelen Baiba
Skride düzenli olarak kendi yorumunu,
müzikte duyarlılığını ve aldığı tadı
yenilemeye çalışır. Birlikte çalıştığı
orkestralar arasında Berlin Filarmoni,
Boston Senfoni, Concertgebouw, Bayern
Radyo Senfoni, Orchestre de Paris,
Londra Filarmoni, Gewandhaus ve
NHK Senfoni bulunmaktadır. Christoph
Eschenbach, Thierry Fischer, Paavo and
Neeme Järvi, Andris Nelsons, Santtu
Matias Rouvali, Vasily Petrenko, Yannick
Nézet-Séguin, John Storgårds ve Kazuki
Yamada gibi önemli orkestra şeflerinin
yönetiminde konserler vermiştir.
Baiba Skride’ın Christoph Eschenbach
yönetimindeki New York Filarmoni
Orkestrası’yla Şubat 2016’da
gerçekleştirdiği konserler The New York
Times yazarı Vivien Schweitzer başta
olmak üzere eleştirmenler tarafından
övgüyle karşılanmıştır: “Skride, derin ve
tutkulu yorumuna geniş bir tını paletini
ekledi.” Baiba Skride bu sezon Sofia
Gubaidulina’nın keman, viyolonsel
ve bayan için Üçlü Konçerto’sunun
Amerika prömiyerini Chicago, Cleveland
ve Boston Senfoni orkestralarıyla
gerçekleştirecek.
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klasisizminden geçmiş bestecilerin
çoğu, halk müziği materyaline temas
etmiş ve kendi çözümlerini bularak
bu iki dünyayı bir araya getirmeye
çalışmıştır. Ancak Grieg ilk olarak ve
özellikle de bu sonatlarında yenilikçi
açılımlarına rağmen halk müziği kaynaklı
materyallerin müziğin geleneksel
sınırları içinde de ele alınabileceğini
kendisinden sonraki ulusalcı bestecilere
göstermiştir. Yapıtın ilk bölümü, Allegro
molto ed appassionato, kemanın en
kalın telinde ismiyle müsemma bir
biçimde apassionato/ateşli bir üslupta
bestelenmiş bir tema ile açılır. Ardından
gelen, partisyon üzerinde bestecinin
cantabile/şarkı söyler gibi çalınması
gerektiğini belirttiği ikinci tema ise
ilkinin aksine oldukça sakindir ve Norveç
halk müziği etkisinde bestelenmiştir.
Grieg bu sakinliği piyano eşliğindeki
salınımlar ve kemandaki uzun seslerle
korurken, her iki estrümandaki hızlı
ve yükselen kesitlerle bu sakinliğin
korunmasını engeller. Bölüm hakim
ritimdeki motifin presto/çok hızlı
tempoda işlenmesiyle son bulur. Uzun
bir piyano girişiyle başlayan Allegretto
espressivo alla Romanza, yine bestecinin
bölümün isminde belirttiği üzere
Romans karakterindedir. İspanyol asıllı
bir edebi şiir türü olan Romans, burada,
çoğu 19. yüzyıl Romantik dönem
bestecisinin yaptığı gibi müzikal bir
tür olarak karşımıza çıkar. Bu isimle
vurgulanan anlam, en yalın haliyle,
şarkı formunda bestelenmiş duygusal
parçalar şeklinde ifade edilebilir. Grieg
bu bölümde tonal kurgu bakımından
Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu ile
Brahms’ın 1. Senfoni’si ve 3. Piyano
Beşlisi’ni takip eder. Bu bölüm içindeki
Allegro molto kesitiyle daha canlı bir
ezgiye geçilir. Kemandaki pizzicato/
parmakla çekerek çalınan kesitlerle
ikinci bölüm tekrar ana temaya taşınarak
sonlandırılır. Grieg’in halk müziği
eğilimlerini en iyi gösteren temalardan
biri, üçüncü bölüm, Allegro animato’da
yer alır. Bir Norveç halk dansı izlenimi
uyandıran temanın keman ve piyanonun
sol eli arasında kimi zaman bir diyaloğa
dönüştüğü görülür. Bu bölümün ikinci
teması âdet olduğu üzere ilkinin aksine
uzun seslere yayılmış, tiz seslere çıkan
tutkulu bir melodidir. İlk temanın tekrar
duyurulmasının ardından son bölüm

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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renaud capuçon & khatıa bunıatıshvılı
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yıldızlarla oda müziği-ı
skrıde quartet
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Lise Berthaud uluslararası alanda
tanınan bir viyolacı ve BBC Radio 3’ün
2013-2015 yılları arasındaki “Genç Kuşak
Sanatçılar”ından biridir. Solist olarak
2014 yılında Andrew Litton’la BBC
Proms’ta verdiği konser de dahil olmak
üzere tüm BBC orkestralarıyla çalmıştır.
Ayrıca İzlanda Senfoni Orkestrası,
Belçika Ulusal Orkestrası, Düsseldorf
Senfoni, Orchestre de Chambre de
Paris, Orchestre de Chambre de
Wallonie, Hong-Kong Sinfonietta gibi
orkestralarla, Sakari Oramo, Fanien
Gabel, Emmanuel Krivine, Leonard
Slatkin, Andrew Litton, François Leleux,
Paul Mc Creesh ve Marc Minkosvksi
gibi önemli şeflerle konserler vermiştir.
25 yaşındaki Harriet Krijgh en heyecan
verici genç viyolonselcilerden biridir.
Zarif ve ifade dolu çalışıyla her sahneye
çıkışında dinleyicileri etkilemeyi başarır.
2016-2017 sezonunda Boston Senfoni
Orkestrası’yla, Andris Nelson’la Boston
Senfoni Orkestrası Salonu ve New York
Carnegie Hall’da ve Sydney Senfoni
Orkestrası’yla solist olarak çalmıştır.
Ayrıca Kuzey Amerika’da San Francisco,
Vancouver ve Lincoln Center’da
konserler vermektedir.
Lauma Skride’ın çalışı, Bavyera Yayın
Kurumu’nda çıkan eleştiriye göre
“harikulade duyarlı, müthiş bir tını
niteliğine sahip ve daima üst düzey

© neda navaee

bir tekniği içerir”. Parlak bir tekniği
bu bahsedilen özelliklerle bir araya
getiren Lauma Skride, dünyanın
önemli konser salonlarında solist ve
oda müzisyeni olarak dinleyicilerin
beğenisini kazanmıştır ve 2008 yılı
Beethoven Ring ödülü sahibidir.
Alman Klasik ve Romantik repertuvarı
yorumlarıyla öne çıkan, Frankfurt Radyo
Senfoni Orkestrası, Hamburg Senfoni
Orkestrası, Orquesta de Gran Canaria
ve Dresden Filarmoni Orkestrası’yla
solist olarak konserler veren bir
piyanisttir. Andris Nelsons, Kristjan
Järvi, Anu Tali, Muhai Tang, Peter
Ruzicka, John Storgårds, Pedro Halffter,
André de Ridder, Yan Pascal Tortelier
ve Cornelius Meister gibi orkestra
şeflerinin yönetiminde çalmıştır.
▪▪ The Skride Quartet is made up of
four likeminded musicians who have
each achieved success as a soloist at
the highest levels. The 2016/2017
season included performances at
the Schubertiade Schwarzenberg,
Musikverein Wien, Laeiszhalle
Hamburg, Malmo Chamber Music
Festival, and BASF Ludwigshafen.
Upcoming performances include
the Concertgebouw, Philharmonie
Essen, Great Guild Hall Riga and the
Louisiana Museum of Modern Art.

© marco borggrove

Making their North American debut in
the 2018/19 season, the Quartet offers
programmes featuring highlights from
the piano quartet repertoire.
Baiba Skride’s natural approach to
her music-making has endeared her
to some of today’s most important
conductors and orchestras worldwide.
She is consistently invited for her
refreshing interpretations, her
sensitivity and delight in music.
The list of prestigious orchestras
with whom she has worked
include the Berlin Philharmonic,
Boston Symphony Orchestra,
Concertgebouw, Sinfonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, Orchestre
de Paris, London Philharmonic,
Gewandhausorchester Leipzig and
NHK Symphony. Notable conductors
she collaborates with include
Christoph Eschenbach, Thierry
Fischer, Paavo and Neeme Järvi, Andris
Nelsons, Santtu Matias Rouvali, Vasily
Petrenko, Yannick Nézet-Séguin, John
Storgårds and Kazuki Yamada.
In February 2016, Baiba Skride
made her debut with the New
York Philharmonic with Christoph
Eschenbach. The concerts were a
huge success with Vivien Schweitzer
in The New York Times writing, ‘Ms.
Skride brought a wide tonal palette

to her insightful and passionate
interpretation.’ This season Baiba
Skride will appear with Chicago
Symphony, Cleveland Symphony,
as well as Boston Symphony for
the American premiere of Sofia
Gubaidulina’s Triple Concerto for
violin, cello, and bayan.
Lise Berthaud unanimously praised as
a leading violist on the international
music scene, and was a member
of BBC Radio 3’s New Generation
Artists Scheme from 2013-2015. As a
soloist, Lise has played with all BBC
orchestras, including in her BBC
Proms debuts in 2014 with the BBC
Symphony Orchestra and Andrew
Litton. Other solo engagements include
the Iceland Symphony Orchestra,
Orchestre National de Belgique,
Düsseldorfer Symphoniker, Orchestre
National de Lyon, les Musiciens
du Louvre, Wroclaw Philharmonic
Orchestra, Sao Paulo Philharmonic
Orchestra, Orchestre de Chambre
de Paris, Orchestre de Chambre de
Wallonie, Hong-Kong Sinfonietta,
and various orchestras in France, with
conductors like Sakari Oramo, Fabien
Gabel, Emmanuel Krivine, Leonard
Slatkin, Andrew Litton, François
Leleux, Paul Mc Creesh and Marc
Minkowski.

© marco borggrove

Twenty-five year old Harriet Krijgh
is one of today’s most exciting and
promising young cellists. Her grace
and expressiveness touches her
audiences whenever she is on stage. In
2016/17, she made important debuts
with the Boston Symphony and Andris
Nelsons both in Boston’s Symphony
Hal and New York’s Carnegie Hall
and with the Sydney Symphony and
Robert Spano. She has made her North
American debuts in San Francisco,
Vancouver and Lincoln Center.
Lauma Skride’s playing is “wonderfully
sensitive, with marvelous tone quality,
and always with highly virtuosic vigor,”
according to a review by the Bavarian
Broadcasting Service. Combined
with brilliant technique, these are
the qualities with with Lauma Skride
captivates audiences on major concert
stages throughout the world, both
as a soloist and chamber musician.
Awarded the Beethoven Ring in 2008,
Lauma is highly acclaimed for her
interpretations of Germanic classical
and romantic repertoire. In recent
seasons, Lauma Skride has appeared
with Frankfurt Radio Symphony
Orchestra, Hamburg Symphony
Orchestra, Dresden Philharmonic, and
the Orquesta de Gran Canaria. Lauma
Skride performs with such conductors

as Andris Nelsons, Kristjan Järvi,
Anu Tali, Muhai Tang, Peter Ruzicka,
John Storgårds, Pedro Halffter, André
de Ridder, Yan Pascal Tortelier and
Cornelius Meister.

program notları
Frank Bridge
Piyanolu Dörtlü için Fantezi, H. 94*
Benjamin Britten’ın öğretmeni olan
1879 doğumlu Frank Bridge, Piyanolu
Dörtlü için Fantezi’yi genç İngiliz
bestecilerin oda müziği üretimlerini
desteklemek amacıyla düzenlenen
Cobbett Yarışması için 1910 yılında
besteledi. Bestecinin erken dönem
stilini yansıtan eser, yarışmada
kazandığı ödülle kariyerinde de
önemli bir ivmeye neden oldu. Yine de
Bridge’in adı daha çok Britten’la birlikte
anıldı. Öğretmeninin dehasının farkında
olan ve eserlerinin seslendirilmesine
büyük çaba harcayan Britten,
1948’deki Aldeburgh Festivali’nin
kitapçığında Bridge’i Alman müziği
ortodoksisi içinde yetişmiş ama Fransız
Romantizmini ve tını kavrayışını seven
bir müzisyen olarak anıyordu. Nitekim
Bridge’in özellikle ilk dönem eserlerinde
Beethoven ve Brahms kadar Franck ve
Fauré’nin etkileri de görülür.
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skrıde quartet
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besteciliğindeki büyük Haydn etkisine
ek olarak Piyanolu Dörtlü No. 1’in
birinci bölümündeki iki temalı düalizm
ve son bölümde tercih edilen rondo
formu Johann Christian Bach’ın, ikinci
bölüm “Andante”deki şiirsellik ise Karl
Philipp Emanuel Bach’ın etkisi olarak
yorumlanabilir. Yine de, örneğin birinci
bölümün hemen başında duyulan ve
bölümün tamamına sirayet eden noktalı
ritim kalıpları, yaylı çalgılar ve piyano
arasında yaratılan kontrastlar, özellikle
son bölümde birinci temanın sürekli
piyano partisinde verilmesi ve köprü
bölmelerinde ek temaların kullanılması
gibi Mozart’ın kendine özgü özellikleri
ve piyanolu dörtlü içindeki arayışları da
Piyanolu Dörtlü No. 1’de eksik değildir.
(Süre 30’)

Wolfgang Amadeus Mozart
Johannes Brahms
Piyanolu Dörtlü No. 1 Sol minör, KV 478* Piyanolu Dörtlü No. 1, op. 25*
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– Allegro
– Andante
– Rondo

66

Mozart, 1785 yılında Viyanalı yayıncı
Franz Anton Hoffmeister’le altı piyanolu
dörtlü yayınlamak üzere anlaşır. Büyük
ihtimalle piyanolu dörtlünün yaylı
dörtlüye göre dönemin amatör icracıları
tarafından görece az tercih edilen bir
tür olmasının da etkisiyle planlananın
aksine sadece iki piyanolu dörtlü
besteler ve seti tamamlamayı bırakır.
Nitekim Mozart’ın diğer piyanolu
dörtlülerini bestelemesi de yaşamının
sonraki dönemlerine denk düşer. Yine
de Piyanolu Dörtlü No. 1, piyanoyu
hem solo çalgı olarak hem de diğer
yaylı çalgılarla birliktelik bakımından
beceri ve ustalık isteyen şekilde ele
almasıyla bestecinin kendi repertuvarı
içinde olduğu kadar piyanolu dörtlü
repertuvarı içinde de ayrıcalıklı bir yerde
durur. Öyle ki Mozart’ın bu dörtlüde,
18. yüzyıl sonunda oda müziğinde
klavsenin yerini almaya başlayan piyano
için piyano konçertosunu andıran solo
pasajlar tasarladığı, piyanonun yaylı
çalgılarla birlikteliğinde de konçertovari
bir denge oluşturmaya çalıştığı görülür.
Form ve bölüm kurgusu açısından
ise bu dörtlüsünde kimlerin izinden
gittiği kolayca gözlenebilir. Bestecinin
oda müziği ve özellikle yaylı dörtlü

– Allegro
– Intermezzo
– Andante con moto
– Rondo alla Zingarese
Brahms’ın 1856-1861 yılları arasında
bestelediği ve Baron Reinhard von
Dalwigk’e ithaf ettiği Piyanolu Dörtlü No.
1, ilk kez 1861’de Hamburg’da dönemin
önemli kemancılarından John Boie
ve piyanist Clara Schumann’ın da yer
aldığı bir dörtlü tarafından seslendirildi.
Eserde besteci olarak ilk döneminin
sonlarındaki Brahms’ın Romantik
müzik dağarcığı ile Klasik dönemden
miras kalan senfonik mimarlığın
birleştirmeye çalıştığı görülür. Nitekim
ilk bölüm “Allegro”, sonat allegrosu
formunda olmakla birlikte gerek
temaların uzunluğu ve genişlemesiyle
gerekse de gelişme bölmesinde yeni
bir tema kullanılmasıyla Klasik dönem
sonat allegrosu formundan ayrılır.
Diğer taraftan son bölüm “Rondo alla
Zingarese” ile Brahms, Haydn’ın yaylı
dörtlülerinin son bölümlerini yeniden
fakat kendine özgü bir üslupla ele alıyor
gibidir. Benzer şekilde başlangıçta
“Scherzo” olarak adlandırdığı ancak
daha sonra “Intermezzo” başlığını
tercih ettiği ikinci bölüm, trio bölmesiyle
birlikte dönemin pek çok başka
bestecisinin dörtlülerinde üçüncü
bölüm olarak karşımıza çıkar. Oysa

Brahms’ın bu bölümde kullandığı
temalarının lirizmi, Klasik scherzotrio birlikteliğinin dışına çıkan kişisel
bir yaklaşımın göstergesidir. Brahms
ikinci bölümlerden beklenen lirizmi,
üçüncü bölüm “Andante con moto”ya
saklamışsa da “Intermezzo”dan taşıdığı
sekizlik notalardan oluşan motifi bu
bölümde de kullanır; böylece hem
bölümün birinci temasının lirizmine
kontrast yaratır, hem de bölümler
arası bütünselliğe ulaşır. “Gypsy
Rondo” olarak da anılan son bölüm,
hızlı temposu, ritmik ve armonik
karmaşıklığıyla Brahms’ın oda müziği
eserleri içinde icra etmesi en güç
bölümlerden biridir. (Süre 41’)
* Program notları: elif damla yavuz

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ-II
CHAMBER MUSIC WITH STARS-II
CAPUÇON & CAUSSÉ & HAGEN
RENAUD CAPUÇON keman violin
GÉRARD CAUSSÉ viyola viola
CLEMENS HAGEN viyolonsel violoncello

31.05.2018
Neve Şalom Sinagogu
th pe 20.00 Neve Şalom Synagogue
Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Üçlüsü No. 3 Do minör, op. 9
String Trio No.3 in C minor, op.9
– Allegro con spirito
– Adagio con espressione
– Scherzo - Allegro molto e vivace
– Finale- Presto
Ara Interval
Wolfgang Amadeus Mozart

Yaylı Çalgılar Üçlüsü için Divertimento Mi bemol Majör, K. 563
Divertimento for String Trio in E-flat Major, K.563
– Allegro
– Adagio
– Menuetto: Allegretto
– Andante
– Menuetto: Allegretto
– Allegro
Ara dahil 95’ sürer. Lasts 95’ inc. interval.

renaud capuçon
▪▪ Fransız kemancı Renaud Capuçon,
dünyanın en sevilen müzisyenlerinden
biridir. Büyük bir solist ve oda müzisyeni
olarak önde gelen uluslararası
orkestra ve şeflerle en prestijli konser
salonlarında sahneye çıkmıştır.
1976’da Chambéry’de doğan ve
müzik eğitimine 14 yaşında Paris’teki
Conservatoire National Supérieur de
Musique’te başlayan Renaud Capuçon,
çalışmalarını Berlin’de Thomas
Brandis ve Isaac Stern’le sürdürdü.
1997’de Claudio Abbado tarafından
Gustav Mahler Gençlik Orkestrası’na
başkemancı olarak davet edildi; bu
orkestrada Claudio Abbado, Pierre
Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim,
Franz Welser-Moest gibi önde gelen
orkestra şefleriyle çalışma olanağını
buldu.
O zamandan bu yana müzik dünyasının
seçkin solistlerinden biri olarak,
Bernard Haitink, David Robertson,
Christoph von Dohnányi, Christoph
Eschenbach, Gustavo Dudamel ve
Paavo Järvi yönetiminde çaldı. Berlin
Filarmoni Orkestrası, Boston Senfoni
Orkestrası, Paris Orkestrası, Fransız
Radyo Filarmoni Orkestrası, Fransız
Ulusal Orkestrası, Simon Bolivar
Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni
Orkestrası’yla konserler verdi.
Capuçon, önümüzdeki sezon FrançoisXavier Roth yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası, Jaap van Zweden
yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası,
Leonard Slatkin yönetimindeki Detroit
Senfoni Orkestrası, Matthias Pintscher
yönetimindeki Los Angeles Filarmoni ve
Robin Ticciati yönetimindeki Camerata
Salzburg eşliğinde farklı bestecilerinin
konçertolarını seslendirecek.
Solist kariyerinin yanı sıra önemli bir
oda müzisyeni olan Capuçon, Martha
Argerich, Nicholas Angelich, Daniel
Barenboim, Yuri Bashmet, Yuja Wang,
Vadim Repin, Khatia Buniatishvili ve
çellist kardeşi Gautier Capuçon’la
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Piyanolu Dörtlü için Fantezi, tek
bölümlüdür ancak üç bölme içerir.
Kısa bir giriş bölmesinden sonra marş
karakterindeki bir temayla “Allegro
moderato” bölmesi başlar; bölmede
viyolonseldeki arpej figürler üzerinde
duyurulan, Latin Amerika ezgileri
esinli ikinci bir tema daha bulunur. Bu
temayla hissettirilmeye başlanan Latin
Amerika karakteri, ikinci bölme “Allegro
vivace”de daha da büyütülür. Üçüncü
ve son bölme “Andante moderato”
ana temasıyla İrlanda halk şarkısı
Londonderry Air’ı anımsatır; bununla
beraber halk şarkısına yaslanmaz,
aksine besteci son bölmede geleneksel
malzemeyi oldukça soyut bir şekilde ve
dönemin güncel müzik dili çerçevesinde
ele alır. (Süre 15’)
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verdiği oda müziği konserleriyle
Edinburgh, Berlin, Lucerne, Aixen-Provence, Roque d’Anthéron,
San Sebastian, Stresa, Salzburg ve
Tanglewood festivallerinde yer aldı.
Geniş diskografisiyle de günümüzün en
önemli kemancıları arasında yerini aldı;
yakın zamanda kendi yönetimindeki
Avrupa Oda Orkestrası’yla J.S. Bach ve
Peteris Vasks’ın keman konçertolarını,
Daniel Harding yönetimindeki Viyana
Filarmoni Orkestrası’yla Johannes
Brahms ve Alban Berg’in keman
konçertolarını kaydetti. Son olarak
Khatia Buniatishvili ile Frank, Grieg ve
Dvořák’ın keman-piyano sonatlarını
kaydettiği albümü yayınladı. Nicolas
Angerich, Gautier Capuçon, Michel
Dalberto, Gérard Caussé ve Ebène
Quartet’le, Gabriel Fauré’nin yaylı
çalgılar için bestelediği tüm oda
müziği eserlerini kapsayan albümü,
2012’de oda müziği alanında ECHO
Klassik ödülüne layık görüldü. Keman
repertuvarından seçilmiş solo ve oda
müziği eserlerini içeren ve 3 CD’den
oluşan Le Violon roi albümü Disque
d’Or ödülüne; Wolfgang Rihm, Pascal
Dusapin ve Bruno Mantovani’nin
keman konçertolarını içeren albümü
2017’de hem Victories de la Musique
hem de ECHO Klassik ödülüne layık
görüldü.

Barenboim, Franz Welser-Moest and
Abbado himself.
Since then, Capuçon has established
himself as a soloist at the very highest
level. He has played concerti with
orchestras such as the Berliner
Philharmoniker under Haitink and
Robertson, the Boston Symphony
under Dohnanyi, the Orchestre de
Paris under Eschenbach and Paavo
Järvi, Philharmonique de Radio France
and Filarmonica della Scala orchestras
with Chung, Orchestre National de
France with Gatti and Gergiev, and
the Simon Bolivar Orchestra and Los
Angeles Philharmonic with Dudamel.
Upcoming concerto engagements
include concerts with the London
Symphony Orchestra with FrançoisXavier Roth, Chamber Orchestra of
Europe with Jaap van Zweden, Detroit
Symphony Orchestra with Leonard
Slatkin, and Los Angeles Philharmonic
with Matthias Pintscher and Camerata
2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Salzburg with Robin Ticciati.
Aix-en-Provence’daki Easter Festival’in
Capuçon also tours extensively as a
ve 2016’dan bu yana Sommets
solo recitalist and will perform in play
Musicaux de Gstaad’ın sanat yönetmeni directs with various groups such as
olan Capuçon aynı zamanda Lozan’daki Camerata Salzburg, Festival Strings
Haute Ecole de Musique’te keman
Lucerne or Basel Chamber Orchestra.
profesörüdür. Dans l’Ordre National
Capuçon has a great commitment to
du Mérite ve Légion d’honneur
chamber music and has worked with
unvanlarının da sahibi ve 2007’den
Martha Argerich, Nicholas Angelich,
bu yana Zegna & Music projesi
Barenboim, Bronfman, Yuja Wang,
temsilcisidir; daha önce Isaac Stern’e
Buniatishvili, Grimaud, Pires, Pletnev,
ait olan 1737 yapımı Guarneri del Gesù
Repin, Bashmet and Mørk, as well
“Panette” ile çalmaktadır.
as with his brother, cellist Gautier
Capuçon. These collaborations have
▪▪ French violinist Renaud Capuçon
taken him, among others, to the
is one of the world’s most beloved
festivals of Edinburgh, Berlin, Lucerne,
musicians. Renaud is firmly
Verbier, Aix-en-Provence, Roque
established as a major soloist, recitalist d’Anthéron, San Sebastian, Stresa,
and chamber musician, working with
Tanglewood and Salzburg.
the top international orchestras and
Capuçon has built an extensive
conductors and performing the most
discography. Recent releases include
prestigious venues.
J. S. Bach and Peteris Vasks concerti
Born in Chambéry in 1976, Renaud
as conductor and soloist with the
Capuçon began his studies at the
Chamber Orchestra of Europe, and
Conservatoire National Supérieur de
Brahms and Berg Concertos with
Musique de Paris at the age of 14, and
the Wiener Philharmoniker under
then moved to Berlin to study with
Daniel Harding. His latest chamber
Thomas Brandis and Isaac Stern.
music recording is a disc of Frank,
In 1997, he was invited by Claudio
Grieg and Dvořák sonatas with Khatia
Abbado to become concertmaster of
Buniatishvili. His recording of Fauré’s
the Gustav Mahler Jugendorchester
complete chamber music for strings
working with conductors such as
with Nicholas Angelich, Gautier
Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel
Capuçon, Michel Dalberto, Gérard

Caussé and Ebène Quartet won the
Echo Klassik Prize for chamber music
in 2012. His compilation Le Violon roi
received the Disque d’Or and his last
recording of contemporary concerti of
Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin and
Bruno Mantovani was nominated the
best recording by French Victoires
de la Musique 2017 and received the
ECHO Klassik Prize 2017.
He is the artistic director of the Easter
Festival in Aix-en-Provence which he
founded in 2013 and was appointed
artistic director of the Sommets
Musicaux de Gstaad in 2016, as well
as violin teacher at la Haute Ecole
de Musique de Lausanne. Renaud
Capuçon plays the Guarneri del Gesù
‘Panette’ (1737) that belonged to Isaac
Stern. In June 2011 he was appointed
Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite and in March 2016 Chevalier
de la Légion d’honneur by the French
Government.

gérard caussé
▪▪ Gérard Caussé, uluslararası solistlik
kariyerine sahip dünyaca ünlü bir viyola
ustasıdır. Toulouse’ta başladığı müzik
eğitimini Paris Konservatuvarı’nda
tamamlayan Gérard Caussé, resitalleri,
John Eliot Gardiner, Kent Nagano ve
Marc Minkowski gibi orkestra şeflerinin
yönetimindeki solo konserleri ve
Gidon Kremer, Dimitri Sitkovetski,
Mischa Maisky, Michel Portal, Paul
Meyer, François-René Duchâble,
Renaud Capuçon, Franck Braley ve
Nicholas Angelich gibi müzisyenlerle
gerçekleştirdiği oda müziği
çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınır.
Toulouse Oda Orkestrası’nın ve eş
kurucusu olduğu Salamanca’daki
Camerata of Fondation Caja Duero’nun
sanat yönetmenliğini yapmış olan
Caussé, Verbier, Villecroze, Salzburg,
Siena, Caracas ve Lizbon’daki ustalık
sınıflarıyla genç kuşağın yetişmesinde
de önemli rol oynamıştır. Halen Paris
Konservatuvarı’nda ve Madrid’deki
Queen Sofia College’da viyola
profesörlüğü yapmaktadır.
Gérard Caussé, J.S. Bach’tan Berlioz,
Britten, Stravinski ve Şostakoviç’e
uzanan geniş bir repertuvara sahiptir.
Çağdaş müziğin tanıtılmasına da

önem vermektedir ve Henri Dutilleux,
Philippe Hersant, Michael Levinas,
Pascal Dusapin, Hugues Dufour,
Betsy Jolas, Wolfgang Rihm ve Gérard
Pesson gibi bestecilerin eserlerinin
ilk seslendirilişlerini yapmıştır. Pierre
Boulez yönetimindeki Ensemble
Intercontemporain’in de eş kurucusu
ve solo viyolacısıdır. Yer aldığı 60’ın
üzerindeki CD çalışmasıyla müzik
eleştirmenleri ve dinleyiciler tarafından
övgü gören Caussé, Gasparo da Salo
tarafından 1560’ta yapılan viyolayla
çalmaktadır.
▪▪ Gérard Caussé is a major world
renowned viola maestro, with an
internationally acclaimed solo career.
Having studied first in Toulouse,
Gérard Caussé completed his training
at the Paris Conservatoire. Giving
solo recitals and appearing as a soloist
with major conductors and orchestras
worldwide such as John Eliot Gardiner,
Kent Nagano and Marc Minkowski,
Caussé is also well known for his
excellent musicianship in chamber
music, performing with numerous
quartets and ensembles throughout his
career, as well as first rank musicians
such as Gidon Kremer, Dimitry
Sitkovetsky, Mischa Maisky, Michel
Portal, Paul Meyer, François-René

Duchâble, Renaud Capuçon, Franck
Braley and Nicholas Angelich.
Former artistic director of the
Orchestre de Chambre de Toulouse, cofounder and director of the Camerata
of Fondation Caja Duero in Salamanca,
Spain, Gérard Caussé dedicates time
to young generations of musicians,
having given much acclaimed
masterclasses in Verbier, Villecroze,
Salzburg, Siena, Caracas, Lisbon. He is
currently Professor of Viola at the Paris
Conservatoire and at the Queen Sofia
College of Madrid.
Caussé’s vast repertoire varies from
J. S. Bach to Berlioz, Bartok, Britten,
Stravinsky and Shostakovich. Caussé
is also renowned for championing
contemporary music. He premiered a
significant number of works by Henri
Dutilleux, Philippe Hersant, Michael
Levinas, Pascal Dusapin, Hugues
Dufour, Betsy Jolas, Wolfgang Rihm
and Gérard Pesson. He is also cofounder and solo viola of the Ensemble
Intercontemporain, which was
previously under the direction of the
late Pierre Boulez.
His discography of more than 60
recordings was met with wide critical
and audience acclaim. He plays a
beautiful 1560 viola by Gasparo da
Salo.
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▪▪ Viyolonsel çalmaya 6 yaşında
başlayan, 8 yaşında Salzburg’taki
Mozarteum’a giren, eğitimine Wilfred
Tachezi ve Heinrich Schiff’le Basel
Konservatuvarı’nda devam eden
Clemens Hagen, 1983’te Viyana
Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü’nü ve
Karl Böhm Ödülü’nü kazandı. Berlin
Filarmoni Orkestrası, Viyana Senfoni
Orkestrası, Viyana Filarmoni Orkestrası,
Concertgebouw Orkestrası, Deutsche
Kammerphilharmonie, İngiliz Oda
Orkestrası, Camerata Salzburg ve Tokyo
NHK Orkestrası ve Cleveland Orkestrası
gibi önemli orkestralar ve Claudio
Abbado, Sylvain Cambreling, Daniel
Harding, Nikolaus Harnoncourt, Franz
Welser-Möst, Manfred Honeck, Ingo
Metzmacher, Sylvain Cambreling ve
Horst Stein gibi orkestra şefleriyle çaldı.
Hagen Quartet’le ve Martha Argerich,
Renaud Capuçon, Itamar Golan,
Gidon Kremer ve Mitsuko Uchida gibi
müzisyenlerle de oda müziği konserleri
vermektedir.
2009’da Uluslararası Viyana
Festivali’nin açılış konserinde
Nikolaus Harnoncourt yönetimindeki
Viyana Filarmoni Orkestrası’yla
çalan, Hannover Radyo Filarmoni
Orkestrası ve Eiji Oue ile Viyana,
Budapeşte ve Zagreb’i kapsayan
bir turne gerçekleştiren, Mihaela
Martin ve Nobuko Imai ile Sitkovetski
tarafından uyarlanan J.S. Bach’ın
Goldberg Çeşitlemeleri’ni Amsterdam,
Rotterdam, Hamburg ve Viyana’da
seslendiren Hagen’ın Paul Gulda ile
kaydettiği Beethoven’ın viyolonsel
sonatlarından oluşan, Gidon Kremer ve
Nikolaus Harnoncourt yönetimindeki
Concertgebouw Orkestrası’yla
kaydettiği Brahms’ın viyolonselpiyano konçertosundan oluşan
albümleri müzikseverlerin ve müzik
eleştirmenlerinin övgülerini kazanmıştır.
Clemens Hagen, 1698 yapımı
bir Antonio Stradivari viyolonsel
çalmaktadır.
▪▪ Clemens Hagen started playing
the cello at the age of 6, studied at
the Mozarteum when he was 8 years
old, and then with Wilfried Tachezi
and Heinrich Schiff at the Basel

© uta susse krause

Musikhochschule. In 1983, Clemens
Hagen was awarded the special prize of
the Vienna Philharmonic and also the
Karl Böhm Prize. He has performed
as soloist with internationally
renowned orchestras such as Berlin
Philharmonic, the Vienna Symphony,
the Concertgebouw Orchestra, the
Deutsche Kammerphilharmonie,
the English Chamber Orchestra, the
Camerata Salzburg, and the Tokyo
NHK Symphony under conductors
such as Claudio Abbado, Sylvain
Cambreling, Daniel Harding, Nikolaus
Harnoncourt, Franz Welser-Möst,
Manfred Honeck, Ingo Metzmacher
and Horst Stein. He regards his
appearances as soloist as an important
complement to playing chamber
music, primarily with the Hagen
Quartet; his chamber music partners
also include Martha Argerich, Renaud
Capuçon, Itamar Golan, Gidon Kremer
and Mitsuko Uchida.
For the opening concert of the Wiener
Festwochen in 2009, Clemens Hagen
was invited as a soloist to perform
with the Vienna Philharmonic under
Nikolaus Harnoncourt. In the last
years, he toured with Hannover Radio
Philharmonic and Eiji Oue to Vienna,
Budapest and Zagreb, and played the
transcription made by Sitkovetski

of J. S. Bach’s Goldberg Variations
with Mihaela Martin and Nobuka
Imai in the concerts in Amsterdam,
Rotterdam, Hamburg and Vienna. He
also recorded Beethoven’s cello sonatas
with Paul Gulda, and Brahms’ cellopiano concertos with Concertgebouw
Orchestra under Nikolaus
Harnoncourt.
Clemens Hagen plays a cello made by
Antonius Stradivari dating from 1698.

program notları
Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Üçlüsü No. 3 Do minör,
op. 9*

– Allegro con spirito
– Adagio con espressione
– Scherzo - Allegro molto e vivace
– Finale- Presto
Beethoven keman, viyola ve viyolonsel
için yazdığı beş üçlünün hepsini
1798’den önce besteledi. Bu üçlülerin
ilk ikisi, aslında birkaç bölümlü
divertimento’dur; Op. 9 Üçlüleri ise
Klasik dönem yaylı dörtlüsü modelinde
olduğu gibi dört bölümlüdür. Yaylı
dörtlü bestelemeye 1800’de başladığı
da göz önüne alındığında, bestecinin

kendini oda müziği alanının en güçlü
sınavı olan yaylı dörtlü bestelemeye yaylı
üçlülerle hazırladığı görülür.
Beethoven’ın yaylı üçlülerinin
merkezinde iki katmanlı drama anlayışı
bulunur. Birinci katman minör ve majör
tonların yarattığı kontrastla, ikinci
katman ise müzikal hattın yukarıya
ve aşağıya doğru hareketinin yarattığı
kontrastla oluşturulur. Böylece sade
unsurlar, en verimli etkiyi elde edecek
şekilde organize edilir. Yaylı Çalgılar
Üçlüsü No. 3, hem Beethoven’ın
besteciliğinin tüm dönemlerinde
gözlenebilen bu yaklaşımın erken
örneklerinden biri olmasıyla hem de
bestecinin daha sonraki başyapıtlarıyla
aynı tonalitede olmasıyla ön plana çıkar.
Dört bölümden oluşun eserin ilk
bölümü “Allegro con spirito” başlığını
taşır ve sonat allegrosu formundadır.
Üç çalgının unison girişiyle başlayan
bölüm, her ikisi de önce keman
partisinde duyurulan iki farklı karakterde
tema içerir. Bu temalar bölüm boyunca
hızlı bir tempo içinde yapılarından
ve karakterlerinden uzaklaştırılarak
işlenirken gerilim de giderek yükseltilir.
Bölüm, gerilimin ulaştığı son noktada
üç çalgının sert ve kararlı akorlarıyla
sona erer. İkinci bölüm “Adagio con
espressione”, Barok dönem stilini
Romantik dönem üslubu içinde
yankılar. Tek temalı olan bölümde tema
işlenirken çalgılar kimi zaman birbirini
taklit eder, kimi zaman da birbirleriyle
eş konumda oldukları bir ilişki içine
girerler. Böylece ortaya ifade ve doku
bakımından zengin bir bölüm ortaya
çıkar. “Scherzo - Allegro molto e vivace”
başlıklı üçüncü bölüm, Haydn’ın Op.
76 No. 2 Yaylı Dörtlüsü’nün “Minuet”
bölümünün Beethoven tarafından
ele alınması gibidir. Oldukça hızlı
bir tempodaki değişken ritimlerle ve
senkoplarla ilerleyen bölüm, bu açıdan
ikinci bölümle dikkat çekici bir kontrast
oluşturur. Dördüncü ve son bölüm
olan “Finale - Presto”, Beethoven’ın
yaylı dörtlüleri ile üçlüleri arasındaki
ilişkiyi en net şekilde ortaya çıkaran
bölümdür, çünkü açılışta duyurulan
tema neredeyse aynı şekilde ilk yaylı
çalgılar dörtlüsünde de kullanılmıştır.
Bölüm boyunca besteci majör ve
minör tonalitelerin değişimlerinin
yarattığı farklı sonoriteleri keşfeder

gibidir. Fakat dikkat çekici olan, son
bölümle birlikte eserin başındaki
gerilime ve karamsarlığa son verilmesi
ve eserin pozitif bir atmosferde
sonlandırılmasıdır. (Süre 26’)
Wolfgang Amadeus Mozart
Yaylı Çalgılar Üçlüsü için Divertimento
Mi bemol Majör, K. 563*
– Allegro
– Adagio
– Menuetto
– Andante
– Menuetto
– Allegro
Mozart, ilk kez seslendirilişi 13 Nisan
1789’da Dresden’de Anton Teyber,
Antonin Kraft ve bestecinin kendisi
tarafından yapılan Yaylı Çalgılar Üçlüsü
için Divertimento Mi bemol Majör K.
563’ü 1788 yılında besteledi ve Mason
locasından biraderi olan Johann
Michael Puchberg’e ithaf etti. Zengin
bir işadamı ve amatör bir kemancı olan
Puchberg, Mozart’ın maddi bakımdan
sıkıntılı yıllarında sıklıkla yardımına
başvurduğu arkadaşlarından biriydi.
Borçlarını ödeyebilmek için aynı yıl
üç senfoni besteleyen Mozart, oda
müziği alanına da yönelmişti. Bu
doğrultuda 18. yüzyılda görece hafif
bir tür olarak görülen divertimento’ya
yönelmiş, hem yaylı çalgılar üçlülerinin
hem de divertimento repertuvarının
en özel eserlerinden biri olan Yaylı
Çalgılar Üçlüsü için Divertimento’yu
bestelemişti. Öyle ki, en önemli Mozart
uzmanlarından biri olan Alfred Einstein,
eseri bestecinin “en soylu eserlerinden
biri” olarak anmış; Mozart’ın dehasının
divertimento’ya yüklenen bu hafifseyici
anlamın ötesine geçtiğini vurgulamıştı.
Gerçekten de Mozart’ın yaklaştığı
şekliyle divertimento, çok bölümlü
yapısıyla Barok dönem süitinin, sonat
allegrosu formundaki bölümleriyle de
Klasik dönemin senfoni ve yaylı çalgılar
dörtlülerinin bir araya getirildiği melez
bir türdü.
Mozart, divertimento besteciliği
geleneğini takip ederek Yaylı Çalgılar
Üçlüsü için Divertimento’yu altı bölüm
halinde bestelemişti, fakat her bölümde
farklı formları ve kompozisyon
tekniklerini benimseyerek, bestecilik

becerisini de sergilemişti. Örneğin
birinci bölüm “Allegro” ve bestecinin
39. Senfoni’sinin ağır bölümünü
anımsatan ikinci bölüm “Adagio”da
sonat allegrosu formunu, üçüncü
bölüm “Menuetto”da üç bölmeli şarkı
biçimini, dördüncü bölüm “Andante”de
tema ve çeşitlemeyi, beşinci bölüm
“Menuetto” ve Mozart’ın opera
buffa’larını anımsatan altıncı bölüm
“Allegro”da rondo formunu kullanmıştı.
Fakat tüm bu kurgu içinde üçlüyü
oluşturan her çalgıya da eşit konum
atamış, çalgılar arasındaki diyaloğu ön
planda tutmuştu. Bunların da ötesinde,
bu divertimento’da benimsediği
yaklaşım geçmişe ve o güne olduğu
kadar kendinden sonraki döneme
de kapı açıyordu. Öyle ki Mozart’ın
divertimento’sunun ikinci bölümü
“Andante”nin, Beethoven’ın aynı
tondaki Op. 3 No. 1 Yaylı Üçlüsü’nün
ve Beethoven’dan devam edecek
olan Romantik dilin habercisi olduğu
söylenebilir. (Süre 45’)
* Program notları: elif damla yavuz
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joyce dıdonato & ıl pomo d’oro
“savaşta ve barışta”

▪▪ “Joyce DiDonato’nun şaşırtıcı, keyif
verici sanatçılığı bize her kuşakta
sadece birkaç tane dev olduğunu
JOYCE DIDONATO mezzo-soprano & idari yapımcı mezzo-soprano & executive
hatırlatıyor. Joyce sadece büyük, cesur
producer
ve ilham verici bir sanatçı –günümüzün
IL POMO D’ORO
en iyi şarkıcılarından biri- değil,
MAXIM EMELYANYCHEV şef & klavsen conductor & harpsichord
günümüz sanatının dönüştürücü
MANUEL PALAZZO koreograf choreographer
varlıklarından biri. Repertuvarını bilenler
RALF PLEGER sahne tasarımcısı stage designer
yeteneklerinin önünde saygıyla eğilirler
HENNING BLUM ışık tasarımcısı lighting designer
ve hiç bilmeyenler ise ona hemencecik
YOUSEF ISKANDAR video tasarımcısı video designer
tutulurlar. Joyce şarkı söylediğinde
ASKONAS HOLT turne yönetimi tour management
dünya aniden aydınlanıyor. Bizi aktif
HALLMARK kartpostallar greeting cards
dinlemeye, yeni bir biçimde dinlemeye
VIVIENNE WESTWOOD Joyce DiDonato’nun kostümleri Joyce DiDonato’s gowns
mecbur bırakıyor.”
LASHA ROSTOBAIA Manuel Palazzo’nun kostümü Manuel Palazzo’s costume
Jake Heggie, Gramophone
M.A.C. makyaj make-up
Joyce and Tony: Live at Wigmore Hall
albümüyle 2016 yılında “En İyi Klasik
01.06.2018 Aya İrini Müzesi
Solo Vokal” ve 2012 yılında “En İyi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
Klasik Vokal Solo” de dâhil olmak üzere
pek çok Grammy ödülü sahibi olan
SAVAŞ WAR
Kansas doğumlu Joyce DiDonato, tüm
dünyada dinleyicileri kendine hayran
George Frideric Handel
bırakıyor ve New Yorker tarafından
Jeptha oratoryosundan “Scenes of horror, scenes of woe” from Jeptha “belki de kendi kuşağının en etkili kadın
şarkıcısı” olarak anılıyor. Hem icracı
Leonardo Leo
hem de hiddetli bir sanat savunucusu
Andromaca operasından “Prendi quel ferro, o barbaro!” from Andromaca olarak The Times’ın deyişiyle “24 karat
altın” değerindeki sesiyle Joyce, gerek
Emilio de’ Cavalieri
Handel ve Mozart’ın operalarındaki
Rappresentatione di Anima, et di Corpo operasından “Sinfonia” from
yorumları ve diskografisiyle gerekse
Rappresentatione di Anima, et di Corpo
de geniş sesiyle uluslararası şöhret
kazanarak endüstrinin zirvesine
Henry Purcell
yerleşti. Aynı zamanda Rossini ve
Chaconne Sol minör, Z 730
Donizetti operalarındaki bel canto
Chaconne in G minor, Z 730
rolleriyle de büyük övgü kazanmıştır.
Financial Times, yakın zamandaki Le
Dido ve Aeneas operasından “Dido’s Lament” from Dido and Aeneas
donna del Lago’daki Elena yorumu için
“yıllardır dinlediğim en iyi şarkıcılık”
George Frideric Handel
değerlendirmesini yapmıştır.
Agrippina operasından “Pensieri, voi mi tormentate” from Agrippina
Yakın zamanda tüm dünyadaki konser
ve resitallerine ek olarak DiDonato
Carlo Gesualdo
Carnegie Hall ve Londra’daki Barbican
Tristis est anima mea
Centre’de konserler vermiş, Güney
Amerika, Avrupa ve Asya’da turneler
George Frideric Handel
gerçekleştirmiş ve BBC’nin Last
Rinaldo operasından “Lascia ch’io pianga mia cruda sorte” from Rinaldo Night of the Proms’unda misafir
solist olarak yer almıştır. Bavyera
Ara Interval
Devlet Operası’nın yeni Semiramide

BARIŞ PEACE
Henry Purcell

The Indian Queen operasından “They Tell Us that You Mighty Powers”
from The Indian Queen
George Frideric Handel

Susanna oratoryosundan “Crystal Streams in Murmurs Flowing” from
Susanna
Arvo Pärt

Da pacem, Domine
George Frideric Handel

Rinaldo operasından “Augelletti, che cantate” from Rinaldo
Ariodante operasından “Dopo notte, atra e funesta” from Ariodante
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.
konsere doğru pre-concert talk
19.00-19.30 ön avlu front courtyard
barış için müzik korosu
musıc for peace choır
şef choırmaster çeyda çekmeci
© broke shaden

prodüksiyonunda ilk kez Semiramide
rolünü, John Nelson’un yönetimindeki
Les Troyens’te ilk kez Didon rolünü, Sir
Antonio Pappano yönetiminde Royal
Opera’da sahnelenen Werther’de ilk kez
Charlotte rolünü yorumlamış, ayrıca
Metropolitan Opera, Royal Opera ve
Barcelona’daki Liceu’da Maria Stuarda
operalarında Maria Stuarda rolünü
yorumlamış, English Concert ve Harry
Bicket’le Ariodante operasıyla bir turne
gerçekleştirmiştir.
2017-2018 sezonunda Metropolitan
Operası’nda Cendrillon (Cendrillon),
Adalgisa (Norma) rolleri, Royal
Opera’da Sir Antonio Pappano
yönetimindeki Semiramide
(Semiramide) rolü, Teatro Real
Madrid’de Jake Heggie’nin Dead
Man Walking’inde Helen rolüyle ve
BBC Senfoni Orkestrası’yla Barbican
Centre’daki konserde izleyicinin
karşısına çıktı. Yannick Nézet-Séguin
yönetimindeki Rotterdam Filarmoni,
Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin
Filarmoni, Michael Stern yönetimindeki
Kansas Şehir Senfoni orkestralarıyla
konserler verdi. Ayrıca Il Pomo d’Oro ile
Savaşta ve Barışta konserleriyle Avrupa
turnesi gerçekleştirdi; Brentano Quartet
ile Londra’daki Wigmore Hall’de ve
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JOYCE DIDONATO & IL POMO D’ORO
“SAVAŞTA VE BARIŞTA”
“IN WAR & PEACE”

joyce dıdonato & ıl pomo d’oro
“ın war & peace”
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▪▪ ‘The staggering, joyful artistry of
Joyce DiDonato reminds us that in any
generation there are a few giants. Joyce
is not only a great, brave and inspiring
artist – one of the finest singers of our
time- but she is also a transformative
presence in the arts. Those who know
her repertoire are in awe of her gifts,
and those who know nothing of it are
instantly engaged. Joyce sings and
the world is suddenly brighter. She
compels us to listen actively, to hear
things anew.’
Jake Heggie, Gramophone
Multi Grammy Award winner of the
2016 Best Classical Solo Vocal Album
Joyce and Tony: Live at Wigmore Hall
and the 2012 Best Classical Vocal
Solo, Kansas-born Joyce DiDonato
entrances audiences across the globe,
and has been proclaimed ‘perhaps
the most potent female singer of her
generation’ by the New Yorker. With
a voice ‘nothing less than 24-carat
gold’ according to the Times, Joyce has
soared to the top of the industry both
as a performer and a fierce advocate
for the arts, gaining international
prominence in operas by Handel and
Mozart, as well as through her wideranging, acclaimed discography. She is

also widely acclaimed for the bel canto
roles of Rossini and Donizetti – the
Financial Times judging her recent
performances as Elena La donna del
Lago as ‘simply the best singing I’ve
heard in years’.
Much in demand on the concert and
recital circuit she has recently held
residencies at Carnegie Hall and at
London’s Barbican Centre, toured
extensively in South America, Europe
and Asia and appeared as guest soloist
at the BBC’s Last Night of the Proms.
Recent highlights in opera have
included her first Semiramide in a new
production at the Bavarian State Opera,
her first Didon Les Troyens under John
Nelsons, her first Charlotte Werther
for The Royal Opera under Sir Antonio
Pappano, the title role in Maria
Stuarda at the Metropolitan Opera,
for The Royal Opera and at the Liceu
in Barcelona; as well as the title role
in Ariodante on tour with the English
Concert and Harry Bicket.
Opera highlights in Joyce’s 2017/18
season include Cendrillon and her first
Adalgisa Norma for the Metropolitan
Opera, a return to the Royal Opera
House as Semiramide under Sir
Antonio Pappano, and the role of Sister
Helen in Heggie’s Dead Man Walking
at the Teatro Real Madrid and in a
staged performance at the Barbican
Centre with the BBC Symphony
Orchestra. In concert, Joyce will join
the Rotterdam Philharmonic under
Yannick Nézet-Séguin, the Berlin
Philharmonic under Sir Simon Rattle,
the Kansas City Symphony Orchestra
under Michael Stern. She also tours
throughout Europe with Il Pomo d’Oro
performing In War & Peace and give
recitals at London’s Wigmore Hall
with the Brentano Quartet and at the
Royal Opera House with Pappano
accompanying.
An exclusive recording artist with
Erato/Warner Classics, Joyce’s most
recent release In War & Peace won
the 2017 Best Recital Gramophone
Award. Other recordings include
Stella di Napoli, a sumptuous bel
canto banquet including little-known
gems alongside music by Bellini,
Rossini and Donizetti. Her GrammyAward-winning recording Diva

Divo comprises arias by male and
female characters, celebrating the
rich dramatic world of the mezzosoprano. The following recording
Drama Queens was exceptionally well
received, both on disc and on several
international tours. A retrospective of
her first ten years of recordings entitled
ReJoyce! was released in 2013. Other
honours include the Gramophone
Artist of the Year and Recital of the
Year awards, four German Echo
Klassik Awards as Female Singer of
the Year, and an induction into the
Gramophone Hall of Fame.

album with Edgar Moreau received
Echo Klassik Awards in 2016.
In the year 2018 and 2019 a number
of new recordings will be published:
Handel arias with Franco Fagioli,
17th century opera prologues with
Francesca Aspromonte, Virtuosissimo
with Dmitry Sinkovsky, Handel’s Serse
with Franco Fagioli in the title role,
Anima Sacra with Jakub Orlinski,
and J.S. Bach violin concertos with
Shunske Sato, Barbara Strozzi with
Emöke Barath.

il pomo d’oro
▪▪ Dönem çalgılarıyla otantik icra
konusunda uzman bir grup genç
müzisyeni bir araya getiren Il Pomo
d’Oro, 2012 yılında kuruldu. Bu
müzisyenler stil bilgisi, üst düzey teknik
ve sanat aşkını birleştiren mükemmel
nitelikteki bir topluluk oluşturdular.
Topluluğun ismi Antonio Cesti’nin
Avusturya İmparatoru I. Leopold ile
Margarita Teresa’nın 1666 yılındaki
evlilikleri için bestelediği bir operadan
gelmektedir. Cesti’nin operası, tarih
sahnesine yenice çıkmış bir türde o
döneme dek yapılmış en gösterişli
prodüksiyondu.
Topluluk bu zamana dek Riccardo
Minasi, Stefano Montari, George
Petrou, Enrico Onofri ve Francesco
Corti gibi şefler yönetiminde çaldı,
pek çok projede kemancı Federico
Guglielmo ve Zefira Valova tarafından
yönetildi; 2016’dan bu yana da klavsen,
fortepiano ve kornet solisti de olan
Maxim Emelyanychev tarafından
yönetilmektedir.
Barok dönemden Belcanto’ya dek opera
başyapıtlarını kaydetme, icra etme ve
yeniden keşfetmeye odaklanan topluluk,
aynı zamanda dünya çapında opera
şarkıcılarıyla işbirliği yapmaktadır.
Bünyesindeki solistler ve konuk
solistlerle çalgı müziğini de icra etmekte
ve kayıtlar yapmakta, Versailles’daki
Théâtre Royal, Theater an der Wien,
Théâtre des Champs Elysées, Wigmore
Hall, Barbican Center, HerkulessaalMünih ve Carnegie Hall gibi prestijli
konser salonlarında düzenli olarak
konserler vermektedir.

© julıen mıgnot

Il Pomo d’Oro’nun diskografisi
Handel’in Tamerlano, Partenope ve
Ottone operalarını, Vinci’nin Catone in
Utica’sını ve kontrtenor Max Emanuel
Cencic, Franco Fagioli, Xavier Sabata,
Ann Hallenberg ve Joyce DiDonato ile
yapılmış resitalleri içerir. Edgar Moreau
ile yaptıkları albüm ise 2016 yılında
ECHO Klassik Ödülü’nü almıştır.
2018-2019 sezonunda da Franco
Fagioli ile Handel aryaları, Francesca
Aspromonte ile 17. yüzyıl opera
prologları, Dmitry Sinkovsky ile
Virtuosissimo, Franco Fagioli ile
Handel’in Serse operası, Jakub Orlinski
ile Anima Sacra, Shunske Sato ile
J.S. Bach’ın keman konçertoları,
Emike Barath ile Barbara Strozzi’nin
eserlerinden oluşan yeni kayıtlar
yayınlanacak.

The ensemble so far worked with the
conductors Riccardo Minasi, Maxim
Emelyanychev, Stefano Montanari,
George Petrou and Enrico Onofri and
Francesco Corti. Violinists Federico
Guglielmo and Zefira Valova lead the
orchestra in various projects. Since
2016 Maxim Emelyanychev, who is
also a harpsichord, fortepiano and
cornetto soloist, has been its chief
conductor.
The orchestra has a special focus
on recording, performing and
rediscovering masterpieces of the
opera from the Baroque to the
Belcanto period, and collaborates
with worldclass singers. With its own
instrumental soloists and additional
guests, they also perform and record a
variety of instrumental music. Il Pomo
D’Oro is a regular guest in prestigious
▪▪ Il Pomo D’oro was founded in 2012,
concert hall such as Théâtre Royal
uniting a group of young musicians
in Versailles, Theater an der Wien,
who are among the best worldwide
Théâtre des Champs Elysées, Wigmore
in authentic interpretation on period
Hall, Barbican Center, Herkulessaalinstruments. They form an ensemble of Munich and Carnegie Hall.
outstanding quality, combining stylistic The discography of Il Pomo d’Oro
knowledge, the highest technical skills
includes several opera recordings:
and artistic enthusiasm. The name
Händel’s Tamerlano, Partenope and
of the orchestra refers to the title of
Ottone, Vinci’ s Catone in Utica, recitals
an opera by Antonio Vesti, composed
with the countertenors Max Emanuel
for the wedding of Emperor Leopold
Cencic, Franco Fagioli and Xavier
I of Austria with Margarita Teresa of
Sabata, and with mezzosopranos
Spain in Vienna in 1666. Cesti’s opera
Ann Hallenberg and Joyce DiDonato.
was probably the most excessive and
Among the instrumental albums
expensive operatic production in the
the recordings of Haydn’s violin and
then-young history of the genre.
harpsichord concertos as well as a cello

I. Keman I. Violins
Zefira Valova
Edson Scheid
Fotini Vovoni
Anna Melkonyan
II. Keman II. Violins
Alfia Bakieva
Daniela Nuzzoli
Anna Fusek
Maya Kadish
Viyola Violas
Giulio D’Alessio
Viyola da Gamba Viola da Gamba
Ludovico Minasi
Viyolonsel Cellos
Federico Toffano
Cristina Vidoni
Kontrbas Double Bass
Davide Nava
Büyük Lavta Archelute
Simone Vallerotonda
Obua Oboe
Roberto De Franceschi
Fagot Bassoon
Katrin Lazar
Flüt Flute
Anna Fusek
Roberto De Franceschi
Katrin Lazar
Klavsen Harpsichord
Maxim Emelyanychev
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Pappano ile Royal Opera House’da
resitaller verdi.
Erato/Wagner Classics sanatçısı olarak
yakın zamanda 2017 “Gramophone
En İyi Resital Ödülü”nü kazandığı
In War & Peace albümünü yayınladı.
Diğer albümleri arasında Bellini,
Rossini ve Donizetti’nin eserlerine ek
olarak az bilinen değerli eserlerden
oluşan ve muhteşem bir bel canto
ziyafeti sunan Stella di Napoli bulunur.
Grammy ödüllü Diva Divo albümü,
hem kadın hem de erkek karakterleri
içererek mezzosoprano sesin dramatik
açıdan zengin dünyasını yüceltir.
Drama Queens, hem kayıtları hem de
uluslararası turnesiyle büyük övgü
kazanmıştır. Kariyerinin ilk 10 yılına
retrospektif bir bakış içeren ReJoyce!
albümü ise 2013’te yayınlanmıştır. Aldığı
ödüller arasında “Gramophone Yılın
Sanatçısı Ödülü”, “Yılın Resitali Ödülü”,
4 kez “ECHO Klassik Yılın Kadın
Şarkıcısı Ödülü” ve “Gramophone Hall
of Fame” gibi ödüller bulunmaktadır.

joyce dıdonato & ıl pomo d’oro
“ın war & peace”
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▪▪ An outstanding representative
of the younger generation of
conductors, Maxim Emelyanychev
received his fundamental education
in Nizhny Novgorod and with
Gennady Rozhdestvensky in
Moscow’s Tchaikovsky Conservatory.
Emelyanychev is a prize-winner of
numerous international competitions
and in 2013, he was awarded the
highest Russian theatre prize, the
Golden Mask, as harpsichordist in
the stage production of Le nozze di
Figaro. Since his conducting debut at
© jean-baptıste mıllot
the age of 12, he has been invited by
internationally renowned orchestras;
maxim emelyanychev
he is also principal conductor of Il
Pomo d’Oro Orchestra and Nizhny▪▪ Genç kuşağın dikkat çekici
Novgorod Youth Symphony Orchestra.
orkestra şefi temsilcilerinden olan
He collaborates with such renowned
Maxim Emelyanychev ilk müzik
artists as Riccardo Minasi, Max
eğitimini Nizhny Novgorod’da
Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia
ve Gennady Rozhdestvensky ile
Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco
çalıştığı Moskova’daki Çaykovski
Fagioli, Dmitry Sinkovsky, MarieKonservatuvarı’nda aldı. Pek çok
Nicole Lemieux, Alexei Lubimov,
uluslararası yarışmada derece kazandı;
Theodor Currentzis, Patrizia Ciofi,
2013 yılında Perm Opera Tiyatrosu’nun
Katia & Marielle Labèque and Joyce
Figaro’nun Düğünü prodüksiyonunda
DiDonato. In the 2016/2017 season,
klavsenci olarak yer alışıyla Rusya’nın en he made his debut at the Opernhaus
prestijli sahne ödülü olan “Altın Maske” Zürich for Mozart’s Die Entführung
ödülüne layık görüldü. 12 yaşında
aus dem Serail. That season was also
başladığı orkestra şefliği kariyeri boyunca marked by a major international
uluslararası alanda tanınmış pek çok
tour with Joyce DiDonato with ‘In
orkestrayı yöneten Emelyanychev, Il
War and Peace’. In the 2017/2018
Pomo d’Oro Orkestrası’nın ve Nizhnyseason, he has conducted the
Novgorod Genç Senfoni Orkestrası’nın
Orchestra national du Capitole de
daimi şefidir. Riccardo Minasi, Max
Toulouse, the Orchestre national
Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia
de Lyon, the Orchestra Sinfonica di
Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco
Milano La Verdi, the Royal Liverpool
Fagioli, Dmitry Sinkovsky, Marie-Nicole
Philharmonic, the Orchestre National
Lemieux, Alexei Lubimov, Theodor
de Bordeaux and the Saint-Petersburg
Currentzis, Patrizia Ciofi, Katia &
Symphony Orchestra.
Marielle Labèque ve Joyce DiDonato
gibi müzisyenlerle çalışan Emelyanchev, manuel palazzo
2016-2017 sezonunda Mozart’ın
▪▪ Küçük yaşlarda ülkesi Arjantin’deki
Saraydan Kız Kaçırma operasını Zürich
Teatro Colon’da klasik bale eğitimi alan
Operaevi’nde yönetti. Bu sezon Joyce
Manuel Palazzo hem klasik hem de
DiDonato ile gerçekleştirdiği “Savaşta
modern dans yapmakta, opera, tiyatro,
ve Barışta” konserlerinin uluslararası
film ve TV’de çeşitli prodüksiyonlarda
başarısıyla da ön plana çıktı. 2017-2018
yer almaktadır. Metropolitan
sezonunda Orchestra national du
Capitole de Toulouse, Orchestre national Operası’nın daimi dansçılarından
olan Palazzo, Barcelona’daki Teatro
de Lyon, Orchestra Sinfonica di Milano
Liceu, Madrid’deki Teatro Real’de
La Verdi, Royal Liverpool Philharmonic,
de dans etmiş, Sir David McVicar,
Orchestre National de Bordeaux ve
Harold Prince, Laurent Pelly ve Robert
Saint-Petersburg Senfoni Orkestrası’nı
Lepage gibi yönetmenlerle çalışmıştır.
yönetti.
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Beyrut’taki Carcalla Dans Tiyatrosu,
Belgrad Ulusal Tiyatrosu, Barcelona’daki
Lanonima Imperial Dance Company
ve Buenos Aires’teki Teatro Colon
gibi topluluklarla dans etmiş,
Giullaume Canet’nin Blood Ties ve
Martin Scorsese’nin Boardwalk Empire
filmlerinde de yer almıştır.
▪▪ Studying classical ballet from an
early age at the Teatro Colon in his
native Argentina, Manuel Palazzo
has participated in both classical and
modern dance, opera, theater, film
and TV productions. A regular at the
Metropolitan Opera, as well as featured
dancer at the Teatro Liceu in Barcelona
and Teatro Real in Madrid, he has
collaborated with directors Sir David
McVicar, Harold Prince, Laurent Pelly
and Robert Lepage. Dance credits
include participation with Carcalla
Dance Theater in Beirut, Belgrade
National Theatre, Lanonima Imperial
Dance Company in Barcelona and
Teatro Colon in Buenos Aires. Film
and TV credits include Blood Ties
by Guillaume Canet and Boardwalk
Empire by Martin Scorsese.

program notları
George Frideric Handel
Jeptha oratoryosundan “Scenes of
horror, scenes of woe”*
İlk kez 26 Şubat 1752’de tenor John
Beard ve dönemin iki önemli divası
soprano Giulia Frasi ile mezzosoprano
Caterina Galli’nin yer aldığı konserde
seslendirilen Jeptha, George Frideric

Handel’in Eski Ahit’in Hakimler
Kitabı’nda ve George Buchanan’ın
Jephthes sive votum’unda (1554)
anlatılan Jeptha’nın öyküsüne dayanan
oratoryosudur. Öykü, Jeptha’nın Tanrı’ya
zafer kazandığı takdirde memleketine
dönerken göreceği ilk canlıyı kurban
etme sözünü vermesini anlatır. Ne
yazık ki muzaffer şekilde eve dönen
Jeptha’nın ilk gördüğü canlı, kızı
Iphis’tir. Eski Ahit’te anlatılanın aksine
oratoryoda melekler, yaşamını Tanrı’ya
adaması karşılığında Iphis’in kurban
edilmesini önler.
Üç perdeden oluşan oratoryonun birinci
perdesinde yer alan bir air olan “Scenes
of horror, scenes of woe”da Jeptha’nın
karısı Storgé’nin, kocasının verdiği
sözü bilmemekle birlikte trajik olayların
yaklaşmakta olduğunu sezinlediği
gösterilir. (Süre 5’)
Leonardo Leo
Andromaca operasından “Prendi quel
ferro, o barbaro!”*
Leonardo Leo ismiyle tanınan
Lionardo Oronzo Salvatore de Leo,
Napoli ekolünün çağdaş armonik
kontrpuanda ustalık gösteren ilk
bestecisi olarak kabul edilir. Bestecinin
drama ve tragedyayı birleştiren operası
Andromaca, Napoli Kralı III. Charles’ın
isim günü kutlamaları kapsamında
4 Kasım 1742’de Teatro San Carlo’da
sahnelenmişti. Karmaşık kontrpuntal
dokular, etkileyici müzikal nüanslar, da
capo aryalar, marşlar, korolar ve daha
büyük formlarla dramatik bütünlüğün
sağlandığı opera, tüm bu özellikleriyle
bugün bestecinin en önemli ve olgun
eserlerinden biri olarak kabul edilir.
Yunan mitolojisinde Hector’un karısı
olan Andromache’nin, Hector’un
Troya Savaşı’nda öldürülmesinden
sonra köle olarak geçirdiği yıllar,
Euripides’in Andromache, hem
Euripides’in hem de Seneca’nın
Troyalı Kadın tragedyalarında anlatılır.
Benzer şekilde Leo’nun Andromaca
operasının konusu da Troya Savaşı
sonrasında Andromache’nin oğlunun
yaşamını kurtarma çabalarıdır.
Andromache, “Prendi quel ferro,
o barbaro!”da, kendisini ve oğlunu
boğazlamak isteyen Pyrrhus’a meydan
okumaktadır. (Süre 7’)

Emilio de’ Cavalieri
Rappresentatione di Anima, et di Corpo
operasından “Sinfonia”*
İtalyan diplomat Emilio de’ Cavalieri,
aynı zamanda Barok dönemin başında
müzikal açıdan önemli rol oynamış
bir besteci, organist ve dansçıdır.
Roma ekolü bestecilerinden olan
Cavalieri’nin, librettosu Agostino
Manni’ye ait olan Rappresentatione di
Anima, et di Corpo’sunun dini temasına
rağmen bestelenme stili bakımından
bir opera mı yoksa oratoryo mu olduğu
kısmen tartışmalıdır. Nitekim ilk kez
1600 yılında Roma’daki Santa Maria
in Vallicella’da seslendirilen eser,
günümüzde üç perde halinde opera
olarak da sahnelenmektedir. Birinci
perdenin sonundaki Sinfonia, temelde
her ikisi de ritornello olan çalgısal
bölümlerden biridir ve birinci perdenin
sonunda koro sahneden ayrılırken
çalınır. (Süre 2’)
Henry Purcell
Chaconne Sol minör, Z 730*
İspanyol fatihler Amerika’dan
döndüklerinde yanlarında mısır,
patates gibi ürünlerin yanı sıra bazı
dansları da getirmişlerdi. Chaconne,
bir bas partisi üzerinde şekillenen,
ikinci ve üçüncü vuruşları bağlı çalınan
böylesi danslardandı, fakat Avrupa’da
yaygınlaşırken farklı bestecilerin elinde
özgün özelliklerini koruyamamıştı.
Görevleri arasında yaylı çalgılar ve
basso continuo’dan oluşan saray
topluluğu için eser bestelemek de
bulunan Henry Purcell’in Üç Keman
ve Bas için Ciaconna’yı 1680’lerde
bestelediği tahmin edilmektedir.
Müzikologlar, dönemin İngiltere’sinde
ve İngiliz sarayında esen Fransız etkisini
de göz önünde bulundurarak Purcell’in
bu eserde Lully’nin Violons du Roi’sının
repertuvarından da etkilendiğini
düşünmektedir. (Süre 3’)
Henry Purcell
Dido ve Aeneas operasından
“When I Am Laid in Earth”*
Kartaca Kraliçesi Dido ile Troya
Prensi Aeneas’ın öyküsünü, Virgil’in
Aeneid’inin IV. Kitabı’na dayanarak

prolog ve üç perde halinde
anlatan Henry Purcell’in Dido and
Aeneas operası, Barok dönemin
başyapıtlarından biridir. Tam
anlamıyla ilk İngiliz operası olarak
kabul edilen eserde Purcell’in John
Blow’un yarı-opera ya da masque
olarak değerlendirilebilecek Venus
and Adonis’i ile Francesco Cavalli’nin
Didone adlı operasının da etkileri
görülür.
“When I am laid in earth” ya da daha
yaygın anıldığı şekliyle “Dido’s Lament”,
operanın en sevilen aryasıdır. Aryada
Dido, Aeneas’ın aşkını görevine feda
edip kendisini terk etmesi üzerine
yaşadığı keder yansıtılır. Nitekim
aryanın bitiminden sonra koro ve
orkestra, seyirciye Dido’nun öldüğünü
ilan edecek ve operayı sonlandıracaktır.
(Süre 5’)
George Frideric Handel
Agrippina operasından “Pensieri, voi mi
tormentate”*
George Frideric Handel, üç perdelik
opera seria’sı Agrippina’yı 1709-1710
karnaval döneminde Venedik’te
sahnelenmek üzere bestelemiş, opera
ilk kez 26 Aralık 1709’da Venedik’teki
Teatro San Giovanni Grisostomo’da
sahnelenmişti. İlk temsil o denli
başarılı olmuştu ki, opera 27 kez
daha sahnelendi. Monteverdi’nin
L’incoronazione di Poppea’sıyla hemen
hemen aynı konuya sahip olan fakat
Monteverdi’nin operasında yer almayan
Nero’nun annesi Agrippina’yı ve
onun Roma İmparatoru Claudius’u
tahttan indirmek ve oğlunu imparator
yapmak için kurduğu planı anlatan
operanın Grimani tarafından
yazılan librettosunun, yazarın Papa
XI. Clement’le yaşadığı politik ve
diplomatik çekişmeyi de yansıttığı
düşünülmektedir.
Operanın ikinci perdesinde yer alan
“Pensieri, vo mi tormentate”de
Agrippina’nın, oğlu Nero’nun tahta
çıkamamasından nasıl tedirgin
olduğu anlatılır. Agrippina aryada
tanrılardan oğlunun tahta geçmesi
için yardımcı olmalarını istemekte,
bu yoldaki planlarının ve yalanlarının
ortaya çıkmasından korkmaktadır.
(Süre 7’)
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Tristis est anima mea, Katolik
kiliselerde Paskalya’dan önceki
perşembe günü yapılan ayinde yer alan
responsory’lerden biridir. Responsory
nakarat ilkesi üzerine kurulu, rahip ya
da iki koro arasında değişimli olarak
söylenen şarkıdır. Carlo Gesualdo’nun
bu ayin için bestelediği ve 1611’de
yayınlanan responsory’si Tristis est
anima, önce İsa’nın Getsemani
Bahçesi’ndeki duasına, sonra Roma
askerleri tarafından basılmalarına
ve Yahuda’nın İsa’yı ele verişine, en
sonunda da İsa’nın yalnızlığına ve
“Sizin için kurban edileceğim” sözlerine
gönderme yapar. Müzik eleştirmeni
Alex Ross’un deyişiyle kromatik
kontrpuandan blok armonilere dek
Gesualdo, Caravaggio’nun aynı döneme
ait Yeni Ahit resimlerinde olduğu gibi
İsa’nın insan yönünü vurgulamaktadır.
(Süre 4’)
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George Frideric Handel’in Londra’da
sahnelenmek üzere yazdığı ilk İtalyanca
opera, Rinaldo’dur. İlk kez 24 Şubat
1711’de sahnelenen operanın Birinci
Haçlı Seferi sırasında geçen öyküsü,
yüzeysel şekilde de olsa Torquato
Tasso’nun Gerusalemme liberata’sında
bulunur. Buna göre, operanın ilk
iki perdesinde izleyici seferin lideri
Godfredo’nun, Kudüs’ü alması halinde
kızı Almirena’yı Rinaldo ile evlendireceği
sözünü verdiğini öğrenir. Ancak Kudüs
Kralı Argante’nin Şam Kraliçesi olan
sevgilisi Armida aracılığıyla Rinaldo’yu
etkisiz hale getirme planları vardır.
Nitekim önce Almirena, sonra da
Rinaldo, Armida’nın eline düşer.
Almirena’yı gören Argante ona âşık olur
ve aşkına karşılık vermesi umuduyla
onu Armida’nın elinden kurtarma söz
verir. Diğer taraftan Armida da dik
duran Rinaldo’ya âşık olmuştur. Fakat
ne Argante ne de Armida aşkına karşılık
bulabilir. Operanın en sevilen aryası
olan “Lascia ch’io pianga” da ikinci
perdede yer alır. Handel bu aryanın
ezgisini ayrıca 1705 tarihli operası

Almira’da ve Il trionfo del Tempo e del
Disinganno oratoryosunda kullanmıştır.
Aryada Almirena zalim kaderi için
gözyaşı dökmekte, özgürlüğüne yeniden
kavuşabilmek için iç geçirmektedir.
(Süre 5’30’’)
Henry Purcell
The Indian Queen operasından
“They Tell Us that You Mighty Powers”*
Henry Purcell’ın ilk kez 1695’te
Londra’da sahnelenen yarı-operası
The Indian Queen, bestecinin
ölümü üzerine kardeşi Daniel
tarafından tamamlanmıştı. Purcell’ın
tamamlayamadan ölmüş olması
nedeniyle az sahnelenen eserlerinden
biri olan bu opera, Orta Amerika’nın
İspanyollar tarafından işgalinden
sonra Aztek ve İnka kralları arasındaki
çekişmeyi anlatır; elbette Aztek savaşçı
Montezuma ile İnka Prensesi Orazia
arasındaki imkânsız aşk ilişkisini de
işler. Üçüncü perdede yer alan “They tell
us that you mighty powers”, Orazia’nın
Montezuma ile idam edilmeyi beklerken
söylediği aryadır. (Süre 4’)
George Frideric Handel
Susanna oratoryosundan “Crystal
Streams in Murmurs Flowing”*
Susanna, George Frideric Handel’in,
İngilizce librettosu Newburgh
Hamilton’a atfedilen ancak bugün
şair ve oyun yazarı Moses Mendes
tarafından yazıldığı düşünülen üç
perdelik oratoryosudur. İlk kez 10
Şubat 1749’da Londra’da seslendirilen
oratoryo, Eski Ahit’in Daniel’in
Kitabı’nın 13. Bölümü’nde bahsedilen
öyküye dayanır. Buna göre Babil
Sürgünü sırasında genç ve erdemli
bir kadın olan Susanna haksız yere
hafifmeşreplikle suçlanmış, Daniel
iftiracıları ortaya çıkararak Susanna’nın
aklanmasını sağlamıştır. Susanna,
“Crystal streams in murmurs flowing”
aryasında kocasını özlemekte ve
bahçedeki çaya girerek yaz sıcağını
üzerinden atmaya çalışmaktadır.
Handel’in müzikal tasvir gücünün
doruğa çıktığı bu aryada orkestra
eşliğinde hafif rüzgârı ve çayın dalga
seslerini duymak mümkündür.
(Süre 8’30’’)

Arvo Pärt
Da pacem, Domine*
Estonyalı besteci Arvo Pärt’in Latince
“Da pacem, Domine” (Tanrım, huzur
ver) duası üzerine 2004’te bestelediği
Da pacem, Domine, özgün şekliyle
dört ses için bestelenmişse de eserin
yaylı çalgılar da dahil olmak üzere
farklı topluluklar için yapılmış çeşitli
uyarlamaları da bulunmaktadır. Pärt,
Jordi Savall tarafından Barcelona’da
düzenlenecek barış konseri için sipariş
edilen ve 2004’teki Madrid tren
bombalamalarından sadece iki gün
sonra bestelemeye başladığı eseri bu
bombalamalarda hayatını kaybedenlere
adamıştır. Da pacem, Domine o günden
beri İspanya’da Madrid bombalamaları
kurbanları için düzenlenen anma
törenlerinde çalınmaktadır. (Süre 4’)
George Frideric Handel
Rinaldo operasından “Augelletti, che
cantate”*

Ariodante’nin aşkını konu alan operada
Albany Dükü Polinesso, Ginevra’nın
sadakatsiz olduğunu söyleyerek çiftin
birleşmesini engellemeye çalışır,
ancak Ariodante’nin kardeşi Lurcanio
tarafından öldürüleceği düelloda
yalan söylediğini itiraf eder. Böylece
Ginevra ve Ariodante birbirine kavuşur.
Üçüncü perdedeki “Dopo Notte” aryası,
düellonun hemen sonrasında yer alır.
Aryada Ariodante, karanlık gecelerden
sonra aydınlanmakta olan yeni ve parlak
günü selamlamaktadır. Özgün şekliyle
bir castrato aryası olan “Dopo Notte”,
geniş bir ses genişliği gerektirmesinin
yanı sıra teknik açıdan da zorlu pasajlar
içeren gösterişli bir aryadır. (Süre 6’)
* Program notları: elif damla yavuz

Savaşta ve Barışta
Joyce DiDonato
Il Pomo d’Oro
SAVAŞ

“Augelleti, che cantate”, George Frideric
Handel’in Rinaldo operasında Almirena
karakteri tarafından birinci perdede
söylenen aryadır. Operanın 1711’deki
temsilinde sahnenin etkisini artırmak
üzere serçelerin tiyatroya salındığı bu
aryada Almirena, yemyeşil bir bahçede,
kuş cıvıltıları eşliğinde Rinaldo’yu ve
ona beslediği aşkı ifade eder. (Süre
5’30’’)
George Frideric Handel
Ariodante operasından “Dopo notte,
atra e funesta”*
Ludovico Ariosto’nun Orlando
Furioso’sundan uyarlanan George
Frideric Handel’in üç perdelik opera
seria’sı Ariodante, ilk kez 8 Ocak 1735’te
Covent Garden’da sahnelendi. İçerdiği
dans bölümleriyle Fransız etkisi
taşıdığı düşünülen opera, sahnelendiği
dönemde başarı kazansa da 20.
yüzyılda yeni bir edisyonu yayınlanana
dek neredeyse unutuldu; fakat
mezzosoprano Sophia Steffan ve Judith
Raskin’in yer aldığı 1971 New York
temsilinin ardından yeniden repertuvara
girdi.
Ortaçağ İskoçya’sında, İskoçya
Kralı’nın kızı Ginevra ile Prens

Oğlum, bir tanem, bağışla beni
Ama ah canım, bakıyorsun bana şimdi
Heyhat, ne acı bir an bu!
Kalbim oldu paramparça
Ah seni cani! Ah nasıl bir çile bu!
Doymadıysan eğer
bahtsız oğlumun kanıyla,
o zaman öldür anasını da,
iç benim kanımı da
PURCELL: “Dido’s Lament”
(Dido’nun Ağıtı)
Dido ile Aeneas (1689)
Libretto: Nahum Tate
Dido
Elini ver Belinda, kaplıyor her yeri
karanlık
Dinleneyim biraz koynunda
Daha da yatardım, ama ölüm geldi artık
Ölümü ağırlıyorum ocağımda
Koyduklarında beni kara toprağa
Benim günahlarım sakın
Yük olmasın bağrında
Unutma beni, ama ah, şu kaderim
anılmasın

HANDEL: “Scenes of horror, scenes of
woe” (Dehşet sahneleri, kahır sahneleri) HANDEL: “Pensieri, voi mi tormentate”
Jeptha (1752)
(Düşünceler, nasıl da ediyorsunuz
Libretto: Thomas Morell
eziyet)
Agrippina (1709)
Storgè
Libretto: Vincenzo Grimani
Uğursuz bir olay var başımız üstünde,
Kahırlı bir şarkı söylememiz gerek
Agrippina
perişan halde
Ah düşünceler
Hiç, ama hiç huzuru kaçmamıştı
Düşünceler, nasıl da ediyorsunuz eziyet
her şeyi sezen zihnimin
böyle dinmek bilmeyen bir ıstırapla
Tanrım, bana yardım ediver
Oğluma imparatorluk payesi ver
Dehşet sahneleri, kahır sahneleri,
Siz tanrılardan umuyorum medet
aşağıdaki gölgelerden çıkar ileri,
fazladan korku salar geceye
Planlarım şimdi büyük tehlike altında
Claudius öldü sanınca
İnsanı boğan bir ümitsizlik
Narcissus ile Pallas’a
prangalara ederken eşlik,
çok şey itiraf ettim
aydınlık saatler de akar tatsız, biteviye
Ottone’de yürek vardır, Poppea’da da
cesaret
LEO: “Prendi quel ferro, o barbaro!”
Soyunabilirler intikama
(Al şu kılıcı, seni cani!)
ihanetim ortaya çıkacak olursa
Andromaca (1742)
Her yanım düşman dolu
Libretto: Antonio Salvi, Racine’in
Entrikalar, şimdi size geldi sıra
eserinden uyarlama
Ah, bırakmayın beni, sizdedir bereket
Andromache
Al şu kılıcı, seni cani
Dök kanını şu masum çocuğun

Ah düşünceler
Düşünceler, nasıl da ediyorsunuz eziyet

HANDEL: “Lascia ch’io pianga”
(Ağlayayım bırakın)
Rinaldo (1711)
Libretto: Giacomo Rossi
Almirena
Ağlayayım bırakın
Neyleyim bu insafsız kaderi
Tutayım matem
Özgürlüğümü kaybettim diye
Kederim kırsın
Şu zincirleri
Belki insafa gelir hemen
Hele bir acımı görmeye
BARIŞ
PURCELL: “They tell us that you mighty
powers” (Derler ki siz yukarıdaki büyük
güçler)
The Indian Queen
Libretto: John Dryden ve Sir Robert
Howard
Orazia
Derler ki siz yukarıdaki büyük güçler
Neşe ve lütuflarını sevgiyle süsler
Ah! Neden esirgersiniz bu lütfu orada
bu kadar bolsa
Böyle acı çektirirsiniz burada gariban
bir aşığa?
Halbuki tutkumdan dolayı acı çeksem
de
Sizinki gibi istikrarlı ve saf kalacak
benim sevgim de
Onun için çile çekmek vurur acılarıma
ket
Istırabımda neşe var, zincirlerimde
hürriyet
O beni daha çok sevemezdi bir ilahe
olsam
Bense bana tapana tapardım o zaman
Ah! O halde tanrılar, size emanet onun
aziz canı
Lütuflarınızda bendenizin yoktur başka
payı
HANDEL: “Crystal streams in murmurs
flowing” (Berrak dereler akıyor fısıl fısıl)
Susanna (1749)
Libretto: (tahminen) Moses Mendes
Susanna
Götürün, ah götürün beni serin bir
sığınağa
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Berrak dereler akıyor fısıl fısıl
Yumuşak meltemler esiyor usul usul
Taşıyor yaseminli kameriyenin balını

JOMMELLI: “Par che di giubilo”
(Ruhum delirecek sevinçten)
Attilio Regolo
Libretto: Pietro Metastasio

Eğiliyor senin oradaki dağı gölgeleyen
çamlar
Kıvrılıyor tatlı tatlı şırıldayan pınar
Ferahlatıyorlar öğle vaktinin kızgın
harını

Attilia
Sanki ruhum
Delirecek sevinçten
Nefesim
Duracak gibi aniden
Fırlayacak kalbim
Şu göğsümden yine

HANDEL: “Augelletti, che cantate”
(Küçük kuşlar, siz ki cıvıl cıvıl ötersiniz)
Rinaldo
Libretto: Giacomo Rossi

Ne kadar kolay aman
Ölüp gitmek
Büyük bir coşkudan
Büyük bir keder yerine

Almirena
Küçük kuşlar, siz ki cıvıl cıvıl ötersiniz
Küçük esintiler, siz ki üflersiniz
Kuşatarak beni şu tatlı havayla
Sevdiğim nerede, söyleyin bana!

In War & Peace
Joyce DiDonato
Il Pomo d’Oro
WAR

HANDEL: “Da tempeste il legno
infranto” (Fırtınanın dövdüğü bir gemi)
Jül Sezar
Libretto: Nicola Francesco Haym
Kleopatra
Fırtınanın dövdüğü bir gemi
Sonunda sağ salim limana vardığı
zaman
Başka bir şey istemez
Bir kalp de bulunca teselli
Onca acı ve kederin ardından
Ruhu sarar mutlu ve şen bir ses
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Ariodante
Karanlık ve korkunç bir gecenin
sabahında
Güneş parlar gökyüzünde daha yakın
Ve doldurur dünyayı neşeyle
O feci fırtına sırasında
Gemim batıyordu az kalsın
Şimdi limana ulaşıp demirledi esenlikle

HANDEL: Scenes of horror, scenes
of woe
Jeptha (1752)
Libretto: Thomas Morell
Storgè
Some dire event hangs o’er our heads,
some woeful song we have to sing
in misery extreme. O never, never
was my foreboding mind disturbed
before
with such incessant pains.
Scenes of horror, scenes of woe,
rising from the shades below,
add new terror to the night.
While in never-ceasing pain,
that attends the servile chain,
joyless flow the hours of light.
LEO: Prendi quel ferro, o barbaro!
Andromaca (1742)
Libretto: Antonio Salvi, after Racine
Andromache
Take the sword, you monster;
shed the blood of this innocent child.
My son, my love, forgive me.
But now you look at me, my darling!
Alas, how painful this moment!
I feel my heart is breaking.
Ah, you monster! Ah, what torment!
If you are not sated by

the blood of my unhappy son,
then murder his mother;
drink my blood too.

Agrippina
Pensieri,
pensieri, voi mi tormentate.

Andromaca
Prendi quel ferro, o barbaro!
quest’innocente svena.
Figlio, ben mio, perdonami.
Ma tu mi guardi, o caro!
Ahi, che momento amaro!
Sento spezzarsi il cor.
Ah, barbaro! Ah, tormento!
Se non ti basta il sangue
del figlio mio infelice, s
vena la genitrice,
bevi il mio sangue ancor.

Ciel, soccorri a’ miei disegni!
Il mio figlio fa che regni,
e voi Numi il secondate!

PURCELL: Dido’s Lament
Dido and Aeneas (1689)
Libretto: Nahum Tate
Dido
Thy hand, Belinda; darkness shades me.
On thy bosom let me rest;
more I would, but Death invades me;
Death is now a welcome guest.
When I am laid in earth,
may my wrongs create
no trouble in thy breast;
remember me, but ah! forget my fate.
HANDEL: Pensieri, voi mi tormentate
Agrippina (1709)
Libretto: Vincenzo Grimani
Agrippina
O thoughts,
thoughts, you persecute me.
Heaven, assist my plans!
Grant that my son become emperor,
and you, gods, support his cause!
My plans are now at great risk.
Believing Claudius dead
I confided too much in Narcissus and
Pallas.
Should my deception be revealed,
Otho has the heart and Poppaea the
courage
to exact revenge.
I am surrounded by enemies;
lies, your time has come,
ah, do not abandon me!
O thoughts,
thoughts, you persecute me!

Quel ch’oprai è soggetto a gran
periglio.
Creduto Claudio estinto,
a Narciso, e a Pallante
fidai troppo me stessa.
Ottone ha merto, ed ha Poppea
coraggio,
s’è scoperto l’inganno,
di riparar l’oltraggio;
ma fra tanti nemici
a voi, frodi, or è tempo;
deh, non m’abbandonate! P
ensieri,
pensieri, voi mi tormentate!
HANDEL: Lascia ch’io pianga
Rinaldo (1711)
Libretto: Giacomo Rossi
Almirena
Allow me to weep
for my cruel fate,
and to mourn
my lost freedom.
May my sorrow break
these chains,
if only out of pity
for my suffering.
Almirena
Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà.

Orazia
They tell us that you mighty powers
above
make perfect your joys
and your blessings by love.
Ah! why do you suffer the blessing
that’s there
to give a poor lover such sad torments
here?
Yet though for my passion such grief I
endure,
my love shall like yours
still be constant and pure.

zefiretti che spirate
aure dolci intorno a me,
il mio ben dite dov’è!

To suffer for him gives an ease to my
pains,
there’s joy in my grief,
and there’s freedom in chains.
If I were divine, he could love me no
more,
and I in return my adorer adore.
Oh! let his dear life then, kind gods, be
your care,
for I in your blessings have no other
share.

Thus when a heart finds solace,
having endured pain and sorrow,
happiness is restored to the soul.

HANDEL: Da tempeste il legno
infranto
Giulio Cesare
Libretto: Nicola Francesco Haym
Cleopatra
When the ship battered by a tempest
finally sails safely into port,
it can wish for nothing else.

Cleopatra
Da tempeste il legno infranto,
se poi salvo giunge in porto,
non sa più che desiar.
Così il cor tra pene e pianto,
or che trova il suo conforto,
torna l’anima a bear.

HANDEL: Crystal streams in murmurs
flowing
HANDEL: Dopo Notte
Susanna (1749)
Ariodante
Libretto attrib. Moses Mendes
Libretto: Antonio Salvi
Susanna
Lead me, oh lead me to some cool
retreat,
my spirits faint beneath the burning
heat.
Crystal streams in murmurs flowing,
balmy breezes gently blowing,
rob of sweets the jasmine bower.

Ariodante
After a dark and terrible night
the sun shines more brightly in the sky
and fills the earth with joy.
Whilst in the dreadful storm
my ship almost engulfed,
now it gains harbour
and reaches the shore.

Bow the pines that shade yon mountain, Ariodante
curl the softly trickling fountain,
Dopo notte, atra e funesta,
cool the noontide’s raging power.
splende in Ciel più vago il sole,
e di gioja empie la terra;
Il duolo infranga
HANDEL: Augelletti, che cantate
queste ritorte,
Rinaldo
Mentre in orrida tempest
de’ miei martiri
Libretto: Giacomo Rossi
il mio legno è quasi assorto,
sol per pietà.
giunge in porto, e’llido afferra.
Almirena
PEACE
Little birds, you who sing,
JOMMELLI: Par che di giubilo
little zephyrs, you who breathe
Attilio Regolo
PURCELL: They tell us that you mighty sweet airs around me,
Libretto: Pietro Metastasio
powers
tell me where my beloved is!
The Indian Queen
Attilia
Libretto: John Dryden and Sir Robert
Almirena
My soul seems
Howard
Augelletti che cantate,
delirious with joy:
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my breath seems
almost to fail me,
my heart to leap
from my breast.
How much easier it is
to be killed
by great elation
than by great sorrow!
Attilia
Par che di giubilo
l’alma deliri:
par che mi manchino
quasi i respiri,
che fuor del petto
mi balzi il cor.
Quanto è più facile
che un gran diletto
giunga ad uccidere
che un gran dolor!

JOYCE DIDONATO’NUN
MEKTUBU:
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İnsanlık tarihinin sarkacı sürekli
umut ve umutsuzluk, neşe ve korku,
huzur ve kaos arasında sallanır.
Çaresizliğe, bölünmeye, kimi anlarda
korkmaya meyilli, yine de başkaları için
merhametle iyimserliğe, arzulamaya ve
cömertliğe meyilli vesveseli insanlarız.
2016’da yaşayan bir dünya vatandaşı
olarak, görünüşe göre yaşamımızın her
köşesine nüfuz eden karamsarlık ve
karmaşanın oluşturduğu sarmala ve
ruhu harap edebilen iç karartıcı şamatacı
ayaklanmalara kolayca teslim olmak,
bazen beni boğuyor. Yine de kavgacı,
mağrur ve gönül hoşluğuyla iyimserim.
Kendime soruyorum: Böylesi bir kaosun
içinde gerçek ve uzun süreli bir huzur
bulmak mümkün mü? Mümkünse,
buna nasıl ulaşırım? Cesurca sükûneti
tercih etmek ve korkuları bastırmak
yerine kaçınamadığımız patırtı ve
temel korkularımız için kolayca boyun
eğmekten başka bir alternatif olduğunu
düşünmek akla uygun mu?
Sanatın büyük yaratıcıları sessizce
ve itidalle yüzyıllardır bize hem vahşi
doğamızı ve hem de kutsadığımız

joyce dıdonato & ıl pomo d’oro
“ın war & peace”

insanlığımızı mertçe göstererek
mezalim ve kıyameti yan yana tasvir
ediyorlar. Sanat birleştirir, sınırları aşar,
kopuk olanları birbirine bağlar, statüleri
bertaraf eder, karmaşayı yatıştırır, güç
ve statükoyu tehdit eder ve şereflice
ruhu yüceltir. Sanat, huzura ulaşan yüce
bir yoldur. Kendinizi konumlandırmak
isteyeceğiniz yeri düşünüp taşınmanız
için diğer usta sanatçılar gibi Handel ve
Purcell’ın yardımıyla sizi zahiri şekilde
birbirinin içine geçmiş ihtilaf ve huzur,
savaş ve barış dünyalarına bakmaya
davet ediyorum.
Eninde sonunda ve tartışmasız olarak,
ibreyi barışa doğru çevirme gücü, her
birimizin içinde yatıyor.
Ve size soruyorum: Kaosun ortasında
huzuru nasıl bulursunuz?

and our elevated humanity. Art
unifies, transcends borders, connects
the disconnected, eliminates status,
soothes turmoil, threatens power and
the status-quo, and gloriously exalts the
spirit. Art is a valiant path to peace.
With the help of Handel and Purcell,
among other masterful artists, I
respectfully invite you look at the
interwoven worlds of external conflict
and serenity, of internal war and peace,
and to contemplate where you wish to
reside within yourself.
Ultimately and unquestionably the
power to bravely tip the scales towards
peace lies firmly within every single
one of us.
And so I ask you: In the midst of
chaos, how do you find peace?

THE LETTER OF JOYCE DIDONATO:

“Karmaşanın ortasında nasıl huzur
bulursunuz?” sorusuna cevaplar
Answers to the question ‘How do you
find peace in the midst of chaos?’

‘In War & Peace:
Harmony through Music’
The pendulum of human history has
continuously swung between despair
and hope, horror and bliss, chaos and
tranquility. We are a restless bunch,
prone to desperation, separation
and fear in some moments, and yet,
mercifully, to optimism, aspiration and
generosity in others.
As a citizen of the world in 2016 the
temptation to spiral down into the
turmoil and pessimism that seemingly
permeates all corners of our lives
can overwhelm me at times, and
the temptation to simply give into
the dispiriting din of upheaval can
devastate the spirit. And yet, I’m a
belligerent, proud, willing optimist.
And so I ask myself: Is it possible to
find a sincere and lasting peace within
such deafening chaos? And if so, how
do I access it? Is it conceivable that
there exists an alternative to simply
surrendering to the inevitable noise
and our base fears, and instead to
bravely choose serenity, audaciously
silencing those fears?
Creators of great art have been
depicting atrocity and pandemonium
side-by-side with tranquility and
equanimity for centuries, boldly
showing us both our brutal nature

Dışsal huzur için her birimiz kendi
iç huzurumuzu bulmalıyız. Sessizlik,
her müzik eserinin başı ve sonudur;
oldukça gürültülü dünyamızda bunun
değerini bilmeliyiz.
For outer peace each one of us has to
find her or his inner peace. Silence is
the beginning and the end of all music
and we have to treasure that in this
very noisy world of ours.
~ Andras Schiff, Piyanist
~ Andras Schiff, Pianist
Huzur, okyanusun nefes alışını
dinleyerek, tabanlarında kumların
hareket ettiğini hissederek, güneşin
batışını izleyerek, günün sonunda
Allah’ın inayetinin farkında olarak,
yarının daha iyi bir gün olacağını bilerek
tek başına deniz kenarında yapılan bir
yürüyüştür.
Peace is found in a walk in solitude
upon a shore, listening to the breaths
of the ocean, feeling the shifting sands
underfoot, looking at the sun setting,
and with it the end of a day, knowing
that with the blessing of Allah,

tomorrow will be a better day. True
peace is the peace within.

~ Donna Leon, Yazar
~ Donna Leon, Writer

~ Dr. Fahad AlKindi, Umman Petrol HUZURu bulurum çünkü BARIŞın pozitif
Geliştirme Jeofizikçisi
yaratıcı gücüne inanıyorum.BARIŞı
~ Dr. Fahad AlKindi, Geophysicist for
sağlayarak HUZURa kavuşursunuz.
Petroleum Development in Oman
I find PEACE because I believe in the
Suçlu hükümetimizi ezmek için bir yol
positive creative power of PEACE.
bulmaktır. Intellectuals Unite (IoU–Size By giving PEACE you receive PEACE.
bir dünya borçluyuz) hareketimiz, bunu
~ Axel Vervoordt, Tasarımcı,
yapmaya çalışmaktadır. Kaosa ve yıkıma
Inspiratum’un Kurucusu
dur demek ve huzuru bulmak istiyoruz.
~ Axel Vervoordt, Designer,
Find a way to overpower our criminal
Founder Inspiratum
government. That’s what our
Sanatı yaşayarak: Nietzsche’ye göre
movement Intellectuals Unite (IoU –
We owe you a world) is trying to do. varlığımızın tek kanıtı sanattır ve dünya
estetik bir fenomendir. Ve sevgilimin
We want to stop the chaos and
wrecking, and find peace. aşkının tadını çıkararak ve ona dönerek.
~ Vivienne Westwood, Moda Tasarımcısı,
İkon, Aktivist
~ Vivienne Westwood, Fashion Designer,
Icon, Activist

By living in the arts: according to
Nietzsche, the only vindication for our
existence and this world is aesthetic.
And by enjoying the love of my
beloved, and returning it.

Huzuru ve umudu, mültecilerin sıcaklık
ve ayçiçeği boyama gücünü bulduğu
yağmurlu bir şehirde bulurum.

~ Alfred Brendel, Piyanist
~ Alfred Brendel, Pianist

I find peace and hope in a rainy city
where refugee people find the warmth
and strength to paint sunflowers.

Göbeğimden çıkıp ışık ve huzurla
kuşatılana dek büyüyen küçük bir ışık
küresi hayal ediyorum.

~ Sita, 8, Mülteci, Ressam
~ Sita, 8, Refugee, Painter

I imagine a small globe of light
growing larger from my centre until I
am surrounded by light and peace.

Kaosun ortasında huzuru bana getiren,
doğanın mükemmelliğini dikkatle
seyretmektir. Doğa, yüz milyonlarca
yıldır işleri düzene sokmuştur ve
sokmaktadır. İnsanlığın yaptığı ise
karışıklıktır, fakat doğa yeniden işleri
düzene sokacaktır. Belki bunu yapması
yüz milyonlarca yıl daha sürecektir, fakat
doğanın vakti var.
In the midst of chaos, it is the
contemplation of the perfection of
Nature that brings me peace. Nature’s
had hundreds of millions of years to
get things right, and it has. Mankind’s
made a mess, but Nature will make
things right again. It might take
another hundred million years, but
Nature’s got lots of time.

~ Debra Scott, Dallas Evsizler Sokak
Korosu Üyesi
~ Debra Scott, member of the Dallas
Street Choir for the Homeless

Just, and vice versa. Through music,
we must find these elements to feed
humanity around the world–to bring
Harmony and Peace to people through
Love: Love that, as Dante says, ‘moves
the Sun and the other stars’.
~ Riccardo Muti, Orkestra Şefi
~ Riccardo Muti, Conductor
Karmaşanın ortasında huzuru sessizlik
ve yalnızlıkta bulurum; kendimle
konuşarak ve kendimi dinleyerek,
doğanın harikaları üzerine düşünerek
(bu ister bir çiçek olsun, ister deniz
veya uçan bir kuş) ve hayaller içinde
kaybolarak.
In the midst of chaos I find peace in
silence and solitude; talking to myself
and listening to myself, thinking
about the wonders of nature (let it be a
flower, sea or a flying bird) and getting
lost in dreams.
~ Yeşim Gürer Oymak,
İstanbul Müzik Festivali Direktörü
& İKSV Genel Müdür Yardımcısı
~ Yeşim Gürer Oymak,
Istanbul Music Festival Director
& İKSV Deputy Director General

Joyce Didonato Pure Land Vakfı’na
cömert desteklerinden dolayı
teşekkür eder.
Joyce DiDonato would like
to thank the Pure Land Foundation
for its generous support.

Didonato ilaveten destekleri için
Biz müzisyenler dünyaya uyum, güzellik
Helen Berggruen tarafından tavsiye
ve huzur getiriyoruz. Antik Yunanlılar
güzel olan her şeyin ayrıca iyi ve adil edilen Five Arts Vakfı’na, Susan ve John
olduğunu da söylerdi. Sevgi aracılığıyla Singer’a, Helen ve Peter Bing’e, Howard
uyum ve barış getirmek için müzikle ve Sarah D. Solomon Vakfı’na ve Marnie
ve Kern Wildenthal ve Paul Sekhri’ye
tüm dünyadaki insanları besleyecek bu
teşekkür ediyor.
öğeleri bulmak zorundayız: Dante’nin
söylediği gibi, sevgi “o ki güneşi ve She would also like to thank Five Arts
diğer yıldızları hareket ettirir”. Foundation as recommended by Helen
Berggruen, Susan and John Singer,
Helen and Peter Bing, The Howard
We musicians bring Harmony, Beauty,
and Peace to the world. The ancient and Sarah D. Solomon Foundation and
Greeks used to say that everything Marnie and Kern Wildenthal and Paul
Sekhri for their additional support.
that evokes Beauty is also Good and
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mischa maisky

▪▪ Mischa Maisky, 20. yüzyılın efsanevi
çellistleri Mstislav Rostropovich ve
Gregor Piatigorsky ile çalışma olanağı
bulan tek çellist olma ayrıcalığına
franz lıszt oda orkestrası
sahiptir.
franz liszt chamber orchestra
Rostropovich onu şöyle övmüştür:
MISCHA MAISKY viyolonsel cello
“Genç kuşak viyolonselciler arasında en
üstün yeteneklerden biridir. Çalışında
02.06.2018 Aya İrini Müzesi
şiirselliği ve nefis bir zarafeti büyük
ct sa 20.00 Hagia Eirene Museum
bir ölçülülük içinde parlak bir teknikle
birleştiriyor.”
Edvard Grieg
Variations on a Rococo Theme
Letonya’da doğan Mischa Maisky,
for Cello and Orchestra in A
Holberg Süiti, op. 40
Rusya’da eğitim gördü. Londra, Paris,
Major, op.33
Holberg Suite, op.40
Berlin, Viyana, New York ve Tokyo
ile dünyanın diğer büyük müzik
– Moderato assai quasi
– Praeludium
merkezlerinde coşkuyla karşılanmakta,
Andante - Thema: moderato
– Sarabande
kendini bir dünya vatandaşı olarak
semplice
– Gavotte
görmektedir: “İtalyan yapımı bir
– Variation I: Tempo della Thema viyolonseli Fransız ve Alman yapımı
– Air
– Variation II: Tempo della
– Rigaudon
arşeler, Avusturya ve Alman yapımı
thema
tellerle çalıyorum; 6 çocuğum 4 farklı
– Variation III: Andante
Joseph Haydn
ülkede doğdu, ikinci eşim yarı Sri
– Variation IV: Allegro vivo
Viyolonsel Konçertosu No.1 Do
Lankalı yarı İtalyan; Japon yapımı bir
– Variation V: Andante grazioso arabaya biniyorum, İsviçre saati ve Hint
Majör, Hob VIIb: 1
– Variation VI: Andante
Cello Concerto No.1 in C Major,
yapımı bir kolye takıyorum ve klasik
– Variation VII: Andante
Hob VIIb: 1
müziğin sevildiği her yerde kendimi
sostenuto
evimde hissediyorum.”
– Variation VIII e Coda: Allegro Deutsche Grammaphon sanatçısı
– Moderato
moderato con anima
– Adagio
olarak son 30 yılda Viyana, İsrail ve
– Allegro molto
Berlin Filarmoni Orkestraları, Londra
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval. Senfoni Orkestrası, Paris Orkestrası,
Ara Interval
Orpheus ve Avrupa Oda Orkestraları
konser öncesinde mıscha
gibi dünyanın en önemli orkestralarıyla
Béla Bartók
maısky’e yaşam boyu başarı ödülü
35’in üzerinde CD çalışması bulunan
Yaylı Çalgılar için Divertimento,
sunulacaktır.
Maisky’nin albümleri Tokyo’da beş kez
Sz. 113 BB. 118
mıscha maısky wıll be presented a
Record Academy Prize, üç kez ECHO
Divertimento for String
lıfetıme achıevement award before
Deutscher Schallplattenpreis, Paris’te
Orchestra, Sz.113 BB.118
the concert.
ise Grand Prix du Disque ve Diapason
d’Or ödüllerine layık görüldü, pek çok
– Allegro non troppo
konsere doğru pre-concert talk*
kez de Grammy’e aday gösterildi.
– Molto adagio
19.00-19.30 ön avlu front courtyard Maisky, kariyerinin en önemli
– Allegro assai
serhan bali’nin mıscha maısky
konserlerini 2000 yılında
üzerine konuşması
gerçekleştirdiği J.S. Bach turnesinde
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
by serhan bali about mıscha maısky
verdi. Büyük besteciye duyduğu derin
Viyolonsel ve Orkestra için
hayranlığın göstergesi olan 100’ün
Rokoko Teması üzerine
* türkçe olacaktır.
üzerindeki konsere ek olarak Bach’ın
Varyasyonlar La Majör, op. 33
to be held ın turkısh.
solo süitlerini üç kez kaydetti.
2015 yılında Itzhak Perlman ve Evgeny
Kissin’le Carnegie Hall’da trio olarak
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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verdikleri konserin ardından 2016
yılında arkadaşlıklarının 40. yılını
kutlamak amacıyla Martha Argerich’le
bir Avrupa turnesine çıktı.
Tam anlamıyla dünya çapında
bir müzisyen olan Maisky, büyük
uluslararası festivallerde Leonard
Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim,
Valery Gergiev ve Gustavo Dudamel
gibi büyük orkestra şefleriyle çaldı.
Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson
Freire, Evgeny Kissin, Itzhak Perlman,
Lang Lang, Peter Serkin, Gidon Kremer,
Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim
Vengerov, kariyeri boyunca aynı sahneyi
paylaştığı büyük müzisyenlerden sadece
bir kısmıdır. Mischa Maisky, solo
konserleri dışında kızı Lily Maisky ve
oğlu Sascha Maisky ile düzenli olarak
konserler vermeye devam etmektedir.
▪▪ Mischa Maisky has the distinction
of being the only cellist in the world
to have studied with both Mstislav
Rostropovich and Gregor Piatigorsky,
two greatest cellists of the twentieth
century.
Rostropovich has lauded Mischa
Maisky as ‘one the most outstanding
talents of the younger generation of
cellists. His playing combines poetry
and exquisite delicacy with great
temperament and brilliant technique.’

Born in Latvia and educated in Russia,
since his emigration to Israel, Mischa
Maisky has been enthusiastically
received in London, Paris, Berlin,
Vienna, New York and Tokyo, among
other major music centres.
He considers himself as a citizen
of the world: ‘I’m playing an Italian
cello, with French and German bows,
Austrian and German strings, my six
children were born in four different
countries, my second wife is half Sri
Lankan – half Italian, I’m driving a
Japanese car, wear a Swiss watch, an
Indian necklace and I feel at home
everywhere people appreciate and
enjoy classical music.’
As an exclusive Deutsche
Grammophon artist during the last
30 years he has made well over 35
recordings with such orchestras
as the Vienna, Israel and Berlin
Philharmonics, the London Symphony
Orchestra, Orchestre de Paris, Orpheus
Chamber Orchestra and Chamber
Orchestra of Europe, among others.
His recordings have enjoyed worldwide
critical acclaim and have been fivetimes winner of the prestigious Record
Academy Prize in Tokyo, three-times
winner of the ECHO Deutscher
Schallplattenpreis, together with the
Grand Prix du Disque and Diapason
d’Or, Paris, as well as several Grammy
nominations.

One of the highlights in his career
was a worldwide Bach tour in the
year 2000, which included over 100
concerts. Another was undoubtedly
his trio performance in Carnegie Hall
with Itzhak Perlman and Evgeny Kissin
in 2015. In order to express his deep
admiration for this great composer,
Maisky has recorded Bach’s solo suites
three times.
2016 marked forty years of his
longstanding friendship with Martha
Argerich; to honour this anniversary
they toured Europe together.
Truly a world-class musician and
regular guest in major international
festivals, he has collaborated with
conductors including Leonard
Bernstein, Carlo Maria Giulini,
Lorin Maazel, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Vladimir Ashkenazy,
Daniel Barenboim, Valery Gergiev
and Gustavo Dudamel, and his
partnerships have included artists
such as Martha Argerich, Radu Lupu,
Nelson Freire, Evgeny Kissin, Itzhak
Perlman, Lang Lang, Peter Serkin,
Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim
Repin and Maxim Vengerov. Alongside
his solo concerts, Mischa Maisky
performs regularly with his daughter
Lily Maisky and his son Sascha Maisky.

franz liszt oda orkestrasi
▪▪ 1963 yılında Franz Liszt Müzik
Akademisi’nin son sınıf öğrencileri
tarafından kurulan Franz Liszt Oda
Orkestrası aradan geçen süre içinde
uluslararası müzik yaşamının en iyi
tanınan ve önde gelen topluluklarından
biri haline geldi. New York’taki
Carnegie Hall, Tokyo’daki Suntory Hall
ve Amsterdam’daki Concertgebouw
gibi dünyanın en prestijli konser
salonlarında Monteverdi’den 20. yüzyıl
bestecilerine dek uzanan repertuvarı
ve 200’ün üzerindeki CD çalışmasıyla
müzik eleştirmenleri ve müzikseverlerin
övgüsünü kazanan topluluk, Vadim
Repin, Gábor Boldoczki, Mischa Maisky,
Emmanuel Pahud, András Schiff,
Martha Argerich ve Adam Fischer gibi
tanınmış müzisyenlerle çalıştı.
Topluluğun ilk sanat yönetmeni
olan Frigyes Sádor’un 1979’da vefat
etmesi üzerine görevi orkestranın
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alınmasıdır. Nitekim birinci bölüm
“Praeludium”da Bach’ın toccata’ları
ve Eşit Düzenli Klavyesi kadar Grieg’in
döneminin daha özgür armonilerini
duymak da mümkündür. Benzer
şekilde yavaş tempolu bir dans olan
Sarabande’ın temel alındığı ikinci
bölümde besteciye özgü melankoli,
Bach’ın ünlü Air’ini (BWV 1068)
anımsatan dördüncü bölümde yine
Grieg’in kendi lirizmi de güçlü şekilde
hissedilir. Tüm bunlar göz önüne
alındığında Holberg Süiti, müzikte yeniKlasikçiliğin henüz ortaya çıkmadığı
bir dönemde yeni-Klasikçi bir anlayışın
örneği olarak kabul edilebilir. (Süre 20’)

© zsuzsa peto
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konzertmeister’i olan János Rolla
devraldı. Bugün Péter Tfirst tarafından
yönetilen Franz Liszt Oda Orkestrası,
Macaristan’ın köklü klasik müzik
geleneğinin temsilcilerinden biri olarak
kabul edilmektedir.

86

▪▪ The Hungarian Franz Liszt Chamber
Orchestra, founded in 1963 by the
former students of the Franz Liszt
Music Academy, is one of the most
famous European ensembles and has
been well known in the international
music scene for decades. The orchestra
played in prestigious concert venues
such as the Carnegie Hall in New
York, the Suntory Hall in Tokyo and
the Concertgebouw in Amsterdam.
Its repertoire spans almost the entire
history of music from Monteverdi
to the 20th century composers. The
orchestra has recorded more than 200
CDs that received critical acclaims.
Franz Liszt Chamber Orchestra
performs with internationally
renowned conductors and soloists such
as Vadim Repin, Gábor Boldoczki,
Mischa Maisky, Emmanuel Pahud,
András Schiff, Martha Argerich and
Adam Fischer.
After the death of Frigyes Sádor, the
first artistic director, János Rolla took
over his work as the concertmaster
of the orchestra. Today, Péter Tfirst
is the artistic leader. The Franz Liszt
Chamber Orchestra is proud to be the
national orchestra of Hungary, and
to present and promote Hungarian
culture throughout the world.

program notları
Edvard Grieg
Holberg Süiti, op. 40*
– Praeludium
– Sarabande
– Gavotte
– Air
– Rigaudon
Edvard Grieg, tam adıyla “Holberg
Çağı’ndan Süit” başlıklı eseri, tarihçi
ve bilim insanı olarak iz bırakan ama
aynı zamanda komedi ve hicivleriyle
Kuzeyin Molière’i olarak da anılan
hümanist oyunyazarı Ludvig Holberg’in
200. doğum gününü kutlamak için
1884’te besteledi. Önce piyano için
yazılan, bir yıl sonra da yaylı çalgılar
orkestrasına uyarlanan dört bölümlü
eserde bir prelüdle birlikte 18. yüzyıl
dans formlarını ele almıştı, çünkü
“Holberg Çağı”, çeşitli dans formlarının
çalgı müziğine hâkim olduğu çağdı.
Fakat Grieg, 18. yüzyıl dans formları
dendiğinde akla ilk gelen Allemande,
Courante ve Gigue gibi danslar yerine
Sarabande, Gavotte ve Rigaudon’u
tercih etmişti. “Holberg Çağı” J.S.
Bach’ın, George Frideric Handel’in
ve Domenico Scarlatti’nin de çağıydı.
Grieg, belirli 18. yüzyıl bestecilerini
açıkça işaret etse de eseri farklı stillerin
bir araya getirildiği bir kırkyama halinde
bestelememişti; aksine Holberg Süiti
bu bestecilerin stillerinin, 18. yüzyıl
prelüdlerinin, dans formlarının ve
süitinin retrospektif bir tavırla ele

Joseph Haydn
Viyolonsel Konçertosu No. 1 Do Majör,
Hob VIIb: 1*
– Moderato
– Adagio
– Allegro molto
Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 1’i
1761-1765 yılları arasında besteledi.
İlk kez ne zaman, nerede ve kimin
tarafından seslendirildiği bilinmeyen
konçertonun partisyonu 1961 yılında
müzikolog Oldřich Pulkert tarafından
Prag Ulusal Müzesi’nin Radenín
Koleksiyonu’nda bulundu. Prens
Nikolaus’un hizmetinde çalışan
Haydn’ın Esterházy’deki orkestrasında
1761-1768 yılları arasında solo
viyolonselci olarak yer alan Joseph
Franz Weigl’ın kendisi için hazırladığı
kopyalar ile Haydn’ın taslakları
karşılaştırıldığında, Pulkert’in bulduğu
partisyonun, bestecinin ilk viyolonsel
konçertosu olduğu anlaşıldı. Keşfin
ardından eser, 19 Mayıs 1962’de
Miloš Sádlo solistliğinde ve Charles
Mackerras yönetimindeki Çek Radyo
Senfoni Orkestrası eşliğinde çalındı.
Eserin yazıldığı tahmin edilen en geç
tarih olan 1765, aynı zamanda J.S.
Bach’ın ölümünden 15, Handel’in
ölümünden ise 6 yıl sonraya tekabül
eder. Dolayısıyla konçertonun Barok
stilin hâlâ güçlü olduğu bir dönemde
bestelendiği hatırlatılmalıdır. Nitekim
eser, Barok stilden Klasik stile geçişin,
Haydn özelinde bu geçişte Carl
Philipp Emanuel Bach’ın etkisinin
önemli örneklerinden biri olarak

kabul edilmektedir. Diğer taraftan
Mozart ve Beethoven’ın viyolonsel
konçertosu bestelemediği de dikkate
alındığında Haydn’ın bu ilk viyolonsel
konçertosunun müzik tarihinde ne denli
önemli bir konumda olduğu daha iyi
anlaşılacaktır.
Ritmik ve ezgisel nitelik ile kurgu
bakımından Haydn’ın 3. Keman
Konçertosu’yla büyük benzerlikler
gösteren eser, hepsi sonat allegrosu
formunda olan üç bölümden oluşur.
Birinci bölümün ilk 21 ölçüsünde
bölümün tüm malzemesi sunulur.
Ardından bu malzeme farklı ses
bölgelerinde solist icracının teknik
ve müzikal becerisini sergilemesine
fırsat verecek şekilde işlenir. Tek temalı
olmasına rağmen bölüm boyunca
bağımsız bazı motifler de kullanılmıştır.
Bölüm, bir kadansla sona erer. İkinci
bölüm ise Haydn’ın galant stilinin en
güzel örneklerindendir; viyolonselin
güzel tınısı ve şarkılama kabiliyetini
öne çıkarır. Yine bir kadansla biten
ikinci bölümü “Allegro molto” başlıklı
üçüncü ve son bölüm takip eder. Bu
bölümde viyolonsel partisi ile orkestra
arasındaki denge iyiden iyiye viyolonsel
lehine çevrilir. Viyolonsel partisinde
hızlı pasajların ve parlak süslemelerin
kullanıldığı bölüm, canlı ve neşeli
karakteriyle tipik bir Haydn son
bölümüdür. (Süre 27’)
Béla Bartók
Yaylı Çalgılar için Divertimento, Sz. 113
Bb. 118*
– Allegro non troppo
– Molto adagio
– Allegro assai
Béla Bartók, Yaylı Çalgılar için
Divertimento’yu 2-17 Ağustos 1939
tarihleri arasında 15 gün gibi kısa bir süre
içinde yazdı. O dönemde eşiyle birlikte
İsviçre’deki Saanen’de müziksever bir
hayırsever ve orkestra şefi olan Paul
Sacher’in misafiriydi. Sacher, 1926’da
Basel Oda Orkestrası’nı kurmuş,
dönemin önde gelen bestecilerine
eserler sipariş etmişti. Böylece Richard
Strauss, Hindemith, Stravinsky,
Honnegger ve Tippett gibi bestecilerin
bazı önemli eserleri ilk kez Basel’de
seslendirilmişti. Yine de Sacher aynı

zamanda bir eski müzik hayranıydı;
1933’te Rönesans ve Barok dönem
icralarına odaklanan Schola Cantorum
Basiliensis’i kurmuştu. Bartók, bir
mektubunda yazdığı gibi “her şeye belirli
bir mesafeden bakan” Sacher’in yanında
kendisini “eski zamanlardaki gibi bir
sanat hamisinin evinde konuk” olarak
hissetmişti. Kuşkusuz, Yaylı Çalgılar için
Divertimento’da Sacher’in siparişi kadar
misafirliğinde hissettiklerinin de etkisi
vardı. Üç bölümden oluşan Yaylı Çalgılar
için Divertimento’da Bartók, yaylı orkestra
ile orkestra içinden farklı çalgıları,
Barok dönem concerto grosso’larında
olduğu gibi solist ve eşlik görevlerinde
birbiriyle etkileşime sokar. Bu açıdan
Vivaldi, Albinoni ve Geminiani gibi
İtalyan bestecilerinin concerto grosso
yaklaşımını anımsatır. Yine de eserde
aynı zamanda sonat allegrosu ve rondo
formunun da kullanıldığı Mozartvari bir
divertimento anlayışı mevcuttur. İlk kez
11 Haziran 1940’ta Basel’de Paul Sacher
yönetimindeki Basel Oda Orkestrası
tarafından seslendirilen eserin birinci
ve üçüncü bölümleri motifsel gelişim
esasına dayanmakla birlikte dans
karakterini de taşır; ikinci bölüm ise
karanlık ve trajik atmosferiyle kontrast
oluşturur. Bartók ayrıca birinci bölümde
sonat allegrosu formunu, üçüncü
bölümde ise rondo formunu deforme
eder. Gerek Çingene ezgilerinin gerekse
de vals müziklerinin modernist bir
çerçeve içinde füg ve çeşitleme tekniğiyle
işlendiği Divertimento, Bartók’un
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
Macaristan’dan ayrılıp ABD’ye gitmeden
önce bestelediği son eserdir. (Süre 27’)
Pyotr Ilyich Çaykovski
Viyolonsel ve Orkestra için Rokoko
Teması Üzerine Çeşitlemeler La Majör,
op. 33*
– Moderato assai quasi Andante Thema: moderato semplice
– Variation I: Tempo della Thema
– Variation II: Tempo della thema
– Variation III: Andante
– Variation IV: Allegro vivo
– Variation V: Andante grazioso
– Variation VI: Andante
– Variation VII: Andante sostenuto
– Variation VIII e Coda: Allegro
moderato con anima

Çaykovski’nin Aralık 1876’da
tamamladığı ve Moskova
Konservatuvarı viyolonsel
profesörlerinden biri olan Wilhelm
Fitzenhagen’a ithaf ettiği eser,
ilk kez 30 Kasım 1877’de yine
Fitzenhagen solistliğinde ve Nikolai
Rubinstein’ın yönetimindeki Rus
Çarlık Müzik Topluluğu’nun eşliğinde
çalındı. Çaykovski’nin Glinka Ulusal
Müzesi’nde bulunan elyazması
partisyonu ile yayınlanan ilk edisyon
karşılaştırıldığında, Fitzenhagen’ın
özellikle viyolonsel partisine hatırı sayılır
ölçüde müdahale ettiği, çeşitlemelerin
düzenini değiştirdiği ve hatta bazı
kısımları eserden çıkardığı görülür.
Nitekim “Fitzenhagen versiyonu” olarak
anılan versiyon, Çaykovski’nin elyazması
partisyonunda olduğu gibi sekiz değil,
yedi çeşitleme içerir.
Pek çokları için öncelikli olarak bir Rus
Romantik bestecisi olan Çaykovski,
Rokoko stilinde bestelediği bir tema
ve çeşitlemelerinden oluşturduğu
eserinde orkestrasyonu da geç 18.
yüzyılın trompetsiz ve vurmalı çalgısız
donanımını göz önünde tutarak dört
üflemeli çalgı, iki korno ve yaylılarla
sınırlı tutmuş, ayırt edilir şekilde
“Rus Romantiği” olmakla birlikte Batı
Avrupa’nın müzik diline de ne denli
hâkim olduğunu göstermişti. Yine
de Çaykovski’nin Rokoko’su sadece
ayrıntılı süslemelerle belirginleşen,
Couperin’den Mozart’a dek pek çok
bestecide izleri görülen Rokoko değil,
kendi Romantizminin yansıması olan
Rokoko’dur.
Kısa bir orkestra girişiyle başlayan eser,
viyolonselin “espressivo” karakterdeki
16 ölçülük Rokoko temasını sunuşuyla
devam eder. Tema, kimi zaman lirik
kimi zaman da enerjik karakterde ve
ton ve ritim değişimleriyle çeşitleme
tekniğiyle işlenir. Yine de besteci,
çeşitleme tekniğine çoğu zaman içkin
olan gösterişli trilleri veya benzeri
bravura araçları oldukça dikkatli
kullanmış, ikinci plana atılma ihtimaline
karşı temanın kendisini korumaya
öncelik vermiştir. (Süre 20’)
* Program notları: elif damla yavuz
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“melodıes of ıstanbul”

HAKAN GÜNGÖR kanun & şef qanun & conductor
KUDSİ ERGUNER ney
ÇAĞ ERÇAĞ viyolonsel cello
YURDAL TOKCAN ud oud
FERRAN SAVALL vokal vocalist
İSTANBUL’UN EZGİLERİ ORKESTRASI
MELODIES OF ISTANBUL ORCHESTRA
Turay Dinleyen keman violin
Can Olgun keman violin
Caner Üstündağ kontrbas double bass
Semih Erdoğan piyano piano
Nhesko Neshev akordeon accordion
Ömür Küçükler klarnet clarinet
Türker Dinletir ney ney
Haig Sarikouyoumdjian duduk
Enver Mete Aslan ud oud
Nedyalko Nedyalkov kaval
Eylül Biçer gitar guitar
Selman Erguner perdesiz gitar fretless guitar
Mehmet Akatay perküsyon percussion
Memduh Akatay perküsyon percussion

Maci do rozas
Tamburi Cemil Bey’den “Çeçen
Kızı” ve Yunan versiyonu “Ta Xyla”
Çeçen Kızı from Tamburi Cemil
Bey and Greek version “Ta Xyla”
Geleneksel Afgan Müziği
Traditional Afghan Music “Laila
Djan”
Kudsi Erguner

Mediterrannean
Baburname
Yurdal Tokcan

Gürcü Kızı
Anon.

Seferad Sephardic song “Etoiles
du ciel”
İbranice Ninni Hebrew song
“Numi numi”
Johann Sebastian Bach

03.06.2018
pa su 18.00

Air

Kapalıçarşı
Grandbazaar

Çağ Erçağ

Kadim Çağ

program

Ney, Bulgar kavalı, Suriye kavalı,
Duduk solo taksimleri
Ney, Bulgarian kaval, Syrian
kaval, Duduk improvisations

Duduk ve perdesiz gitar solo
doğaçlamalar
Duduk and fretless guitar solo
improvisations

Anon.

Kanun solo
Qanun solo

Geleneksel Ermeni Müziği
Traditional Armenian Song
“Menk Kadj Tohmi”

konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 kalpakçılar caddesi
street
incilâ bertuğ’un “tarihi ve kültürel
altyapıların eşliğinde istanbul ve
musikisi” başlıklı konuşması
by incilâ bertuğ, ‘ıstanbul and ıts
musıc ın the lıght of hıstorıcal
and cultural substructure’

88

Ud solo taksimi
Ud solo improvisation

Perküsyon soloları
Percussion solos

Tanburi Mustafa Çavuş

Anon.

Anon.

Makedon Halk Şarkısı
Makedonian Folk Song “Dejgidi
Ludi Mladi”

Geleneksel Seferad Şarkısı
Traditional Sephardic Song
“La Rosa Enlorece”

“Dök Zülfünü Meydane Gel”

Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.

* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Süryanice ilahi Syriac Hymn
“Ya Mariam el”

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Anon.

Çargah Sirto

hakan güngör

▪▪ Born in 1973 in Ankara, Hakan
Güngör received his first music
▪▪ 1973 yılında Ankara’da doğan
education from his father Ali Osman
kanun sanatçısı Hakan Güngör ilk
Güngör, who is an oud player in
müzik eğitimini Ankara Radyosu’nda
Ankara Radio, and his first qanun
ud sanatçısı olan babası Ali Osman
lessons from Özkan Kayhan. In
Güngör’den, ilk kanun derslerini
1990, he entered Gazi University,
de Özkan Kayhan’dan aldı. 1990
Department of Music but after two
yılında Gazi Üniversitesi Müzik
years, he quitted his education here
Bölümü’nü kazanıp iki yıl eğitim
and entered ITU State Conservatory,
gördükten sonra, buradaki eğitimini
Department of Turkish Music in 1992.
yarım bırakarak, 1992 yılında İTÜ
During these years, he studied with
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Yavuz Özüstün, Nail Yavuzoğlu, Emin
Kompozisyon Bölümü’ne girdi; altı
Sabitoğlu, Mutlu Torun, Selahattin
yıllık eğitimi boyunca Demirhan Altuğ,
İçli, Tülûn Korman, Tülin Yakarçelik.
Yavuz Özüstün, Nail Yavuzoğlu, Emin
He also studied qanun technique with
Sabitoğlu, Mutlu Torun, Selahattin İçli,
Ruhi Ayangil and classical style with
Tülûn Korman ve Tülin Yakarçelik’le
Erol Deran. After his MA study at the
çalıştı. Ruhi Ayangil ile kanun tekniği,
Haliç University, he has become PhD
Erol Deran ile de Türk musikisi klasik
student at the same university.
üslup çalıştı. Yüksek lisansını Haliç
As a qanun virtuoso, he has
Üniversitesi’nde tamamlayarak, aynı
collaborated with prominent musicians
okulda doktora çalışmasına başladı.
including Kudsi Erguner, Jordi Savall,
Kanun icrasında kendine özgü bir teknik Yo-Yo Ma, Fazıl Say, Renaud Garcia
ve anlayış yaratan Güngör, 1993’ten bu
Fons, Okay Temiz, Goran Bregoviç,
yana Kudsi Erguner, Jordi Savall, Yo-Yo
Buch Morris, Robert Wilson, Madonna
Ma, Fazıl Say, Renaud Garcia Fons, Okay and Carolin Carlson, participated in
Temiz, Goran Bregoviç, Buch Morris,
the projects such as Asiaminor Jazz
Robert Wilson, Madonna ve Carolin
Project, Soloists of Istanbul, attended
Carlson gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle international festivals such as Montreux
çalıştı; Asiaminor Jazz Project, İstanbul
Jazz Festival, İstanbul Festival, Berlin
Solistleri gibi projelerde ve Montreux
Jazz Festival, Akbank Jazz Festival and
Caz Festivali, İstanbul Festivali, Berlin
gave concerts with many prominent
Caz Festivali, Akbank Caz Festivali gibi
orchestras. He also produces programs
önemli festivallerde yer aldı. Türkiye ve
for TRT Music Channel.
Avrupa’da pek çok orkestrayla konser
kudsi erguner
verdi, TRT Müzik Kanalı’nda birçok
program hazırladı. Hakan Güngör sanat
▪▪ Neyzen Kudsi Erguner, klasik
çalışmalarına ve konserlerine devam
Osmanlı ve tasavvuf müziği konusunda
etmektedir.
uzun yıllardır gerçekleştirdiği konserler
ve yayınladığı CD’lerle uluslararası bir
üne sahiptir. Türk tasavvuf müziğinin
ana çalgısı olan ney’de, Mevlevi
geleneğini devam ettiren Erguner
ekolünün son temsilcisi olan Ulvi
Erguner’in yetiştirdiği tek sanatçıdır.
Erguner, 1973 yılından itibaren yerleştiği
Paris kentinde, müzik çalışmalarının
yanı sıra, DESA mimarlık ve Paris
Sorbonne Üniversitesi’nde müzikoloji
öğrenimi gördü ve her iki alanda yüksek
lisans yaptı. UNESCO tarafından
Türk müziği arşivini genişletmekle
görevlendirildi, geleneksel müzikler
üzerinde yaptığı çalışmaları Türkiye ile
kısıtlı tutmayıp 1980 yılından itibaren

© danıela ıncoronato

Hindistan, Pakistan, Afganistan ve
Japonya ile Kuzey Afrika ülkelerinde de
araştırmalarda bulundu. World Music
akımının en önemli öncülerinden olan
Erguner, Songlines dergisi tarafından
yapılan dünyanın en iyi 50 geleneksel
müzik yorumcusu listesindeki tek
Türk müzisyendir. Peter Gabriel,
Georges Aperghis, Alexandre Desplat,
Didier Lockwood, Michel Portal, Marc
Minkowski, Fazıl Say, Mehmet Ulusoy,
Christof Lauer, Michel Godard, Renaud
Garcia-Fons, Hilliard Ensemble,
Jordi Savall, Ensemble Lycourgos
Angelopoulos, New Ensemble, Atlas
Ensemble, Markus Stockhausen,
Bartabas, Nusrat Fateh Ali Khan
ve Anouar Brahem gibi birbirinden
çok farklı müzik türlerinde tanınan
sanatçılarla bir araya gelerek konserler
verdi; Peter Brook, Robert Wilson,
Carolyn Carlson, Maurice Bejar, Tony
Gatliff ve Sarkis ile tiyatro, bale ve
sinema konusunda çalışmalar yaptı;
Mehmet Ulusoy’un yönettiği Simyacı ve
Benerji piyeslerine hazırladığı müziklerle
1998 ve 2002 yılında Afife Tiyatro
Ödülleri kapsamında verilen En İyi
Müzik Ödülü’ne layık görüldü.
Yüzlerce CD kaydı bulunan Erguner,
Osmanlı müziğinin farklı yönlerine
odaklanarak, konuyla ilgili 4 Fransızca
(Les Contes de Mesnevi, Les saints des
Derviches Bektachi, La Fontaine de la
Séparation, La flûte des Origines), 2
Türkçe (Ayrılık Çeşmesi, Bir Neyzen-İki
Derya) kitap yayımladı. Halen tüm
dünyada gerçekleştirdiği konserlerinin
yanı sıra birçok kurumda tasavvuf ve
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(Bodrum), İstanbul Müzik Festivali,
Merano (İtalya) ve Schleswig-Holstein
(Almanya) gibi festivallerdeki konserler
ve İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir
senfoni orkestraları eşliğinde solist
olarak konserler veren Çağ Erçağ, 2014
yılı Donizetti Müzik Ödülleri’nde “Yılın
Yaylı Çalgılar Yorumcusu” ödülünü aldı.
Erçağ, Fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un
katkısıyla alınan 1740 yapımı Petrus
Guarneri viyolonselle çalmaktadır.

© kürşad sezgin

olan Erçağ, 2002’de kurulan ve dört
viyolonselden oluşan Çellistanbul,
Ateek ve 2005 yılında Gürer Aykal’ın
öncülüğünde kurulan Borusan
Quartet’in üyesi oldu.
Müzik danışmanlığını Alban Berg
Quartet üyelerinden Gerhard Schulz’un
yaptığı Borusan Quartet’le Maxim
Vengerov, Joshua Epstein, Juilliard
Quartet gibi kişi ve toplulukların
ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. Yine
Borusan Quartet’le Borusan Müzik Evi
ve Kadıköy’deki Süreyya Operası’nda
gerçekleştirdikleri düzenli sezon
konserlerinin yanı sıra, başta Fransa,
Almanya, Avusturya, İtalya ve ABD
olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında çok
sayıda turneye çıktı, konserler verdi.
2010 Mayıs’ında ilki düzenlenen ve
bugün Donizetti Ödülleri adı altında
sürdürülen Andante Dergisi Klasik
Müzik Ödülleri töreninde Borusan
Quartet’le “Yılın Oda Müziği Topluluğu”
ödülü aldı. Aynı yıl New York’taki
Carnegie Hall’da finali gerçekleşen ve
88 oda müziği topluluğunun katıldığı
ICMEC Uluslararası Oda Müziği
Topluluğu Yarışması’nda birincilik
ödülüne layık görüldüler. Ayrıca 8-910 Haziran 2017’de Yo-yo Ma ve
Wynton Marsalis’in konuk sanatçı
olarak katıldığı New York Filarmoni ve
Birleşmiş Milletler’in ortak projesi olan
World of Peace etkinliğinde yer aldı.
Borusan Quartet’le New York, Boston,
Montpellier, Milano, Londra, Cork,
Strasbourg, Shimonoseki ve Tokyo’nun
yanı sıra Ankara Müzik Festivali,
Antalya Piyano Festivali, D-Marin

won the gold medal at the 2010
ICMEC International Chamber Music
Ensemble Competition (USA) from
among 88 other ensembles and
performed at the Weill Recital Hall.
Erçağ performed with the Borusan
Quartet in cities like Montpellier,
Milano, Strasbourg and Boston as
well as Ankara Music, Antalya Piano,
D-Marin (Bodrum), Istanbul Music,
Merano (Italy), Schleswig-Holstein
(Germany) Festivals an appeared as
▪▪ Çağ Erçağ entered the Hacettepe
soloists with the Izmir, Istanbul, Bursa,
University State Conservatoire in 1986 Eskişehir Symphony Orchestras. Also
and studied under Jozsef Györffy and
Çag Erçağ, the cellist who was invited
Doğan Cangal. During these years, he
from Turkey, performed the New York
gave concerts in France, Netherlands,
Philharmonic concert at the concerts
Luxembourg, Egypt and many other
in which world-renowned cellist Yo-Yo
countries with the Mediterranean Youth Ma was soloist with the participation of
Orchestra and had the opportunity to
artists selected from the musicians of
attend Lluís Claret’s masterclass.
different countries of the world where
Erçağ performed with artists like Gürer he was director of Alan Gilbert with the
Aykal, Fazıl Say, Ayla Erduran, Ayşegül
orchestra, he gave concerts in the cello
Sarıca, Robert Cohen, Aleksander Rudin group. Çağ Erçağ plays a 1740 Petrus
and Daniel Grosgurin and appeared at
Guarneri cello the purchase of which
the 35th Istanbul Music Festival (2007)
architect-photographer Ahmet Ertuğ
with the Borusan Chamber Orchestra
has contributed to in memory of his
as well as Cyprus, Eskişehir, and
father’s love for classical music.
Mersin Music Festivals. He performed
osman yurdal tokcan
as a soloist with the Borusan Istanbul
Philharmonic, Presidential Symphony,
▪▪ 1966 yılında Ordu’da doğan Osman
Izmir State Symphony, Bursa Regional
Yurdal Tokcan, 1988 yılında İTÜ Türk
Symphony, Antalya State Symphony
Musikisi Devlet Konservatuarı Temel
Orchestra, Vienna Jeunesse Orchestra
Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.
and the Şişli Municipal Orchestra
1990 yılında sanat yönetmenliğini
in Strasbourg. He was appointed
Necdet Yaşar’ın yaptığı, Kültür ve
solo cellist of the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra in 2003. Apart Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk
Müziği Topluluğu’na ud sanatçısı olarak
from BIPO, he is also a member of
atandı. Ud sazının geleneksel icrasını
the cello ensemble of four members
günümüz tınılarıyla birleştirerek kendi
established in 2002, Çellistanbul and
özgün tekniğini geliştirdi ve bu tekniğin
the Borusan Quartet.
Together with the Borusan Quartet for yansımalarını perdesiz gitar üzerinde de
uyguladı.
which Gerhard Schulz of the Alban
1997’de Fransa’da Burhan Öçal, Göksel
Berg Quartet is a music advisor, they
Baktagir, Selim Güler, Arif Erdebil’den
attended the master-classes of Maxim
oluşan toplulukla verdikleri konserin
Vengerov, Joshua Epstein, Juilliard
albümü piyasaya sürüldü ve 1998’te
Quartet. In addition to their regular
Fransız otoriteleri tarafından yılın en
seasonal concerts at the Süreyya
iyi etnik albümü olarak gösterildi.
Opera and the Borusan Music House
2001’de Amsterdam perküsyon grubu
in Istanbul, they had many tours in
ve oda orkestrasıyla birlikte katıldığı Ud
Turkey as well as France, Germany,
Sazı Etrafında Avrupa Müziği konulu
Austria, Italy, USA and many other
konserde solist sanatçı olarak yer alan
countries. In May 2010 they were
Tokcan, Mercan Dede Ensemble ile 2000
awarded the “Chamber Ensemble of
ve 2001 yıllarında Akbank Uluslararası
the Year” at the Andante Magazine’s
Caz Festivali’ne katıldı. 2002’de Göksel
Classical Music Awards. They also

© volkan gümüşlü

Baktagir ile İsrailli müzisyenlerle
oluşturdukları Grup Baharat ile
birlikte İsrail’de konserler verdi. Kudsi
Erguner’in çeşitli müzik projelerinde
yer aldı, Erguner ile birlikte yurtiçinde ve
yurtdışında birçok konsere katıldı. Ayrıca
Djaffer Youssef, Karl Berder Octet, Trilok
Gurtu, Mısırlı Ahmet, Ömer Faruk ve
Hacı Faruk Tekbilek gibi isimlerle aynı
sahneyi paylaştı. 2002 Aralık ayında
Selanik’te düzenlenen, Ara Dinkjian,
Simon Shaheen, Haig Yazdjian, Omer
Beshir gibi sanatçıların da yer aldığı
Internationale Oud Meeting’de ustalık
kursları yönetti ve konser verdi. 2003’te
Ürdün’de düzenlenen Ud Festivali’ne
ve Mısır’da düzenlenen Arap Müziği
Festivali’ne katıldı. 2006’da CaliforniaSanta Cruz’da resital verdi, aynı yıl
Umman’da düzenlenen Uluslararası Ud
Festivali’ne de katıldı.
Yirmi üç ülkenin önde gelen
sanatçılarından oluşan Tekfen Filarmoni
Orkestrası’nda da solist sanatçı olarak
yer alan Tokcan, bu orkestrayla birlikte
yurtiçinde ve yurtdışında pek çok
konser verdi, Japonya’da gerçekleştirilen
Türk Yılı etkinliklerinde yer aldı.
2008’de International Jerusalem Oud
Festival’de Ross Daly ve Zohar Fresko
ile, 2009’da Ara Dinkjian ve Taisser
Elias ile aynı sahneyi paylaştı. İsrailli
Ladino şarkıcısı Hadass Pal Yarden’in
Yahudice adlı CD çalışmasının müzik
yönetmenliğini yaparak, sanatçıyla
birlikte birçok konserde yer aldı. Göksel
Baktagir ile birlikte yorumladıkları Azeri
isimli eser Passion of Christ filminde
kullanıldı; Kingdom of Heaven adlı filmin
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musiki üzerine konferans vermekte,
Venedik Giorgio Cini Vakfı, The
Intercultural Institute of Comparative
Music Studies (IISMC) ve Rotterdam
konservatuarlarında öğretim görevlisi
olarak çalışmalarına devam etmektedir.
2014 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi
tarafından fahri doktora unvanı verilen
Erguner, 2016’da UNESCO tarafından
İyi Niyet Elçisi seçilmiştir.

90

Ali Ufki”, “Islam Blues”, “Taj Mahal”
“La Banda Alla Turka” ‘’Ottoman
Drums’’, “Ottomania” “ Fasl- Ottoman
court music” . His project ‘’Passion d’
Istanbul‘’ commissioned by the French
Government in 2000 was performed
in a concert in Paris and recorded live
on CD.
He released more than hundred CD
mostly dedicated to the different
aspects of the Ottoman music and
▪▪ Kudsi Erguner, one of the foremost
published four book in French and
nay masters of our times, is particularly two in Turkish (Les Contes de Mesnevi,
famed for his activities helping to
Les saints des Derviches Bektachi, La
introduce Ottoman and sufi music to
Fontaine de la Séparation, La flûte des
the world with internationally acclaimed Origines, Ayrilik Cesmesi, Bir Neyzenprojects and recordings. Erguner comes Iki Derya). In 2014, Erguner received
from a family of Turkish musicians. His the honoris causa doctorate from
contact with many famous musicians
the Bulent Ecevit University and he
from the older generation, who
designated UNESCO artist for Peace
continually passed through his parents’ in May 2016. Parallel to his concerts
house, and his involvement with various and activities, he continues to teach
Sufi brotherhoods, whose music and
the modal music at the Conservatory
teachings Erguner studied, left their
of Rotterdam (CODARTS) and gives
decisive marks on him. He received his a masterclass every year at the Cini
training directly from his father, Ulvi
Foundation in Venice within which he
Erguner, who was the last great master
also created Birun Ensemble.
of the Nay.
Kudsi Erguner studied also architecture çağ erçağ
and musicology in Paris, he has
▪▪ 1986 yılında girdiği Hacettepe
given concerts and played in major
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
festivals throughout the world and has
researched the music of India, Pakistan Jozsef Györffy ve Doğan Cangal’dan
eğitim alan Çağ Erçağ, öğrenimi
and Turkey, grounded diverse music
ensembles, recorded numerous albums sırasında Akdeniz Gençlik Orkestrası ile
and as a contributor to the World Music Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve Mısır
gibi birçok ülkede konser verdi, Lois
has worked with such well known
Claret’nin ustalık sınıfına katıldı.
artists such as Robert Wilson, Peter
Brook, Carolyn Carlson, Maurice Béjart, Gürer Aykal, Fazıl Say, Ayla Erduran,
Ayşegül Sarıca, Robert Cohen,
Peter Gabriel, Tony Gatliff, Georges
Alexander Rudin ve Daniel Grosgurin
Aperghis, Didier Lockwood, Michel
gibi müzisyenlerle konser veren Erçağ,
Portal, Alexandre Desplat, Marcus
2007’de gerçekleştirilen 35. İstanbul
Stochausen, Nusret Fethi Ali Khan,
Müzik Festivali’nde Borusan Oda
Jordi Savall, Ensemble Lycourgous
Orkestrası eşliğindeki konserin yanı sıra
Angelopoulos, New Ensemble, Marc
Minkowski, Fazil Say, Mehmet Ulusoy, Kıbrıs Müzik Festivali, Eskişehir Müzik
Festivali, Mersin Müzik Festivali gibi
Christophe Lauer, Michel Godard,
birçok festivalde solist olarak yer aldı;
Renaud Garcia-Fons, Bartabas, Sarkis,
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,
Anwar Brahem.
He has devised many original projects Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
İzmir Devlet Senfoni, Bursa Bölge
for the International Music Festivals
Senfoni, Antalya Devlet Senfoni, Viyana
namely “From Sufism to Flamenco’’,
Jeunesse Orkestrası ve Strasbourg’da
‘’Ghazals’’, ‘’Ferahfeza Whirling
Şişli Belediye Orkestrası eşliğinde solist
Dervishes Ceremony‘’, ‘’Songs from
olarak konserler verdi.
Vienna and Istanbul : Schubert-Sevki
2003’te Borusan İstanbul Filarmoni
Bey’’, “Rembetiko from Istanbul”,
Orkestrası’nın solo viyolonselcisi
“Works of Prince Dimitri Kantemir &

“melodıes of ıstanbul”

91

“istanbul’un ezgileri”

92

▪▪ Born in 1966 in Ordu, Osman Yurdal
Tokcan graduated in 1988 from ITU,
Turkish State Conservatory School,
Department of Basic Sciences. In 1990,
he was appointed as an oud artist to
the Istanbul State Ensemble of Turkish
Music of the Ministry of Culture and
Tourism, whose art director was Necdet
Yaşar. As one of the foremost oud artists
today, Tokcan has combined traditional
performance of the instrument with
modern tunes and developed his own
unique technique which he applies to
the fretless guitar.
In 1997, he gave a concert in France
with a team of musicians consisting
of Burhan Öçal, Göksel Baktagir,
Selim Güler and Arif Erdebil. The
recording of this concert was released
as an album, and awarded the Best
Ethnic Album in 1998 by French
judges. In 2001, he participated in
the European Music Around Ud
concert as a soloist artist together with
the Amsterdam percussion group
and chamber orchestra; and in the
Akbank International Jazz Festival in
2000 and 2001 together with Mercan
Dede Ensemble. In 2002, he gave
concerts in Israel with Göksel Baktagir,
together with Grup Baharat that
they created with Israeli musicians.
Tokcan also collaborated in various
musical projects of Kudsi Erguner and
participated in many concerts with

him in Turkey and Europe. In 2002,
he participated in the International
Oud Meeting and gave a masterclass
and concert in Thessaloniki, with
artists such as Ara Dinkjian, Simon
Shaheen, Haig Yazdjian and Omer
Beshir in attendance. He also played in
Jerusalem, where music pieces from
the Mediterranean countries were
performed, with the attendance of
artists including Selim Güler, Ross Daly,
Zohar Fresko and Yinon Muallem. In
2003, he was invited to the Oud Festival
in Jordan and participated in the Arabic
Music Festival held in Egypt.
Tokcan also took part as a soloist
artist with the Tekfen Philharmonic
Orchestra consisting of the leading
artists of twenty-three countries,
playing in many concerts and
participated in the Turkish activities
organized in Japan. He shared the
stage with Ross Daly and Zohar
Fresko at the International Jerusalem
Oud Festival in 2008, and with Ara
Dinkjian and Taisser Elias in 2009.
Tokcan also worked as the music
director of the Israeli Ladino singer
Hadass Pal Yarden’s album titled
Yahudije and performed in many
concerts with this artist. The work,
titled Azeri, that they performed
together with Göksel Baktagir was used
in the soundtrack of the movie Passion
of the Christ. Tokcan also worked as
a performer in the soundtrack of the
movie Kingdom of Heaven, and on on
the albums of world-famous musician
Jordi Savall titled İstanbul, Dimitrie
Cantemir, La Sublim Porta, Bal-Kan,
Ramon Llul, and İbn-i Batuta.
Since 2005, he has attended
international seminars organized
by Ross Daly in Crete as an oud
instructor, and shared his knowledge
and experience with his masterclass
level students. He also started seminars
on Turkish style oud performance in
Iran and Tunisia. Since 2015, the artist
has been working as the ensemble art
director of his current institution.

ferran savall
▪▪ Ferran Saval, 1979 yılında Basel’de
doğdu. Montserrat Figueras ve Jordi
Savall’in oğlu olarak küçük yaşlardan

itibaren müzik eğitimi, provalar ve
konserlerle iç içe bir yaşamı oldu. Önce
gitara başladı, ardından Escola Superior
de Música de Catalunya’da Xavier
Díaz-Latorre ile, Trossingen’de Rolf
Lislevand ile ve Sant Feliu de Guíxols’de
Andrew Lawrence-King ile erken dönem
çalgılarında uzmanlaştı.
Doğal sesin peşinde olan Savall,
herhangi bir stilde uzmanlaşma amacı
taşımaksızın Pakistan, Hindistan ve
Ermenistan gibi farklı dünya müziklerini
araştırdı, doğaçlamalarında bu stillerden
yararlanmanın yollarını aradı. Dolors
Aldea ile vokal teknik çalışmaları yaptı.
İlk eğitim aldığı ve konser verdiği
mekânlar Barcelona’nın Gràcia
bölgesindeki sokaklar ve meydanlar
ile Venezuelalı yazar Armando Luigi
Castaneda’nın işlettiği SiNo Bar oldu.
2004 yılında ailesiyle profesyonel olarak
konser vermeye başladı. Du temps
& de l’instant adlı albümlerini tüm
dünyada verdikleri konserler takip etti.
2005 yılından bu yana Hintli dansçı ve
koreograf Shantala Shivalingappa ile pek
çok projede yer alan Savall, Chitravina
N. Ravikiran, Thodur Madabusi Krishna,
Subash Chandra, Prabhou Edouard
ve Wassim Soubra gibi müzisyenlerle
çalıştı. 2008’de Mario Mas’ın
rehberliğinde ve Jordi Gaspar, Javier Mas
ve Dimitris Psonis gibi müzisyenlerin
katılımıyla Mireu el nostre mar’ı kaydetti.
Ayrıca Driss El Maloumi, Nedyalko
Nedyalkov, Razmik Amyan, Gaguik
Mouradian ve Hakan Güngör gibi
müzisyenlerle çalıştı. Gèmini l’espectacle
de poesia ve Una música de cavalls negres
gibi projelerde yer aldı ve yakın zamanda
Jordi Gaspar’la duo olarak konserler
vermeye başladı.
2014’te son projesi IMPRO’yu sundu.
Aynı yıl Shantala Shicalingappa ile
IMPRO SHARANA adlı dans projesini
gerçekleştirdi. Bu proje, Barcelona’daki
Mercat de les Flors Tiyatrosu’nda ve
Temporada Alta Festivali’nde sahnelendi.
2015’te şarkıcı-şarkı yazarı Judit
Neddermann, besteci ve piyanist
Clara Peya gibi çağdaş Katalan müzik
dünyasından önemli müzisyenlerle
IMPRO projesini yeniledi.
2016-2017 yıllarında Fransa, İtalya,
Belçika ve Almanya’da pek çok festivalde
yer alan Savall, konser vermeye ve yeni
projeler üretmeye devam etmektedir.

© la pedrera barcelona

▪▪ Ferran Savall was born in Basel
in 1979. Since early childhood, as
the son of Montserrat Figueras and
Jordi Savall, he has been in everyday
contact with the musical world of
study, rehearsal and concert in his
family home. He studied guitar and
later specialised in early instruments
at the Escola Superior de Música de
Catalunya with Xavier Díaz-Latorre;
at Trossingen (Germany) with Rolf
Lislevand (theorbo); and on various
occasions with Andrew Lawrence-King
in Sant Feliu de Guíxols (Catalonia).
Ferran Savall is a self-taught singer
in search of the natural voice. He has
explored world music from Pakistan,
India and Armenia among others, but
always shunning any specialisation of
style, searching for technical morsels
to incorporate into his improvisations.
Voice technique classes with Dolors
Aldea have reinforced his vocal base.
The first places where he performed
were the squares and streets of the
Gràcia district in Barcelona and the
SiNo bar run by the Venezuelan
writer Armando Luigi Castaneda, now
closed. In 2004 he embarked on the
adventure of playing professionally
with his family. Their recording of
the disc Du temps & de l’instant was
followed by concerts all over the world.
Since 2005 he has worked with the
Indian dancer and choreographer
Shantala Shivalingappa on a number
of projects and with musicians such
as Chitravina N. Ravikiran, Thodur
Madabusi Krishna, Subash Chandra,

Prabhou Edouard and Wassim Soubra.
In 2008 he recorded ‘Mireu el nostre
mar’ with the assistance of Mario Mas
and the participation of Jordi Gaspar,
Javier Mas and Dimitris Psonis, among
others. After the warm reception given
to the disc in France he has performed
frequently there in a trio with Mario
Mas and Jordi Gaspar. He has also
worked with musicians such as Driss El
Maloumi, Nedyalko Nedyalkov, Razmik
Amyan, Gaguik Mouradian and Hakan
Gungor, with whom he played recently
in Turkey with the Pandora group for
TRT Muzik. He has also been involved
in projects such as ‘Gèmini l’espectacle de
poesia’ and ‘Una música de cavalls negres’,
as well as a recent close relation in a duo
with Jordi Gaspar.
In 2014 he has presented the project
IMPRO. During this year he also
created the dance project IMPRO
SHARANA with the renowned
choreographer Shantala Shivalingappa.
This project has been presented in
the Mercat de les Flors theater of
Barcelona and also in the Temporada
Alta Festival.
During the 2015 he has played and
participated with musicians from the
Catalan contemporary scene, such as
singer-songwriter Judit Neddermann,
the composer and pianist Clara Peya
interpreting new versions of his project
and IMPRO concept.
During the years 2016 and 2017
Ferran Savall played at festivals in
several countries, such as France, Italy,
Belgium and Germany. Ferran Savall
is currently in a creative stage and
developing new projects.

geliştirmiş. Başkent olduğu Bizans ve
Osmanlı İmparatorluklarının ardından,
onlardan kalan mirasla bugün de önemli
bir kültür ve sanat merkezi. Geçmişten
bugüne dönemin hem en köklü hem
de en popüler müzik örneklerinin
üretildiği, müziğin adeta kalbinin attığı
bu megapolde klasik Batı müziğinden
çağdaş eserlere, arabeskten dünya
müziğine, rebetikodan caza, fadoya, her
tür müzik dinleyicisini buluyor. Şehrin
Osmanlılar tarafından fethinden sonra
ilk kurulan yapılardan Kapalıçarşı ise bu
konserde çokyönlü ve etkin alışverişin
dengelenip kontrol edildiği büyük
bir mekanizma olarak müziğe de ev
sahipliği yapıyor. Her biri dünyanın başka
bir köşesinden gelen usta müzisyenler
işte tam da bu özellikleri sebebiyle,
yolları bu şehirde kesişmiş, birbirleriyle
etkileşmiş ve serpilip gelişmiş kültürlerin
müzik mirasını kutlamak üzere 555 yıllık
Kapalıçarşı’da “İstanbul’un Ezgileri”yle
buluşuyor. Dinlerken adeta bir filmin
içinden müzikler dinliyormuş hissine
kapılacağınız romantizm ağırlıklı
eserlerden oluşan konser, kimi zaman
enstrümanların virtüözitesi kimi zaman
doğaçlamaların nitelikli sohbetleri
eşliğinde, Türkiye ve İsrail Sefaradları,
Osmanlı, Makedon, Afgan, Yunan ve
İspanyol şarkıları ile yeni bestelerden
oluşmuş bir repertuvar sunuyor.
“İstanbul Ezgileri” konserinin bir diğer
özelliği de sadece tarihsel geçmişe
sahip yazılı eserlerden oluşan bir konser
olmanın ötesinde İstanbul’la bağı
olan müzisyenlerin konser sırasındaki
karşılıklı doğaçlamalarla bu akşama
özel yaratacakları “İstanbul Ezgileri”ni
de barındırıyor olması. Sürprizlerle dolu
İstanbul Ezgileri konseri, uluslararası üne
program notları
sahip kanun virtüözümüz Hakan Güngör
tarafından planlandı, repertuvardaki
Türk, Yunan, Makedon, Ermeni,
şarkılar ve müzisyenler bu kadim şehirle
Süryani, Sefarad, İbrani, Afgan
kurdukları kuvvetli bağ doğrultuda
geleneksel müziklerinden seçmeler, solo oluşturuldu. İstanbul’un suyundan içmiş,
taksimler ile Erguner, Tokcan ve Erçağ’ın yolundan geçmiş, sesiyle harmanlanmış
besteleri*
bestecilerin müziklerine kendi seslerini
katan müzisyenler bu konserde asırlardır
Yüzyıllardır kadim kültürlere ev sahipliği olduğu gibi hoşgörü ve kardeşliğin
yapmış, nice inanç sistemlerini
müzikal yansımasını sahneye taşıyarak
barındırmış, geçerken uğranmış dev bir
İstanbul’u bir müzik El Dorado’suna
çatı İstanbul. İnançların, kültürlerin, etnik çevirecekler.
kökenlerin kardeşçe yaşadığı bu şehir
asırlarca tüm insanlığa kucak açmış ve
* Program notu: hakan güngör dünyanın neredeyse her bölgesiyle bağ
nihan tahtaişleyen
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müziklerinde de icracı olarak yer aldı.
Ayrıca Jordi Savall’le gerçekleştirdiği
İstanbul, Dimitrie Cantemir, La
Sublim Porta, Bal-Kan, Ramon Llul
ve İbn-i Battuta isimli CD çalışmaları
bulunmaktadır.
Yurdal Tokcan, İstanbul Devlet Türk
Müziği Topluluğu’ndaki asli görevinin
yanı sıra İstanbul Fasıl Grubu, İstanbul
Tasavvuf Müziği Topluluğu ve özellikle
enstrümantal Türk müziğini geniş
kitlelere duyurmak adına kurdukları
İstanbul Sazendeleri ile birlikte sanat
çalışmalarına devam etmektedir.
Ross Daly tarafından Girit adasında
yaz ve kış dönemi birer haftalığına
düzenlenen uluslararası seminerlere
2005 yılından bu yana ud sazı eğitmeni
olarak katılmakta, bilgi ve birikimlerini
ustalık sınıfı düzeyinde öğrencileriyle
paylaşmaktadır.
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04.06.2018 Süreyya Operası
pt mo 20.00 Süreyya Opera House
Gustav Mahler

Piyanolu Dörtlü La minör
Piano Quartet in A minor
Dmitri Shostakovich

Piyanolu Üçlü No. 2 Mi minör, op. 67
Piano Trio No.2 in E minor, op.67
– Andante
– Allegro con brio
– Largo
– Allegretto
Ara Interval
Robert Schumann

Piyanolu Dörtlü Mi bemol Majör, op. 47
Piano Quartet in E-flat Major, op.47
– Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
– Scherzo: Molto vivace
– Andante cantabile
– Finale: Vivace
Ara dahil 95’ sürer. Lasts 95’ inc. interval.
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konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 üst fuaye upper foyer
gaye soley’in “müzik ve aile
arasındaki çok yönlü ilişki”
başlıklı konuşması
by gaye soley, ‘the multıfaceted
relatıon between musıc and famıly’
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* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

▪▪ 11 Mayıs 1989’da Brüksel’de doğan
Sascha Maisky, keman öğrenmeye
3 yaşında başladı; ilk öğretmenleri
Leonid Kerbel, Leon Souroujon ve
Igor Oistrakh’tı. 1997’de Carnegie
Hall’deki ilk konserinde Camille SaintSaëns’ın Hayvanlar Karnavalı’nda
Maxim Vengerov, Victoria Mullova ve
Martha Argerich gibi dünyaca tanınmış
müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.
12 yaşında Macej Rakowski ve Evgueny
Grach’la çalıştığı Purcell School
of Music’e girdi. Eğitimi boyunca
Julian Rachlin, Maxim Vengerov,
Felix Andrievsky, Itzhak Rashkovsky,
Vadim Gluzman, Edvard Grach,
Nam-Yun Kim ve Dmitri Sitkovesky
gibi önemli müzisyenlerin tavsiye ve
yönlendirmeleriyle ilerledi.
Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall
ve Buckingham Palace gibi prestijli
salonlarda resitaller ve oda müziği
konserleri veren Sascha Maisky, babası
Mischa Maisky ve kardeşi Lily Maisky ile
düzenli olarak sahneyi paylaşmaktadır.
İngiltere’deki eğitimini onur derecesiyle
bitiren Sascha Maisky çalışmalarına
Viyana’da Boris Kuschnir’le devam
etmektedir.

© alexandra heınz

Andrievsky, Itzhak Rashkovsky, Vadim
Gluzman, Edvard Grach, Nam-Yun
Kim and Dmitri Sitkovetsky.
Sascha has performed solo and
chamber music works at prestigious
venues such as the Queen Elizabeth
Hall, Wigmore Hall, Buckingham
Palace, and on several occasions in
trio with his father Mischa Maisky and
sister Lily Maisky.
Having completed his studies in
England with honours, Sascha has now
moved to Vienna where his professor
is Boris Kuschnir.

▪▪ Sascha Maisky was born in Brussels
in 1989 and began his violinistic study
at the age of 3. His early professors
include Leonid Kerbel, Leon Souroujon
and Igor Oistrakh. In 1997, Sascha
made his Carnegie Hall debut
performing Saint-Saëns’ Carnaval des
Animaux alongside artists such as
Maxim Vengerov, Victoria Mullova and
Martha Argerich.
At the age of 12, the course of his
musical education led him to the
Purcell School in London where his
professors were Macej Rakowski
and Evgueny Grach. Sascha has had
the privilege of receiving musical
guidance from star musicians such as
Julian Rachlin, Maxim Vengerov, Felix

maxim rysanov

© laszlo emmer

SASCHA MAISKY keman violin
MAXIM RYSANOV viyola viola
MISCHA MAISKY viyolonsel cello
LILY MAISKY piyano piano

sascha maisky

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

“MAISKY KESİŞMELERİ”
“MAISKY INTERSECTIONS”

“maısky ıntersectıons”

Ukrayna kökenli
İngiliz viyolacı
ve orkestra şefi
Maxim Rysanov,
günümüzün
en dikkat çekici
ve karizmatik
müzisyenlerinden
biridir. Viyolacı
olarak BBC Proms,
Edinburgh,
Salzburg ve Verbier
festivalleri gibi
uluslararası müzik
yaşamının üst
düzey etkinliklerinin
düzenli konuğudur.
Yönettiği orkestralar
arasında İspanyol
Radyo Orkestrası,
Basel Senfoni
Orkestrası, Litvanya Oda Orkestrası,
Riga Sinfinietta, London Mozart
Players, Baltic Neopolis Orkestrası,
İskoç Topluluğu, Rus Ulusal Orkestrası,
Musica Viva, Kiev Solistleri, Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, Gürcistan
Ulusal Senfoni Orkestrası, Częstochowa
Filarmoni Orkestrası, Detmold Oda
Orkestrası, Dala Sinfonietta, Southbank
Sinfonia, Plovdiv Filarmoni, Sofya
Opera Orkestrası, Sofya Filarmoni,
Royal College Yaylı Çalgılar Orkestrası,
Badisches Staatsorchester, Liepāja
Senfoni Orkestrası gibi orkestralar
bulunmaktadır. Ayrıca Dubrovnik (Roger
Moore ile), Utrecht (Janine Jansen
ile), Boswil (Vilde
Frang), Surrey
Hills (Nicola
Benedetti) ve Pekin
Viyola Festivali
gibi festivallerde
orkestra şefi olarak
yer almıştır.
Rysanov bu sezon
orkestra şefi olarak
Milano’daki Verdi
Orkestrası’nı, Dala
Sinfonietta’yı,
Tallinn Oda
Orkestrası’nı ve
Güney Afrika’daki
Stellenbosch
Festival
Orkestrası’nı
yönetecek.

Ayrıca İskoç Oda Orkestrası, İspanyol
Ulusal Orkestrası, Prag Radyo Senfoni
Orkestrası, Hong Kong Sinfonietta
ve Orchestre de Caen gibi orkestralar
eşliğinde solist olarak çalacak ve
Reykjavík Midsummer Müzik Festivali
ve Hong Kong Uluslararası Müzik
Festivali’nde yer alacak.
Oda müziği alanında da aktif olan
Rysanov, Maxim Vengerov, Janine
Jansen, Mischa Maisky, Gidon Kremer,
Nicola Benedetti, Vadim Repin, Augustin
Dumay, Viktoria Mullova, Alexander
Sitkovetsky, Sol Gabetta, Kristina
Blaumane, Leif Ove Andsnes, Denis
Matsuev, Alessio Bax, Michael Collins,
Martin Frost, Alexei Ogrintchouk,
Alice Coote, Eldar Nebolsin ve Ashley
Wass gibi müzisyenlerle de oda müziği
konserleri verdi.
Viyola repertuvarını genişletecek
yeni eserlerin üretilmesine de önem
veren Rysanov, Dobrinka Tabakova,
Richard Dubugnon ve Valentin
Bibik gibi bestecilerin eserlerinin ilk
seslendirilişlerini gerçekleştirdi, CD
çalışmaları ECHO, ICMA ve Grammy
ödüllerine aday gösterildi.
Rysanov’un kayıtları, Grammophone
Editörün Seçimi, ECHO, ICMA ve
Grammy dahil olmak üzere pek çok
ödüle aday gösterildi, ABD’deki iTunes
listelerinde üst sıralarda yer aldı. Hem
solist hem de şef olarak besteci Dobrinka
Tabakova’nın eserlerini kaydettiği
albümü 2013 yılında EMC tarafından
yayınlandı, bu albüm İngiltere’de ikinci
sıraya yükseldi ve Grammy’ye aday
gösterildi. Yine hem solist hem de
şef olarak Schubert’in eserlerinden ve
Schubert etkisinin görüldüğü eserlerden
oluşan albümü Temmuz 2017’de Onyx
tarafından yayınlandı, albüm Classic
FM’in en iyi yeni kayıtlar listesine girerek
KDFC ve KUSC tarafından haftanın
albümü olarak gösterildi.
Maxim Rysanov, Grammophone
tarafından layık görüldüğü “Yılın Genç
Sanatçısı” ve BBC Radio 3 tarafından
layık görüldüğü “Yeni Kuşak” ödülü
dışında Lionel Tertis ve Valentino Bucchi
yarışmalarında da birincilik ödüllerinin
sahibidir.
Rysanov, Moskova’da Maria Sitkovskaya
ile Londra’daki Guildhall School of
Music and Drama’da John Glickman’la
öğrenim gördü. Yine Guildhall School of
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Rysanov is also a keen chamber
musician. His chamber partners
include Maxim Vengerov, Janine
Jansen, Mischa Maisky, Gidon
Kremer, Nicola Benedetti, Vadim
Repin, Augustin Dumay, Viktoria
Mullova, Alexander Sitkovetsky, Sol
Gabetta, Kristina Blaumane, Leif Ove
Andsnes, Denis Matsuev, Alessio
▪▪ Award-wining Ukrainian-British
Bax, Michael Collins, Martin Frost,
violist and conductor Maxim Rysanov
Alexei Ogrintchouk, Alice Coote, Eldar
has established himself as one of the
Nebolsin and Ashley Wass.
world’s most vibrant and charismatic
His enthusiasm for new music
musicians. As a violist, he is principally generates many exciting collaborations
known as a frequent guest of the
which extend the viola repertoire. This
international music scene, such
includes world premieres by Dobrinka
as BBC Proms and the festivals of
Tabakova, Richard Dubugnon and
Edinburgh, Salzburg and Verbier.
Valentin Bibik. His recordings have
His conducting engagements include
gained numerous award nominations
the Spanish Radio Orchestra, Basel
including ECHO, ICMA, and the
Symphony Orchestra, Lithuanian
Grammys.
Chamber Orchestra, Riga Sinfonietta,
Maxim’s recordings have gained
London Mozart Players, Baltic Neopolis numerous award nominations
Orchestra, Scottish Ensemble, Russian including Gramophone Editor’s
National Orchestra, Moscow Musica
Choice, ECHO, ICMA, and Grammy,
Viva, Kiev Soloists, Orquesta Sinfónica as well as reaching the top of the
de Castilla y León, Georgian National
iTunes charts in the USA. Maxim also
Symphony Orchestra, Częstochowa
featured as both soloist and conductor
Philharmonic Orchestra, Detmold
on the debut disc of composer
Chamber Orchestra, Dala Sinfonietta,
Dobrinka Tabakova (ECM) in 2013,
Southbank Sinfonia, Plovdiv
which reached number 2 in the UK
Philharmonic, Sofia Opera Orchestra,
classical charts and was shortlisted for
Sofia Philharmonic, Royal College of
a Grammy Award. In June 2017 Onyx
Music String Orchestra, Badisches
released a double CD devoted to music
Staatsorchester, Liepāja Symphony
by and inspired by Schubert, in which
Orchestra, as well as conducting at
Maxim both conducted and played. It
festivals in Dubrovnik (with Roger
was listed as Classic FM’s Best New
Moore as narrator), Utrecht (with
Recordings, KDFC Album of the Week
Janine Jansen), Boswil (with Vilde
and KUSC Album of the Week.
Frang), Surrey Hills (with Nicola
Maxim is a recipient of various awards,
Benedetti) and the closing concert of
including the Gramophone Young
the Beijing Viola Festival.
Artist of the Year Award and the BBC
Conducting appearances this
Radio 3 New Generation Award. He
season include return visits to the
is also a prize-winner at the Geneva,
Verdi Orchestra Milan and the Dala
Lionel Tertis and Valentino Bucchi
Sinfonietta, and debuts with the
competitions.
Tallinn Chamber Orchestra and the
Originally from the Ukraine, Maxim
Stellenbosch Festival Orchestra in
has made London his home. He
South Africa.
studied viola with Maria Sitkovskaya
Upcoming viola engagements include
in Moscow and John Glickman at
the Scottish Chamber Orchestra,
the Guildhall School of Music and
Spanish National Orchestra, Reykjavík Drama London. He studied conducting
Midsummer Music Festival, Prague
with Alan Hazeldine at the Guildhall
Radio Symphony Orchestra, Hong
School of Music and Drama, and has
Kong Sinfonietta, Orchestre de Caen,
taken part in several masterclasses
and the Hong Kong International
with Gennady Rozhdestvensky, Jorma
Music Festival.
Panula and Oleg Caetani.

Maxim Rysanov is delighted to have a
Giuseppe Guadagnini viola (1780) on
extended loan from the Elise Mathilde
Foundation.
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mischa maisky
▪▪ Mischa Maisky, 20. yüzyılın efsanevi
çellistleri Mstislav Rostropovich ve
Gregor Piatigorsky ile çalışma olanağı
bulan tek çellist olma ayrıcalığına
sahiptir.
Rostropovich onu şöyle övmüştür:
“Genç kuşak viyolonselciler arasında en
üstün yeteneklerden biridir. Çalışında
şiirselliği ve nefis bir zarafeti büyük
bir ölçülülük içinde parlak bir teknikle
birleştiriyor.”
Letonya’da doğan Mischa Maisky,
Rusya’da eğitim gördü. Londra, Paris,
Berlin, Viyana, New York ve Tokyo
ile dünyanın diğer büyük müzik
merkezlerinde coşkuyla karşılanmakta,
kendini bir dünya vatandaşı olarak
görmektedir: “İtalyan yapımı bir
viyolonseli Fransız ve Alman yapımı
arşeler, Avusturya ve Alman yapımı
tellerle çalıyorum; 6 çocuğum 4 farklı
ülkede doğdu, ikinci eşim yarı Sri
Lankalı yarı İtalyan; Japon yapımı bir
arabaya biniyorum, İsviçre saati ve Hint
yapımı bir kolye takıyorum ve klasik
müziğin sevildiği her yerde kendimi
evimde hissediyorum.”
Deutsche Grammaphon sanatçısı
olarak son 30 yılda Viyana, İsrail ve
Berlin Filarmoni Orkestraları, Londra
Senfoni Orkestrası, Paris Orkestrası,
Orpheus ve Avrupa Oda Orkestraları
gibi dünyanın en önemli orkestralarıyla
35’in üzerinde CD çalışması bulunan
Maisky’nin albümleri Tokyo’da beş kez
Record Academy Prize, üç kez ECHO
Deutscher Schallplattenpreis, Paris’te
ise Grand Prix du Disque ve Diapason
d’Or ödüllerine layık görüldü, pek çok
kez de Grammy’e aday gösterildi.
Maisky, kariyerinin en önemli
konserlerini 2000 yılında
gerçekleştirdiği J.S. Bach turnesinde
verdi. Büyük besteciye duyduğu derin
hayranlığın göstergesi olan 100’ün
üzerindeki konsere ek olarak Bach’ın
solo süitlerini üç kez kaydetti.
2015 yılında Itzhak Perlman ve Evgeny
Kissin’le Carnegie Hall’da trio olarak
verdikleri konserin ardından 2016

yılında arkadaşlıklarının 40. yılını
kutlamak amacıyla Martha Argerich’le
bir Avrupa turnesine çıktı.
Tam anlamıyla dünya çapında
bir müzisyen olan Maisky, büyük
uluslararası festivallerde Leonard
Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim,
Valery Gergiev ve Gustavo Dudamel
gibi büyük orkestra şefleriyle çaldı.
Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson
Freire, Evgeny Kissin, Itzhak Perlman,
Lang Lang, Peter Serkin, Gidon Kremer,
Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim
Vengerov, kariyeri boyunca aynı sahneyi
paylaştığı büyük müzisyenlerden sadece
bir kısmıdır. Mischa Maisky, solo
konserleri dışında kızı Lily Maisky ve
oğlu Sascha Maisky ile düzenli olarak
konserler vermeye devam etmektedir.
▪▪ Mischa Maisky has the distinction
of being the only cellist in the world
to have studied with both Mstislav
Rostropovich and Gregor Piatigorsky,
two greatest cellists of the twentieth
century.
Rostropovich has lauded Mischa
Maisky as ‘one the most outstanding
talents of the younger generation of
cellists. His playing combines poetry
and exquisite delicacy with great
temperament and brilliant technique.’
Born in Latvia and educated in Russia,
since his emigration to Israel, Mischa

Maisky has been
enthusiastically
received in London,
Paris, Berlin,
Vienna, New York
and Tokyo, among
other major music
centres.
He considers
himself as a citizen
of the world: ‘I’m
playing an Italian
cello, with French
and German bows,
Austrian and
German strings,
my six children
were born in four
different countries,
my second wife is
half Sri Lankan –
half Italian, I’m driving a Japanese car,
wear a Swiss watch, an Indian necklace
and I feel at home everywhere people
appreciate and enjoy classical music.’
As an exclusive Deutsche
Grammophon artist during the last
30 years he has made well over 35
recordings with such orchestras
as the Vienna, Israel and Berlin
Philharmonics, the London Symphony
Orchestra, Orchestre de Paris, Orpheus
Chamber Orchestra and Chamber
Orchestra of Europe, among others.
His recordings have enjoyed worldwide
critical acclaim and have been fivetimes winner of the prestigious Record
Academy Prize in Tokyo, three-times
winner of the ECHO Deutscher
Schallplattenpreis, together with the
Grand Prix du Disque and Diapason
d’Or, Paris, as well as several Grammy
nominations.
One of the highlights in his career
was a worldwide Bach tour in the
year 2000, which included over 100
concerts. Another was undoubtedly
his trio performance in Carnegie Hall
with Itzhak Perlman and Evgeny Kissin
in 2015. In order to express his deep
admiration for this great composer,
Maisky has recorded Bach’s solo suites
three times.
2016 marked forty years of his
longstanding friendship with Martha
Argerich; to honour this anniversary
they toured Europe together.

Truly a world-class musician and
regular guest in major international
festivals, he has collaborated with
conductors including Leonard
Bernstein, Carlo Maria Giulini,
Lorin Maazel, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Vladimir Ashkenazy,
Daniel Barenboim, Valery Gergiev
and Gustavo Dudamel, and his
partnerships have included artists
such as Martha Argerich, Radu Lupu,
Nelson Freire, Evgeny Kissin, Itzhak
Perlman, Lang Lang, Peter Serkin,
Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim
Repin and Maxim Vengerov. Alongside
his solo concerts, Mischa Maisky
performs regularly with his daughter
Lily Maisky and his son Sascha Maisky.

lily maisky
▪▪ Lily Maisky, Paris’te doğdu, kısa
süre sonra ailesiyle Brüksel’e taşındı.
4 yaşındayken Lyl Tiempo’yla başladığı
piyano eğitimine Hagit Kerbel, Ilana
Davids ve Alan Weiss’la devam etti.
2001-2005 yılları arasında caz eğitimi
de aldığı Purcell School of Music’te
öğrenim gördü. Aynı zamanda Martha
Argerich, Dmitri Bashkirov, Joseph
Kalichstein, Pavel Gililov ve Vitalij
Margulis gibi tanınmış piyanistlerin
ustalık sınıflarına katıldı.
Hem Avrupa’da hem de Uzakdoğu’da
konserler veren Lily Maisky, Verbier,
Progetto Martha Argerich, Edinburgh
Festivali, Miyazaki Festivali, Maggio
Musicale Fiorentino, BergamoBrescia, Pekin Piyano Festivali,
Schleswig-Holstein, KuGstaad
Festivali, Rencontres de Bel Air, Berlin
Festivali ve Franz Liszt Festivali gibi
önde gelen festivallerde yer aldı.
Leonard Slatkin, Thomas Sanderling,
Gerd Albrecht, Gabor Takacs-Nagy,
Daniel Raiskin, Alberto Veronesi, Jack
Martin Händler ve Charles Olivieri
Munroe gibi orkestra şeflerinin
yönetiminde çaldı. Londra’daki Royal
Festival Hall, Viyana’daki Musikverein
ve Konzerthaus, Münih’teki
Prinzregentheatre, Hamburg’taki
Laeiszhalle, Berlin’deki Konzerthaus,
Venedik’teki La Fenice, Bonn’daki
Beethoven Halle, Tokyo’daki Suntory
Hall, Roma’daki Teatro Olimpico,
Moskova Konservatuvarı, Saint
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şeflik çalıştı; Gennady Rozhdestvensky,
Jorma Panula ve Oleg Caetani’nin
ustalık kurslarına katıldı.
Maxim Rysanov, Elise Mathilde Vakfı
tarafından kendisine tahsis edilen 1780
yapımı Giuseppe Guadagnini viyola ile
çalmaktadır.
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in several documentaries. Her latest
release is for Avanti Classics with
Grammy Award winning violinist
Philippe Quint. She has a passion for
chamber music and forms a regular
duo with Mischa Maisky, as well as
the Maisky trio with her brother. She
has also performed with such artists
as Julian Rachlin, Janine Jansen,
Dora Schwarzberg, Renaud Capuçon,
Chantal Juillet, Sergey Krylov, Martha
Argerich, Nicholas Angelich, Frank
Braley, Gérard Caussé as well as Alissa
Margulis, Hrachya Avanesyan, Geza
Hosszu-Legocky, Boris Andrianov,
Isztvan Vardai, Alexander Mogilevsky,
Orfeo Mandozzi, Alena Baeva, Boris
Brovstyn and the Szymanowski
Quartet.

piyano bestecilerinin kompozisyon
tekniklerine duyduğu yakınlığı
da gösterir. Nitekim eserin sergi
bölmesindeki tema, Brahmsvari bir
denge ve lirizm içerir. Birinci temaya
güçlü bir kontrast oluşturan ikinci
tema, tempo değişimiyle sunulur.
Alışılmışın dışında yine lirik karakterde
bir üçüncü tema kullanan Mahler,
eserin gelişme bölmesinde motifleri
işleme konusundaki yeteneğini
gösterir. Yine bir tempo değişimiyle
belirginleştirilen yeniden sergi bölmesi
keman partisindeki küçük kadansa
bağlanmadan önce fa diyez minör gibi
la minöre uzak bir tonal bölgeye de
ulaşan Mahler, geleneksel bir form olan
sonat allegrosunu tüm bu araçlarla
zenginleştirir. (Süre 11’)

program notları

Dmitri Şostakoviç
Piyanolu Üçlü No. 2 Mi minör, op. 67*

Gustav Mahler
Piyanolu Dörtlü La minör*
Gustav Mahler’in 15-16 yaşlarında
Viyana Konservatuvarı’ndaki
öğrenciliğinin ilk yılında yazmaya
başladığı eser, ilk kez 10 Temmuz
1876’da okulda, ardından da Brahms’ın
yakın arkadaşı Dr. Theodor Billroth’un
evinde seslendirildi. Konservatuvardaki
ilk yıllarında kendisi için daha çok
konser piyanistliği kariyeri hayalini
kuran Mahler, Robert Fuchs ve Franz
Krenn’den ders aldıktan ve Bruckner’in
üniversitedeki derslerine misafir olarak
katıldıktan sonra bestecilikte karar
kılmıştı. Öğrencilik dönemi eserlerinin
pek çoğu oda müziği alanındaydı;
Piyanolu Dörtlü’yü, aslında bir piyanolu
dörtlünün –ya da bazı müzikologların
iddia ettiği gibi bir piyanolu beşlinin–
ilk bölümü olarak tasarlamıştı. Yine
pek çoğu kayıp olan öğrencilik dönemi
eserleri içinde günümüze ulaşan tek
oda müziği eseri olan Dörtlü, 1960’larda
eşi Alma tarafından yeniden gün yüzüne
çıkarıldıktan sonra ilk kez 12 Şubat
1964’te Peter Serkin ve Galimir Quartet
tarafından New York’ta seslendirildi.
Sonat allegrosu formundaki tek
bölümlü eser, Mahler’in 19. yüzyıl
formlarına ve bestecilik stiline
dair bilgisini yansıtmanın yanında,
Beethoven, Schubert, Chopin,
Schumann ve Brahms gibi büyük

– Andante
– Allegro con brio
– Largo
– Allegretto
Şostakoviç, Piyanolu Üçlü No. 2’yi
1944’te, II. Dünya Savaşı’nın şiddetle
devam ettiği bir dönemde yazdı.
Milyonlarca insan ölmüş, Alman
ordularının Rusya’dan çekilmeye
başlamasıyla kamplarda yaşananlar
açığa çıkmaya başlamıştı. Şostakoviç
kişisel olarak da zor zamanlar
geçiriyordu. Yakın arkadaşı, müzikolog,
müzik eleştirmeni, dilbilimci ve
Leningrad Üniversitesi’nde profesör
olan Ivan Sollertinsky’yi kalp krizi
sonucunda kaybetmişti. Sollertinsky’nin
eşine yazdığı mektupta tüm eğitimini
ona borçlu olduğunu, onsuz yaşamanın
kendisi için inanılmaz derecede zor
olduğunu yazmıştı. Aralık ayından beri
ikinci piyano üçlüsü üzerinde çalışan
Şostakoviç, ilk kez 14 Kasım 1944’te
Leningrad’da seslendirilen ve Rus
ağıtsal piyano üçlülerinin izinde olan
eseri Sollertinsky’ye ithaf etti.
Dört bölümden oluşan eserin birinci
bölümü “Andante” viyolonseldeki hayli
zor pasajlarla başlar. Önce viyolonselde
sergilenen teknik zorluk, kanonik bir
dokuya geçişle tüm çalgılara aktarılır.
İkinci bölüm “Allegro con brio”, hiç
dinmeyen coşkulu bir danstır; besteci

uyuşumsuzluk ve takıntılı tekrarlarla
scherzo geleneklerini hicvediyor
gibidir. Üçüncü bölüm “Largo”, kasvetli
bir pasakalyadır. Piyano partisinde
tekrarlanan akorlara karşın keman
ve viyolonsel partilerinde karanlık ve
ağırbaşlı ezgi hatları bulunur. Yavaşça
doruk noktasına ulaşan bölüm,
önceki bölümlerden malzemelerin ve
atmosferlerin bir araya getirildiği son
bölüm “Allegretto”ya bağlanır. Besteci
“Allegretto”da yine grotesk bir üslupla,
bölümün tümüne sirayet eden ve Yahudi
kutlama ezgilerini andıran bir ezgi
kullanır. Ancak Yaylı Dörtlü No. 8’de de
kullandığı bu ezgiyi neşeli karakterinden
arındırıp bir danse macabre (ölüm
dansı) haline getirir. Bu dönüşüm,
Şostakoviç’in antisemitizme getirdiği
kişisel bir eleştiridir. Duyulması güç
sessizlikteki Mi Majör akorla biten
Piyanolu Üçlü No. 2’de böylece yakın
bir arkadaşın zamansız ölümüyle trajik
şekilde hayatlarını kaybeden milyonların
ölümü bir araya gelir. (Süre 29’)

Op. 88 Piyanolu Üçlü’yü ve Op. 47
Piyanolu Dörtlü’yü besteledi. Op. 47
Piyanolu Dörtlü de dâhil olmak üzere
tüm bu eserlerde Clara’yla birlikte
çalışmasının ve Clara’nın üst düzey
piyanistliğinin etkisi, piyanonun
lokomotif çalgı oluşuyla kendini
gösterir.
Schumann, Piyanolu Dörtlü Mi
bemol Majör’ü, geleneği takip ederek
dört bölüm halinde tasarlar. Ancak
bölümlerin düzeni ve birinci bölümün
başındaki statik giriş bölmesiyle daha
çok Beethoven’dan etkilendiğini ortaya
koyar. Sonat allegrosu formundaki
birinci bölümün staccato eşlikli ikinci
teması, bestecinin kontrpuana da
yönelen çalışmalarını yansıtır. İki
trio bölmesi içeren ikinci bölüm bir
scherzo’dur. Mendelssohnvari bir
scherzo olan bu bölümde Schumann
özellikle piyano partisindeki senkoplarla
dinleyiciyi yanıltmak isteyen bir ritmik
yapı oluşturur. Üçüncü bölüm ise kısa
bir giriş bölmesini de içeren üç bölmeli
şarkı formundadır. Bu bölümde, eserin
Robert Schumann
tümünde piyano partisine verilen
Piyanolu Dörtlü Mi bemol Majör, op. 47* öncelik büyük oranda viyolonsel ve
viyola partisine aktarılır. Son bölüm,
– Sostenuto assai - Allegro ma non
füg benzeri açılışı ile kontrapuntal
troppo
dokuyu da barındıran serbest bir rondo
– Scherzo: Molto vivace - Trio I - Trio
formundadır. (Süre 29’)
II
– Andante cantabile
* Program notları: elif damla yavuz
– Finale: Vivace
Robert Schumann’ın 1842 yılında
sadece bir ay içinde bestelediği ve
amatör bir viyolonselci olan Kont
Mathieu Wielhorsky’ye ithaf ettiği
Piyanolu Dörtlü Mi bemol Majör, ilk
kez 8 Aralık 1844’te Schumann’ların
yaşadığı Leipzig’de Clara Schumann,
kemancı Ferdinand David, viyolacı
Niels Gade ve Wielhorsky tarafından
seslendirildi.
Eserin bestelenmesi Robert
Schumann’ın Clara ile evliliğinin ikinci
yılına denk gelir. Henüz sadece bir
çocukları olan çift, birlikte çalışmakta,
Mozart ve Beethoven’ın üçlü ve
dörtlülerini incelemekteydi. Tüm bu
çalışmalar sonucunda 1842 yılı Robert
Schumann’ın “oda müziği yılı” oldu.
Besteci o yıl, Felix Mendelssohn
Bartholdy’ye ithaf ettiği Op. 41 Yaylı
Dörtlüler’ini, Op. 44 Piyanolu Beşli’yi,
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where she also
studied jazz piano.
She has received
masterclasses and
musical advice
from renowned
artists including
Martha Argerich,
Dmitri Bashkirov,
Joseph Kalichstein,
Pavel Gililov and
Vitalij Margulis, to
name only a few.
Concert
appearances
have taken her
throughout Europe
as well as the
Far East, and she
has been invited
to many of the
Petersburg Filarmoni, New York’taki
great festivals such as the Verbier
Carnegie Hall, Seul’deki Sahne Sanatları Festival, Progetto Martha Argerich, the
Merkezi, Atina’daki Megaron ve
Edinburgh Festival, Miyazaki Festival,
Buckingham Sarayı gibi dünyanın en
Maggio Musicale Fiorentino, Bergamoönemli konser salonlarında resitaller
Brescia, the Beijing Piano Festival, the
verdi.
Franz Liszt Festival in Austria, Julian
Deutsche Grammophon ve EMI
Rachlin and Friends in Dubrovnik,
etiketiyle yayınlanan pek çok CD’si
Rencontres de Bel Air in France,
bulunan, albümleri ve konserleri Avrupa Gstaad Festival, Schleswig-Holstein
ve Asya radyo ve televizyonlarında
Music Festival and the Berlin Festival.
yayınlanan Lily Maisky ayrıca çeşitli
Lily has performed concertos under the
belgesellerde yer aldı. Son olarak
batons of maestros Leonard Slatkin,
Grammy ödüllü kemancı Philippe
Thomas Sanderling, Gerd Albrecht,
Quint’le Avanti Classics’ten bir albüm
Gabor Takacs-Nagy, Daniel Raiskin,
yayınladı. Babası Mischa Maisky ve
Alberto Veronesi, Jack Martin Händler
kardeşi Sascha Maisky ile düzenli olarak and Charles Olivieri Munroe, amongst
konserler vermeye devam eden Lily
others. She has also performed
Maisky ayrıca Julian Rachlin, Janine
solo and ensemble works in such
Jansen, Dora Schwarzberg, Renaud
prestigious venues as the Royal Festival
Capuçon, Chantal Juillet, Sergey Krylov, Hall in London, Vienna’s Musikverein
Martha Argerich, Nicholas Angelich,
and Concerthaus, Munich’s
Frank Braley, Gérard Caussé, Alissa
Prinzregentheatre, Hamburg’s
Margulis, Hrachya Avanesyan, Geza
Laeiszhalle, Berlin’s Konzerthaus,
Hosszu-Legocky, Boris Andrianov,
Venezia’s La Fenice, Bonn’s
Isztvan Vardai, Alexander Mogilevsky,
BeethovenHalle, Tokyo’s Suntory Hall,
Orfeo Mandozzi, Alena Baeva, Boris
Rome’s Teatro Olimpico, Moscow
Brovstyn ve Szymanowski Quartet’le
Conservatory, Saint Petersburg
konserler verdi.
Philarmonie, New York’s Carnegie
Hall, Seoul’s Performing Arts Center,
▪▪ Lily Maisky was born in Paris,
Athens Megaron and Buckingham
moving to Brussels soon after. She
Palace among many others.
began playing piano at the age of 4,
Lily features on several Deutsche
with Lyl Tiempo, also studying with
Grammophon and EMI recording
Hagit Kerbel, Ilana Davids and Alan
releases and has been frequently
Weiss. Lily was a pupil at the Purcell
broadcast on European and Asian radio
School of Music from 2001 till 2005
and television, as well as featuring
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▪▪ Tanınmış pedagog David Takeno ile
Guildhall Müzik ve Drama Okulu’nda
amsterdam sinfonietta
eğitim gören Candida Thompson, bu
kurumdan solistlik diplomasını aldı
CANDIDA THOMPSON sanat direktörü & konzertmeister art director & concertmaster
ve çalışmalarına Kanada’daki Banff
FERHAN-FERZAN ÖNDER piyano ikilisi piano duo
Güzel Sanatlar Merkezi’nde devam etti.
Belgrad’da düzenlenen Uluslararası
05.06.2018 Aya İrini Müzesi
Jeunesses Musicales Yarışması gibi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
önemli yarışmalarda ödüller kazandı;
solist olarak Moskova Oda Orkestrası,
Johannes Sebastian Bach
Avro Pärt
Viyana Senfoni Orkestrası, Tokyo
Füg Sanatı’ndan Kontrpuan I-IV,
Fratres
Senfoni Orkestrası, İngiliz Oda
BWV 1080
Orkestrası, Amsterdam Sinfonietta
Counterpoint I-IV from The Art
Ludwig van Beethoven (düz. Arr.
ve Hollanda Radyo Oda Filarmonisi
G. Mahler)
of Fugue BWV 1080
gibi orkestralarla Avrupa, ABD ve
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11,
Uzakdoğu’da konserler verdi.
– Kontrpuan I, BWV 1080/1
Fa minör, op. 95 “Serioso”
Oda müziğine de önem veren
– Kontrpuan II, BWV 1080/2
String Quartet No.11 in F minor,
Thompson, Isaac Stern, Janine Jansen,
– Kontrpuan III, BWV 1080/3
op.95 ‘Serioso’
Julian Rachlin, Isabelle Faust ve Bruno
– Kontrpuan IV, BWV 1080/4
Giuranna gibi tanınmış müzisyenlerle
– Allegro con brio
çalıştı. Çellist Xenia Jancovic ve piyanist
– Allegretto ma non troppo
Johannes Sebastian Bach
Paolo Giacometti ile kurduğu Hamlet
– Allegro assai vivace ma serioso
İki Piyano için Konçerto Do minör,
Trio ile konserler vermeye devam eden
– Larghetto espressivo BWV 1060
Thompson, Finlandiya’daki Kuhmo,
Allegretto agitato
Concerto for Two Keyboards in
ABD’deki La Musica, İtalya’daki Gubbio
C minor, BWV 1060
Festivali ve İsviçre’deki Ernen Oda
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
Müziği festivallerine düzenli olarak
– Allegro
davet edilmektedir. Erken yaşından
– Adagio
* amsterdam sınfonıetta/
beri İskandinavya, İspanya, Hollanda
– Allegro
muzıekgebouw aan ‘t ıj spiarişi;
ve İngiltere’deki oda orkestralarına
istanbul müzik festivali, norveç
liderlik yapmaktadır. 1995’ten bu
Dobrinka Tabakova
oda orkestrası, orchestre de
yana Amsterdam Sinfonietta’nın
İki Piyano, Perküsyon ve Yaylı
pıcardıe – régıon hauts-de-france
konzertmeister’idir ve 2003’ten itibaren
Çalgılar için Konçerto “Together
ve bbc konser orkestrası ortak
orkestranın sanat yönetmenliğini de
Remember to Dance” (Birlikte
siparişi, türkiye prömiyeri
yürütmektedir. Bir orkestraya liderlik
Hatırla Dans Etmeyi)*
ıstanbul musıc festıval coyaparken üyelerin tam katılımını ve
Concerto for Two Piano,
commıssıon, turkey premıere
adanmışlığını yakalamaya, tüm üyelerin
Percussion and Strings ‘Together
bireysel katkısını almaya özellikle dikkat
Remember to Dance’*
konsere doğru pre-concert talk*
etmektedir. Thompson yönetimindeki
19.00-19.30 ön avlu front courtyard
topluluk, bugüne kadar aralarında
– Together
evrim demirel’in dobrınka tabakova
Weinberg’in az çalınan Concertino’sunun
– Remember
ile sohbeti
bulunduğu Shostakovich Weinberg,
– Dance
evrim demirel ın conversatıon wıth
Astor Piazzolla’nın Dört Mevsim’inin yer
dobrınka tabakova
aldığı The Argentinian Album ve 2017’de
Ara Interval
yayınlanan Tides of Life albümlerinin de
* ingilizce olacaktır.
bulunduğu toplam 11 CD yapmıştır.
to be held ın englısh.
1992’den bu yana Amsterdam’da yaşayan
Candida Thompson, Jean Baptiste
Vuillaume yapımı kemanla çalmaktadır.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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▪▪ Candida Thompson studied with
the renowned teacher David Takeno
at the Guildhall School of Music and
Drama in London, where she gained
her soloist diploma with distinction.
She continued her studies at the
Banff Centre for the Arts in Canada.
Subsequently she won various
prizes at competitions, including the
Internationale Jeunesses Musicales
in Belgrade. Candida has appeared
as a soloist with various orchestras in
Europe, the United States and East
Asia, including the Moscow Chamber
Orchestra, the Wiener Symphoniker,
the Tokyo Symphony Orchestra, the
English String Orchestra, Amsterdam
Sinfonietta and the Netherlands Radio
Chamber Philharmonic.
Candida is a passionate chamber
musician. She has performed with
musicians including Isaac Stern,
Janine Jansen, Julian Rachlin,
Isabelle Faust and Bruno Giuranna.
She founded the Hamlet Piano Trio
together with the cellist Xenia Jancovic
and pianist Paolo Giacometti. She
has regularly been invited to perform
at the Kuhmo Festival in Finland
and La Musica in the United States
and has been a guest at the Canossa
Masterclasses in Reggio Emilia,
the Gubbio Festival in Italy and the
Ernen Chamber Music Festival in
Switzerland. From an early age,

Candida was already leading chamber
orchestras in Scandinavia, Spain, the
Netherlands and Great Britain. She
has been concertmaster of Amsterdam
Sinfonietta since 1995 and its artistic
director since 2003. When leading an
orchestral project she highly values the
individual input of all the players: her
musical approach elicits maximum
involvement and total dedication
from her fellow musicians. Under
Candida Thompson’s leadership
Amsterdam Sinfonietta has recorded
11 CDs to date. Following the muchacclaimed recording of Shostakovich
and Weinberg, with Candida as
soloist in the latter’s rarely performed
Concertino, and The Argentinian
Album, featuring her as soloist in Astor
Piazzolla’s Four Seasons, 2017 saw the
release of Tides of Life.
Candida has lived in Amsterdam since
1992. She plays on a Jean Baptiste
Vuillaume violin.

ferhan & ferzan önder
▪▪ İkizler Ferhan & Ferzan Önder
arasında konser sahnesine taşınan
özel bir ilişki vardır. Her ikisi de
bireysel müzisyenler olmasına rağmen
birlikte yeni bir müziksel kimlik
yaratmaktadırlar. Bu ifade ilk etapta bir
klişe gibi görünse de Ferhan & Ferzan
Önder’in sanatsal yönlerini, birlikte

oluşturdukları yoğunluğu anlamak için
kilit bir noktadır.
Tokat doğumlu Ferhan & Ferzan
Önder kardeşler, taşındıkları Ankara’da
ağabeylerinin izinden giderek
konservatuvarda piyano eğitimi almaya
başladıklarında 10 yaşındaydılar.
4 yıl sonra İtalya’daki Uluslararası
Alessandro Casagrande Piyano
Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’ne,
Uluslararası Hamburg Piyano Duo
Yarışması’nda birincilik ödülüne layık
görüldüler.
İkizlerin yeteneği, üst düzey bir
disiplin ve ailelerinin desteğiyle meyve
verdi. 1985 yılında Ferhan Önder’in
İstanbul’daki yarışmada kazandığı
birincilikten sonra Avusturya’ya
taşınarak Viyana Müzik Akademisi’nde
Noel Flores ve Paul Badura-Skoda
ile çalıştılar. Alfons Kontarsky, Önder
kardeşlerin akıl hocası ve vefatına dek
arkadaşları oldu.
Ferhan & Ferzan Önder’in
çalışlarında öne çıkan güçlü ritmik
kavrayış, Türkiye’deki kökenleri ve
çocukluklarından itibaren alışkın
oldukları geleneksel müziklerdeki
düzensiz ritimlerle açıklanabilir, fakat
Türk piyano ikilisi olarak bir geleneği
devam ettirmelerinin tamamen bir
tesadüf olduğunu da ifade ederler.
Vladimir Horowitz, Grigori Sokolov,
Glenn Gould, Friedrich Gulda, Katia
ve Marielle Labèque gibi önemli
piyanistlerden etkilendiler. Guggenheim
Müzesi, Wigmore Hall, Semperoper,
Gewandhaus, Concertgebouw,
Musikverein ve Konzerthaus gibi
prestijli salonlarda ve Barcelona, Zürih,
İstanbul, Rio de Janerio, Tokyo, Belgrad,
Montpellier, Salzburg ve Taipei’de
konserler verdiler.
Rheingau, Salzburg, Beethovenfest,
Mecklenburg-Vorpommern ve Kuhmo
gibi önemli festivallere katılarak,
Mozarteum Orkestrası ve Stuttgart
Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla
düzenli olarak konser verdiler; John
Axelrod, Hans Graf, Howard Griffiths,
Max Pommer, Hubert Soudant , Hugh
Wolff ve Stefan Vladar gibi tanınmış
orkestra şeflerinin yönetiminde çaldılar.
2003 yılında Sir Peter Ustinov’la
Voestival’de gerçekleştirdikleri konser ve
2016 yılında “Kadının Adı Yok” başlıklı
konserde olduğu gibi müzik, edebiyat
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ve kadın haklarını bir araya getiren
projelerde yer aldılar. Yakın zamanda J.S.
Bach, Mozart ve Poulenc’in iki piyano
ve orkestra için eserlerini yorumlayan
Ferhan & Ferzan Önder kardeşler, Fazıl
Say’ın kendileri için yazdığı İki Piyano
ve Orkestra için Konçerto’sunun da
prömiyerini gerçekleştirdiler.
Küçük firmalardan pek çok CD
yayınladıktan sonra 2001 yılında
EMI’dan çıkan Vivaldi Reflections
albümleri ECHO Klassik Ödülü’ne layık
görüldü. Rimsky-Korsakov, Borodin,
Balakriev ve Mozart’ın eserlerinden
oluşan 1001 Nights de EMI tarafından
2003’te yayınlandı. 2011’de Sony, Carl
Orff’un Carmina Burana’sını çaldıkları
Schleswig-Holstein Festivali’ndeki
konserlerini yayınladı.
Benjamin Schmid, Cyprien Katsaris,
Janis Vakarelis ve Clemens Hagen’la
oda müziği konserleri verdiler. Ferhan
& Ferzan Önder kardeşler, aileleriyle
Avusturya’da yaşamaktadır. 2003
yılından bu yana UNICEF’in çocuklara
odaklanan projelerinin iyi niyet
elçileridir.

at first seem no more than a cliché,
with these sisters it is the key to their
activity and the essential characteristic
of their expressive intensity, which
becomes fully apparent in the way they
play, completing each other’s artistic
personality.
Born in Tokat (Turkey), they moved to
Ankara at the age of 7, following their
brother who was already studying at
the conservatory there. When they
were still only ten, Ferhan & Ferzan
Önder began playing the piano.
Just four years later, they won the
Jury Special Award at the Concorso
Pianistico Internazionale Alessandro
Casagrande in Terni (Italy). After a
series of further prizes, Ferhan &
Ferzan Önder won First Prize at the
International Piano Duo Competition
in Hamburg.
Their great talent, combined with a
high degree of discipline and support
from their family, soon bore fruit. After
Ferhan won first prize in a competition
in Istanbul that led to a concert in
Vienna, the twins decided to move to
Austria in 1985. They studied at the
▪▪ There is always a special bond
Universität für Musik und darstellende
between twins – and Ferhan & Ferzan
Kunst in Vienna with Noel Flores and
Önder bring that bond onto the concert Paul Badura-Skoda. Shortly before their
platform. They are two individual
final exams they met Alfons Kontarsky,
artists but together they create a new
who became their mentor and a close
musical identity. Though this might
friend until his death.

Ferhan & Ferzan Önder both describe
their Turkish roots as of crucial
importance for their trenchantly
rhythmic playing style, since they
have been familiar with the irregular
rhythms of traditional music from
earliest childhood. But they say the fact
that they are continuing a tradition
of Turkish piano duos is merely a
coincidence. Among the pianists
who have been important for them
and influenced them artistically are
Vladimir Horowitz, Grigori Sokolov,
Glenn Gould, Friedrich Gulda, and
Katia and Marielle Labèque.
Extensive concert tours have taken
the pianists throughout Europe,
the Far East and America. They
have performed among others at
the Guggenheim Museum in New
York, Wigmore Hall in London,
the Semperoper in Dresden, the
Leipzig Gewandhaus, the Amsterdam
Concertgebouw, and the Vienna
Musikverein and Konzerthaus, as well
as in Zurich, Barcelona, Istanbul, Rio
de Janeiro, Tokyo, Taipei, Belgrade,
Montpellier and Salzburg.
Ferhan & Ferzan Önder have been
invited to perform at such renowned
festivals as the Rheingau Musik
Festival, Salzburger Festspiele,
Beethovenfest Bonn, Wiener
Festwochen, Ludwigsburger

Schlossfestspiele, Istanbul Festival,
Sommets Musicaux de Gstaad,
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern,
Musikfest Bremen and Kuhmo
Chamber Music Festival. They appear
regularly with major orchestras like the
Sächsische Staatskapelle Dresden, the
Mozarteum Orchester Salzburg and
the Stuttgarter Philharmoniker under
such conductors as John Axelrod, Hans
Graf, Howard Griffiths, Max Pommer,
Hubert Soudant, Stefan Vladar and
Hugh Wolff. In 2003, they performed
with Sir Peter Ustinov at the Voestival
in Linz. Similar musical/literary
projects have led to collaborations with
Cornelia Froboess, Armin MuellerStahl, Friedrich von Thun, Günther
Jauch and Roger Willemsen. In 2016,
their latest such project was premiered:
‘Anonymous Was a Woman’, a
literary-musical performance that
focused on women’s rights. Six female
composers – among them Rachel
Grimes, Anna Drubich and Amritha
Vaz – contributed compositions to
the project. During the performance,
their music and texts of female authors
alternated.
After releasing several recordings on
small labels, they made a breakthrough
with their CD ‘Vivaldi Reflections’,
released on EMI in 2001. This disc also
won the coveted ECHO KLASSIK Prize
of the German Record Academy. Their
next album was ‘1001 Nights’ (EMI,
2003) with arrangements of works by

Rimsky-Korsakov, Borodin, Balakirev
and Mozart. In 2011 Sony issued a live
recording of their concert of Carl Orff’s
Carmina Burana for choir, soloists,
two pianos and percussion at the
Schleswig-Holstein Musik Festival.
In recent seasons, Ferhan & Ferzan
Önder have played works for two
pianos and orchestra by Bach, Mozart
and Poulenc, and premiered works
by Fazıl Say. In the current season
they will again impress international
audiences in performances of music
by Bartók, Reich, Say, and Tan Dun
with the Austrian multi-percussionist
Martin Grubinger. Among their other
chamber music partners are Benjamin
Schmid, Cyprien Katsaris, Janis
Vakarelis and Clemens Hagen.
Ferhan & Ferzan Önder live with their
families in Austria. Since 2003 they
have been Goodwill Ambassadors of
UNICEF, committed to projects with
children.

amsterdam sinfonietta
▪▪ Farklı ülkelerden gelen 22 yetenekli
müzisyenden oluşan Amsterdam
Sinfonietta, 2003’ten bu yana sanat
yönetmeni Candida Thompson’ın
yönetiminde orkestra şefi olmadan
çalmaktadır. Amsterdam Sinfonietta,
Hollanda’nın kültür yaşamının en
sevilen köklü topluluklarından biridir.
Ayırt edici özelliği her üyesinin güçlü
adanmışlığı ve sanatsal becerisindedir.

Her sezon Amsterdam’daki
Concertgebouw ve Muziekgebouw’daki
konserlerin yanı sıra Hollanda’nın
farklı şehirlerinde ve Avrupa, ABD,
Avusturalya, Çin ve Güney Amerika’da
konser vermekte, klasik repertuvarla
az çalınan eserleri yorumlamaktadır.
Uyarlamaları ve sipariş edilen yeni
eserleri birleştiren özgün programlarıyla
dikkat çeken topluluk yakın zamanda
Sofia Gubaidulina, Thomas Larcher,
Tigran Mansurian, Michel van der
Aa, Jörg Widmann, Sally Beamish
ve Peteris Vasks’ın eserlerinin dünya
prömiyerlerini gerçekleştirmiştir.
Koreograflar, oyuncular ve sinema
yönetmenleriyle işbirliği yaparak
disiplinlerarası projelerde de yer alan
Amsterdam Sinfonietta’nın Mozart,
Beethoven, Dvořák ve Britten’ın
eserlerini içeren Sony, Channel Classics
ve ECM tarafından albüm çalışmaları da
bulunmaktadır. Aralarında Jean Guihen
Queyras, Barbara Hannigan, Steven
Isserlis, Alexander Melnikov, Isabelle
Faust, Christianne Stotijn ve Håkan
Hardenberger’in de olduğu önemli
müzisyenlerle çalışan ve Patrick Watson,
Bryce Dessner, Rufus Wainwright
ve Keaton Henson gibi klasik müzik
dünyasının dışındaki müzisyenlerle de
konserler veren topluluk, geçtiğimiz
konser sezonlarında Janine Jansen,
Thomas Hampson, Martin Fröst, Sol
Gabetta ve Patricia Kopatchinskaja ile
Avrupa’nın farklı şehirlerine turneler
gerçekleştirmiştir.
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▪▪ Amsterdam Sinfonietta is an
ensemble of twenty-two gifted
musicians from around the world.
The group performs without a
conductor, under the direction
of Candida Thompson, who has
been artistic director since 2003.
Amsterdam Sinfonietta is a muchadmired ensemble with strong roots in
the Dutch cultural scene. Its defining
feature is the strong involvement
and artistic drive of each individual
member.
Every season, Amsterdam
Sinfonietta presents a series of
concerts in the Concertgebouw and
the Muziekgebouw aan ‘t IJ, and
makes regular appearances at major
regional concert halls throughout the
Netherlands. It undertakes annual
international tours and has performed
throughout Europe as well as in the
U.S., Australia, China and South
America. Amsterdam Sinfonietta
is notable for the originality of its
programmes, which combine wellknown repertoire with commissions,
new arrangements and rarelyperformed works. It has also initiated
an impressive number of multidisciplinary projects, collaborating
with choreographers, actors and film
directors. Recent commissions include
world premieres of compositions by
Sofia Gubaidulina, Thomas Larcher,
Tigran Mansurian, Michel van der Aa,
Jörg Widmann, Sally Beamish and
Peteris Vasks.
Amsterdam Sinfonietta has released
an impressive array of recordings,
featuring composers including
Mozart, Beethoven, Dvořák and
Britten for labels such as Sony,
Channel Classics and ECM. It enjoys
intensive collaborations with preeminent musicians such as Jean
Guihen Queyras, Barbara Hannigan,
Steven Isserlis, Alexander Melnikov,
Isabelle Faust, Christianne Stotijn and
Håkan Hardenberger. The orchestra
also works with non-classical artists
including Patrick Watson, Bryce
Dessner, Rufus Wainwright and
Keaton Henson. In recent seasons it
has toured Europe with Janine Jansen,
Thomas Hampson, Martin Fröst, Sol
Gabetta and Patricia Kopatchinskaja.
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dobrinka tabakova

String Paths adlı albümü İngiltere’de
klasik müzik listelerinin ikinci sırasına
▪▪ Dobrinka Tabakova, parlak tonal
dek yükselmiş, Grammy ödülüne
armoniler ve büyük bir duygusal
aday gösterilmiştir. Eserleri ayrıca
derinliği yansıtan (The Strad) coşkulu
Lean-Luc Godard’ın Adieu au langage’ı
jestlerin bulunduğu, Gramophone’un
gibi filmlerde kullanılmış, Schleswigdeyişiyle “düşünceye sevk eden ve
Holstein, Moskova Homecoming,
ulaşılabilir” müzikler besteleyen bir
Three Choirs, World Sun Songs, Dark
bestecidir. Önde gelen müzisyenlerden Music Days gibi müzik festivallerinde
siparişler almakta, eserleri yine
çalınmıştır.
önde gelen müzisyenler tarafından
Tabakova’nın yakın zamanda bestelediği
çalınmaktadır. ECM tarafından
eserler arasında Shakespeare’in 400.
yayınlanan ilk albümü String
doğum yıldönümü sebebiyle yazdığı
Paths, 2014 yılında Grammy’e aday
Immortal Shakespeare adlı bir kantat ile
gösterilmiştir. 2017’de BBC Konser
New York’un gökyüzü görünümünden
Orkestrası’nın daimi bestecisi olarak
esinlenen orkestra eseri The High Line
görevlendirilmiştir.
ve İngiltere Müzik Bienali için Royal
Plovdiv-Bulgaristan’da müziksever
Filarmoni Derneği tarafından sipariş
doktorlar ve bilim insanlarından oluşan edilen Pulse bulunmaktadır. Ayrıca
bir ailede doğan Tabakova, 1991’de halen Euroradio’nun 50. kuruluş yıldönümü
yaşamakta olduğu Londra’ya taşındı.
için Kasım 2017’de tüm Avrupa’da canlı
Alleyn’s School ve Royal Academy of
yayınlanacak bir eser siparişi almıştır.
Music’e girdi ve kompozisyon, piyano
Eserleri 2018 yılında Leipzig MDR
ve orkestra şefliği eğitimi aldı. Genç
Orchestra, Truro Katedrali’nde ve Davos
yaşlarında dahi besteci John Adams
Festivali’nde seslendirilecektir.
tarafından, “oldukça özgün ve az
▪▪ Dobrinka Tabakova is a composer
rastlanır” besteler yapmakla övüldü.
of ‘thoughtful and approachable’
Fransa’daki Centre Acanthes, Prag
music (Gramophone), with ‘glowing
ve Milano Konservatuvarı’nın yaz
tonal harmonies and grand, sweeping
kurslarına katıldı. Guildhall School
gestures [which] convey a huge
of Music & Drama’da kompozisyon
emotional depth’ (The Strad). Her music
eğitimi aldı. 2007’de King’s College’da
has been commissioned and performed
yine kompozisyon alanında doktorasını
by leading musicians and ensembles
tamamladı. Öğretmenleri Simon
Bainbridge, Diana Burrell, Robert Keeley and her debut profile album String
Paths, on ECM Records, was nominated
ve Andrew Schultz idi; John Adams,
for a Grammy in 2014. In 2017 she was
Louis Andriessen, Alexander Goehr,
appointed composer-in-residence with
Marek Kopelent, Philippe Manoury,
the BBC Concert Orchestra.
Alessandro Solbiati, Olav Anton
Born in the historic town of Plovdiv,
Thommessen ve Iannis Xenakis’le ise
Bulgaria to a music-loving family
ustalık kurslarında çalışma olanağını
of doctors and scientists, Dobrinka
buldu.
Kazandığı ödüller arasında Jean-Frédéric Tabakova moved to London in 1991,
Perrenoud Ödülü, 4. Viyana Uluslararası where she has lived since. Here she
studied at Alleyn’s School and the Royal
Yarışması’nda layık görüldüğü
Academy of Music Junior Department,
madalya, 1999’da GSMD Lutoslawski
specialising in composition, piano and
Kompozisyon Yarışması’nda aldığı
conducting. Early on, the composer
ödül ve King’s College tarafından
John Adams praised her music as
2007’de verilen Adam Ödülü
being ‘extremely original and rare’.
sayılabilir. Amsterdam’da 2010 yılında
She attended summer courses at the
düzenlenen Gaudeamus Ödülü’nün
finalistlerindendir; 2011 yılında ise New renowned Centre Acanthes in France,
York’ta düzenlenen Choral Composition as well as the Prague and Milan
Conservatoire summer compositions
yarışmasında hem birincilik ödülünü
courses, alongside her composition
hem de Sorel Madalyası’nı kazandı.
degree studies at the Guildhall School
Tabakova’nın eserleri Hyperion ve Avie
of Music & Drama (GSMD) in London.
firmaları tarafından yayınlanmaktadır.

© sussıe ahlburg

In 2007 she was awarded a doctorate
in composition from King’s College
London (KCL). Her composition
teachers have included Simon
Bainbridge, Diana Burrell, Robert
Keeley and Andrew Schultz as well
as masterclasses with John Adams,
Louis Andriessen, Alexander Goehr,
Marek Kopelent, Philippe Manoury,
Alessandro Solbiati, Olav Anton
Thommessen and Iannis Xenakis.
Among Dobrinka Tabakova’s accolades
are the Jean-Frédéric Perrenoud
prize and medal at the 4th Vienna
International Music Competition; the
prize for an anthem composed for the
Queen’s Golden Jubilee, performed
at St Paul’s Cathedral; the GSMD
Lutoslawski Composition Prize 1999;
and the 2007 Adam Prize of King’s
College London. She was a finalist
for the 2010 Gaudeamus prize in
Amsterdam and in 2011 was awarded
first prize and the Sorel Medallion for
Choral Composition in New York.
Her works have been recorded
for the Hyperion and Avie labels,
among others, and in May 2013 ECM
released the first full album devoted
to her music. The album String Paths
reached No. 2 in the UK’s specialist
classical charts and attracted praise
from the international press. String
Paths was nominated in the Classical
Compendium category of the 56th
Grammy Awards.

The music of
Dobrinka Tabakova
has featured in
films such as
Jean-Luc Godard’s
Adieu au langage,
as well as at
international music
festivals including
SchleswigHolstein; Moscow
Homecoming;
Three Choirs,
UK; World Sun
Songs, Latvia and
Dark Music Days,
Iceland.
Recent projects
include Immortal
Shakespeare – a
cantata for the
Shakespeare 400 anniversary in 2016;
The High Line for orchestra inspired
by New York’s ‘park in the sky’; and
the UK New Music Biennial film
collaboration PULSE, commissioned
by the Royal Philharmonic Society.
Tabakova was commissioned to
write the opening work of the
celebration concert of Euroradio’s 50th
Anniversary in November 2017, which
was broadcast live around Europe.
Forthcoming highlights include
residencies with Leipzig’s MDR
Orchestra; Truro Cathedral, UK; and a
major focus on her work at the Davos
Festival 2018.

program notları
Johann Sebastian Bach
Füg Sanatı’ndan Kontrpuan I-IV,
BWV 1080*
– Kontrpuan I, BWV 1080/1
– Kontrpuan II, BWV 1080/2
– Kontrpuan III, BWV 1080/3
– Kontrpuan IV, BWV 1080/4
J.S. Bach’ın Füg Sanatı, hem Batı klasik
müziği repertuvarının en kıymetli
hazinelerinden biridir, hem de bir
kontrpuan ustasının tamamlayamadan
ardında bıraktığı vasiyetnamesidir.
Yaşamının son 10 yılında bestelediği
eser tam da bu nedenle bir müzik
eseri olmanın ötesinde büyük bir

bestecinin, artık pek de rağbet
görmeyen kontrpuanla ilgili yazdığı
bir tez olarak da görülür. Günümüze
ulaşan en eski belgeler, Bach’ın 1740’lı
yıllarda eser üzerinde çalışmaya
başladığını gösterir. Bach, re minör
tonda, düzeni ve numaralandırılması
tartışmalı olan 15 füg ve 4 kanondan
oluşturduğu eserinde birincil temayı
tüm eseri yöneten bir araç olarak
kullanır; tek bir müzik temasının tüm
kontrpuntal olasılıklarını araştırır.
Kontrpuan I-IV, kendi aralarında da bir
bütün oluşturur: Bu kontrpuanlarda
tema ve temanın çevrilmiş versiyonu
temel alınır. Kontrpuan I, doğaçlama
karakterindedir; beklenmedik ses
partisi girişleri ve kalıcı modülasyonları
yoktur. Görünüşe göre Bach, burada
temanın diğer kontrpuanlar için nasıl
temel oluşturduğunu göstermeyi
amaçlamıştır. Kontrpuan II’de besteci
Fransız stilinde noktalı ritimleri
kullanır; diğer kontrpuanların habercisi
olacak şekilde temayı senkoplarla
geliştirir. Kontrpuan III’te tema, tersine
çevrilir ve karşı-temayla çeşitlenir;
modülasyonlarla yeni tonal bölgelere
ilerlerken kullanılan kromatizm, dokuyu
daha kompleks hale getirir. Kontrpuan
I, II ve III’e göre daha sonra yazıldığı
tahmin edilen Kontrpuan IV, temanın
çevrilmiş versiyonuna ve karşı-temalara
dayanır. (Süre 15’)
Johann Sebastian Bach
İki Piyano için Konçerto Do minör,
BWV 1060*
– Allegro
– Adagio
– Allegro
Klavsen konçertoları, J.S. Bach
repertuvarı içinde önemli bir yer
tutar. Toplamda 8 klavsen konçertosu
bulunan Bach, tüm bu konçertoları
daha önce üflemeli ya da yaylı çalgılar
için bestelediği eserlerinden türetmiştir.
İki Piyano için Konçerto do minör de
benzer şekilde daha önce keman ve
obua için bestelediği konçertodan
klavsene uyarlanmıştır.
Üç bölümden oluşan konçertoda
besteci Barok dönem geleneklerini
takip ederek bölümleri hızlı-ağırhızlı düzeninde kurgular. Do minör
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amsterdam sınfonıetta
ferhan & ferzan önder
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– Together
– Remember
– Dance
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Dobrinka Tabakova’nın Amsterdam
Sinfonietta / Muziekgebouw aan ’t Ij
tarafından sipariş edilen ve 2017 yılında
bestelediği İki Piyano, Perküsyon ve
Yaylı Çalgılar için Konçerto’su piyano
partisindeki arpejler ve yaylı çalgılar
partilerindeki salkım akorlarla başlar.
İlk bölüm, birbirinin yanında var olmaya
çalışan farklı toplum katmanlarını
anımsatan, her biri kendi yerini arayan
ve çözümlenmek için çabalayan
farklı fikirlerden oluşan katmanlar
içerir. İkinci bölüm, yönelimi belirsiz,
armonik modülasyonlardan oluşan
spiral bir valstir. Tema her seferinde
yeni bir tonalitede, geçmişi hatırlamaya
ve hatırlarken de her seferinde yeni
şeyler keşfetmeye yönelten farklı bakış
açılarıyla verilir. Son bölüm, sürekli ölçü
değişimlerinin olduğu kaleydoskopik bir
perpetuum mobile’dir. Ölçü değişimleri
nedeniyle yaratılan “geçici” atmosfer,
beklenmedik bir kıvılcıma ve soluk
kesen bir finale ulaşır. (Süre 20’)

Fratres, yani “kardeşler”, Estonyalı
besteci Arvo Pärt’in 1960’larda
geliştirdiği ve ilk kez 1976 tarihli eseri
Für Alina’da kullandığı, Latince “bir
çan” anlamındaki titinnabulum’un
çoğulu olan tintinnabuli adlı bestecilik
stilinin örneklerindendir. Bestecinin
Rus Ortodoks Kilisesi ile bağını da
yansıtan, plainchant ve erken dönem
polifonisi üzerindeki çalışmalarıyla
geliştirdiği bu stilde partilerden biri
merkez bir ses etrafında “tintinabular
sesi” verirken, diğeri bu sesin üzerinde
yarım perdelik adımlarla diyatonik
olarak hareket eder. Bu stilde yazılmış
eserlerin pek çoğu yavaş tempoda ve
meditatif karakterdedir; hem icrasında
hem de notasyonunda minimalist
yaklaşımlar görülür. Benzer şekilde
1977 yılında yazılan Fratres, Pärt’in
minimalist müzik üslubunu ve
mistik inancını ortaya seren önemli
eserlerinden biridir. İlk kez erken
dönem müziği icra eden topluluklardan
biri olan Hortus Musicus tarafından
seslendirilen eserde sabit bir çalgı
donanımı yoktur. Özgün versiyonunda
yaylı ve üflemeli beşlileri kullanılmış,
besteci tarafından farklı topluluklar
için uyarlamaları yapılmıştır. La Majör
arpejlerle başlayan Fratres’de dört yatay
ezgi hattı farklı modal dizilere yöneliyor
gibi görünse de eserin dayandığı tonal
merkez La Majör ve la minör arasına
ustalıkla konumlandırılmıştır. Eser
başlar başlamaz dinleyicinin yakaladığı
tekrarlama fikri, yine ustalıkla tema ve
çeşitleme tekniğiyle zenginleştirilmiştir.
(Süre 10’)

yaylı dörtlülerinden biridir. Yine orta
dönem eserlerinden olan Rasumovsky
Dörtlüleri’yle karşılaştırıldığında kimi
zaman gözden kaçan eser, Felix
Mendelssohn Bartholdy’ye göre de
bestecinin en karakteristik eserlerinden
biridir. Nitekim bu dörtlüyü kompakt
ve karakteristik yapan sıkıştırılmış
form anlayışı, bestecinin son dönem
dörtlülerinin de habercisidir.
Dört bölümden oluşan eserin birinci
bölümü sonat allegrosu formundadır.
Tekrarlanmayan bir sergi bölmesi,
oldukça kısa bir gelişme bölmesi
ve kesintiye uğratılmış görünen bir
yeniden sergi bölmesinden oluşan
birinci bölüm, sadece 4-5 dakika sürer.
Eserin ana tonu olan fa minöre uzak bir
ton olan Re Majör’deki ikinci bölüm,
bestecinin son dönem eserlerinde öne
çıkacak olan fugal yazıyı da içerir ve
yine son dönem eserlerinde olduğu gibi
belirli bir forma sığmayı güçleştiren bir
kurgusu vardır. Ara vermeden geçilen
üçüncü bölüm, scherzo formundadır
ve Beethoven’a özgü ciddi şakacılığın
örneklerindendir. Besteci fa minör ve
Re Majör tonaliteler arasında kurduğu
ilişkiyi bu kez scherzo bölmesinde fa
minörü, trio bölmesinde ise Re Majör’ü
kullanarak bir kere daha vurgular. 7.
Senfoni’de olduğu gibi burada da trio
bölmesi iki kez tekrarlanır. Alışılmadık
şekilde Larghetto bir girişle başlayan
dördüncü bölümde Beethoven,
Mozart’ın da sıklıkla kullandığı ABACBA
şeklindeki rondo formunu kullanır.
Eserin kodası bestecinin yine aynı yıl
bestelediği Egmont Uvertürü’ndeki Fa
Majör zafer marşını anımsatır.
(Süre 25’)
* Program notları: elif damla yavuz

Ludwig van Beethoven (düz. G. Mahler)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11 Fa minör,
op. 95 “Serioso”*
– Allegro con brio
– Allegretto ma non troppo
– Allegro assai vivace ma serioso
– Larghetto espressivo - Allegretto
agitato
George Smart’a yazdığı bir mektuba
göre “sadece işinin ehli birkaç kişi için”
yazdığı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11,
Beethoven’ın en kısa ve en kompakt

“İSTANBUL’UN ŞARKILARI”
“SONGS OF ISTANBUL”
MERAL AZİZOĞLU vokal vocalist
GYPSY FIRE ENSEMBLE
Lajoz Sárközi Jr. keman violin
János Dani viyola viola
Rudolf Sárközi viyolonsel cello
Gyula Csík cimbalom
Vilmos Csíkos kontrbas double bass

06.06.2018 Sirkeci Garı Peronu
ça we 20.00 Sirkeci Terminal Platform
Haydar Tatlıyay

Necip Celal Andel

Gülistan Tango

Çok Uzakta

Mustafa Şükrü Alpar

Anon.

Bir Martı Gibi

Üsküdar’a Gider İken

Kaptanzade Ali Rıza Bey

Arasız 75’ sürer. Lasts 75’ without interval.

Cici Beyim
Necip Celal Andel

Sarı Yapıncak
Ahmet Şefik Gürmeriç

Hasret
Kaptanzade Ali Rıza Bey

Yıldızların Altında

konsere doğru pre-concert talk*
20.00-20.30 bekleme salonu lounge
marıo levı’nin “istanbul’u
anlayabilmek” başlıklı konuşması
by marıo levı, ‘understandıng
ıstanbul’
* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

meral azizoğlu
▪▪ Müziğe Ankara Hamoy Derneği’nde
Türk halk müziği ile başlayan Meral
Azizoğlu, TRT Türk Sanat Müziği
Gençlik Korosu’nu kazanmasıyla Türk
sanat müziğine yöneldi. İTÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın
ses eğitimi bölümüne girdikten sonra
Alaaddin Yavaşça, Tülin Korman, Tülin
Yakarçelik, Bekir Sıtkı Sezgin ve Yavuz
Özüstün gibi değerli öğretmenlerle
çalışma olanağı buldu. 10 yıl boyunca
TRT İstanbul Radyosu’nda sözleşmeli
Türk sanat müziği ses sanatçısı olarak
çalıştı. TRT’de yayınlanan “Dünyanın
Müziği” ve “Bir Şarkı Bir Türlü”
programlarını hazırlayıp sundu; TRT
FM’de “Müzikle Yaşayanlar” adlı
programda 7 yıl boyunca canlı yayın
yaptı. Kudsi Erguner ve Jordi Savall’le
hem dünyanın pek çok yerinde
konser verdi, hem de albüm yaptı.
Meral Azizoğlu konser çalışmalarına
ve İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı’ndaki doktora eğitimine
devam etmektedir.
▪▪ Meral Azizoğlu started her folk
music education at the Ankara Hamoy
Association. After entering TRT
Turkish Art Music Youth Choir, she

Kaptanzade Ali Rıza Bey

Denizde Akşam
Ahmet Şefik Gürmeriç

Gönlüm Sensiz Olmaz
Refik Fersan

Benim Gönlüm Bir Kelebek
Anon.

Sen Gelirsen
Ahmet Şefik Gürmeriç

Aşk Kerpeteni
Mustafa Şükrü Alpar

Siyah Gözlerin

© zeynel abidin ağgül
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Dobrinka Tabakova
İki Piyano, Perküsyon ve Yaylı Çalgılar
için Konçerto “Together Remember to
Dance” (Birlikte Hatırla Dans Etmeyi)*

Arvo Pärt
Fratres*

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

tonalitenin karamsar bir duygu
uyandırdığı düşünülse de bölüm,
neredeyse yaşam sevinciyle doludur ve
ritornello formundadır. Orkestra burada
yalnızca eşlik görevine atanmamıştır,
aksine solo partilerde gelen ana
temanın motiflerinin gelişimine katkıda
bulunur. İkinci bölümde ise pizzicato
akorlarla solist çalgıların akıcı ezgi
hatlarını destekler ve böylece solistlerin
ön plana çıkmasını sağlar. Coşkulu
karakterdeki son bölüm, birinci bölüm
gibi ritornello formundadır ve orkestra
ile solistler arasında solo ve tutti olmak
üzere diyalog içeren pasajlar barındırır.
Fakat birinci bölümdeki kompakt
temanın aksine bu bölümdeki ritornello
daha ayrıntılıdır. Keman partilerindeki
üçleme figürasyonlar, Bach’ın İtalyan
keman virtüozitesinden özellikle de
Vivaldi’nin keman konçertolarından
etkilendiğinin göstergesi olarak kabul
edilir. (Süre 15’)

“songs of ıstanbul”
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turned to Turkish Classical Music.
She studied with Alaaddin Yavaşça,
Tülin Korman, Tülin Yakarçelik,
Bekir Sıtkı Sezgin and Yavuz Özüstün
at the İTÜ Turkish Music State
Conservatory. As a singer, she worked
with TRT İstanbul Radio for 10 years,
produced TV programmes for TRT
such as ‘Dünyanın Müziği’ and ‘Bir
Şarkı Türkü’, and was producer of the
radio show “Müzikle Yaşayanlar” for
7 years. Azizoğlu also gave concerts
with Kudsi Erguner and Jordi Savall,
and participated in the albums of these
musicians. Meral Azizoğlu is currently
pursuing PhD studies at the İTÜ
Turkish Music State Conservatory, and
performs regularly on stage.

lajos sárközi jr.

“songs of ıstanbul”

▪▪ Born in 1991, Lajos Sárközi comes
from a family of musicians, stretching
back seven generations. His first
violin teacher was his father. At the
age of 13, Sárközi was accepted into
the special class for talented young
musicians of the Franz Liszt Music
Academy. He released his first solo
album when he was 15 years old. He
was awarded first prizes in the Ede
Zathureczky Violin Competition in
2002 and 2009, in the International
Telemann Violin Competition in
2005, in the International Gabor
Radics Jazz Violin Competition in
2006 and in the International Janos
Lavotta Gypsy Violin Competition in
2013. Throughout his career, Sárközi
has played in classical, gypsy and
jazz concerts with many prominent
musicians of these genres.
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jános dani
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▪▪ 1991 yılında Budapeşte’de 7
kuşaktır müzisyenlik yapan bir ailenin
çocuğu olarak doğan Lajos Sárközi,
müziğe babasından keman öğrenerek
başladı. 13 yaşında Franz Liszt Müzik
Akademisi’ne özel yetenek olarak
kabul edildi, farklı müzisyenlerle klasik
müzik, gypsy müziği ve caz konserleri
verdi. 15 yaşında ilk solo albümünü
yayınlayan Sárközi, 2002’de Ede
Zathureczky Keman Yarışması’nda,
2005’te Uluslararası Telemann
Keman Yarışması’nda, 2006’da
Uluslararası Gabor Radics Jazz Kemanı
Yarışması’nda ve 2013’te Uluslararası
Janos Lavotto Gypsy Kemanı
Yarışması’nda birincilik ödüllerine layık
görüldü.

▪▪ Müziğe 9 yaşında gitarla
Budapeşte’deki Nap Caddesi Müzik
Okulu’nda başlayan János Dani, Tóth
Aladár Müzik Okulu’nda Péter Murdy
ile keman, István Égerland ile viyola
çalıştı; Postás Konservatuvarı’nda
Ferenc Snétberger’le gitar çalışmalarına
devam etti. 1977 yılında dünyaca
tanınmış Rajkó Orkestrası’na katıldı
ve orkestrayla ABD ve Avusturalya’da
konserler verdi. 1982-1984 yılları
arasında tanınmış Macar halk müziği
sanatçısı Lajos Boros’la konser
verme olanağı buldu; 1988 yılında
Paco de Lucia ile turneye çıktı. 1990
yılında Eclektic Orkestra ile Romanya
turnesine, 2006 yılında Sentimento
Orkestrası’yla Japonya turnesine
çıktı. 2009 yılında kendi orkestrası
Dani Family Band’ı kurdu; halen bu
orkestrayla çalışmalarına devam
etmekte olan János Dani, 2012 yılında
da Jordi Savall’le konser verdi.
▪▪ János Dani started his music studies
on guitar at the Nap Street Music
School in Budapest when he was 9
years old. He also studied violin with
Péter Murdy at the Tóth Aladár Music
School, and viola with István Égerland
while continuing his guitar studies
with Ferenc Snétberger at the Postás
Conservatory. In 1977, he became

Okulu’na girdi, eğitimi sırasında
Macaristan’da düzenlenen pek çok
yarışmada birincilik ödülüne layık
görüldü. Rudolf Sárközi, klasik
müzik, gypsy ve caz müziği de dâhil
olmak üzere farklı türlerde müzik
yapan topluluklarla dünyanın pek çok
ülkesinde konserler vermektedir.

a member of the well-known Rajkó
Orchestra and gave concerts with them
in the USA and Austria. Between
1982–1984, he played with Lajos Boros,
the most famous Hungarian gypsy and
folk musician and in 1988, he played
with Paco de Lucia on his concert tour.
In 1990, he became a member of
Eclektic Orchestra and travelled with
them through Romania. In 2006, he
took part in a tour with the Sentimento
Orchestra in Japan. In 2009, he
founded Dani Family Band, his own
orchestra with his family. In 2012, Dani
played with Jordi Savall in concert.

▪▪ Born in 1995, Rudolf Sárközi comes
from a family of musicians, stretching
back seven generations like Lajos
Sárközi. He entered the Béla Bartók
Music High School at the age of 14.
He was awarded first prizes in various
competitions in Hungary, and has
played classical, gypsy and jazz music
with many prominent musicians of
these genres.

gyula csik

Lakatos Orchestra ve Miklós Lakatos
Orchestra’da düzenli olarak yer aldı.
Gyula Csík halen kendi orkestrasıyla
konserler vermekte ve Jordi Savall’le
dünyayı dolaşmaktadır.
▪▪ Gyula Csík started violin at the age
of 5. Due to his father’s influence
interest turned to the cymbalom. His
subsequent studies at the Aladár Tóth
Music School and the Béla Bartók
Secondary School of Music under the
wings of Ágnes Szakály developed a
passion that has lasted to this day.
Gyula Csík’s first significant
performance, in Rotterdam at the age
of 18, strengthened his love of classical
music. Since then he has played in
many different countries with some
of the greatest musicians, including
Imre Kálmán, Hosszú ‘Legoczky’ Géza,
Mischa Maisky, Martha Argerich and
Jordi Savall. He also played regularly
in orchestras such as those of Sánta
Ferenc Jr., Roby Lakatos and Miklós
Lakatos. Gyula Csík currently performs
with his own orchestra and travels the
world with Jordi Savall.

vilmos csikos

rudolf sárközi

▪▪ 1995 yılında doğan ve müziğe 5
yaşında başlayan Rudolf Sárközi, Lajos
Sárközi gibi 7 kuşaktır müzisyenlik
yapan bir aileden gelmektedir. 14
yaşında Béla Bartók Müzik Yüksek

▪▪ Gyula (Julius) Csík müziğe 5
yaşındayken kemanla başladı, fakat
daha sonra babasının etkisiyle
cimbaloma yöneldi. Tóth Aladár Müzik
Okulu ve Ágnes Szakály ile çalıştığı Béla
Bartók Ortaokulu’nda aldığı eğitimle
müzik onun için bugüne dek süren bir
tutku haline geldi.
İlk önemli konserini 18 yaşında
Rotterdam’da verdi; bu konser klasik
müzik kariyeri yapma arzusunu
güçlendirdi. O tarihten bu yana
aralarında Imre Kálmán, Hosszú
“Legoczky” Géza, Mischa Maisky,
Martha Argerich ve Jordi Savall’in
bulunduğu önemli müzisyenlerle
dünyanın pek çok yerinde konser
verdi; Jr. Ferenc Sánta Orchestra, Roby

▪▪ Budapeşte’de müzisyen bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Vilmos
Csikos, farklı ülkelerin geleneksel
müzikleri kadar caz ve klasik Batı
müziğine de ilgi duydu ve yoğunlaştı,
kendi müziğinde tüm bu etkileri bir
araya getirmeye çalıştı. Boros Lajos,
Jaroka Sandor, Lakatos Ailesi, Santa
Ferenc, Bireli Lagrene, Marius Preda,

Fabrizio Cassol ve Jordi Savall gibi
önemli müzisyenlerle konserler verdi.
▪▪ Born into a family of gypsy musicians
in Hungary, Vilmos Csikos has always
been interested in the traditional
music of different countries, as well
as in jazz and classical genres, and
has tried to combine them in his own
music. Vilmos Csikos has played with
prominent musicians including Boros
Lajos, Jaroka Sandor, the Lakatos
Family, Santa Ferenc, Bireli Lagrene,
Marius Preda, Fabrizio Cassol and Jordi
Savall.

program notları
Festivalin bu konseri bizleri 1900’lerin
ilk yarısında Avrupa modasının tüm
evlere plaklarla, moda dergileriyle,
partilerle ve konserlerle sızdığı eski
İstanbul’a götürüyor. Yüzyılın başında
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in getirdiği
fikir ve sanat hayatındaki özgürlük
ortamında tiyatro, operet ve dans bir
sosyal ihtiyaç olarak kendini gösterir
ve tüm bu sanatsal faaliyetler içindeki
şarkılar dönemin âşıklarının dillerine
pelesenk olur. “İstanbul Şarkıları”nın
programı da işte bu hâlâ kalbe dokunan
şarkılardan oluşuyor. “Aile Bağları” teması
etrafında şekillenen 46. İstanbul Müzik
Festivali’nin bu konserinde Macar asıllı
Gypsy Fire Ensemble’ı buraya getiren de
bu bağ aslında. Macar ve Türk köklerinin
ortaklığına dair söylenceler malum…
Yine 1900’lerin başında Macar besteci ve
müzik etnoloğu Béla Bartók’un Türkler ve
Macarlar arasındaki ortak bağları bulmak
üzere Türkiye’de yaptığı bir seferlik
çalışmanın da konserde seslendirilen
şarkılarla aynı döneme rastlaması oldukça
manidar. Bu konseri oluşturan “İstanbul
Şarkıları” daha önceleri pek çok kez
değişik icracılar tarafından yorumlanarak
kayıt altına alındı elbette, fakat ilk
defa Macar Çigan müziği estetiğiyle
yorumlanacaklar. Konseri ayrıcalıklı kılan
bir diğer şey de özlediğimiz İstanbul’un
seslerine tercüman olan şarkıların Meral
Azizoğlu’nun bugünün ve eski dönemin
anlayışını yansıtan icra üslubuyla
seslendirilmesi.*
* Program notu: meral azizoğlu nihan tahtaişleyen
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“VERDISSIMO”
DIANA DAMRAU & NICOLAS TESTÉ
borusan istanbul filarmoni orkestrası
borusan istanbul philharmonic orchestra
PAVEL BALEFF şef conductor
DIANA DAMRAU soprano soprano
NICOLAS TESTÉ bas-bariton bass-baritone

07.06.2018 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pe th 20.00 Lürfi Kırdar Convention and Exhibition Center
Giuseppe Verdi

Nabucco Uvertürü
Nabucco Overture
Simon Boccanegra operasından
“A te l’estremo addio - Il lacerato
spirito” from Simon Boccanegra
I masnadieri operasından “Tu del
mio Carlo al seno... Carlo vive? O
caro accento!” from I masnadieri
I masnadieri operasından “Mio
Carlo... Carlo, muoia” from I
masnadieri
Il Trovatore operasından “Di due
figli vivea padre beato” from Il
Trovatore

Giovanna d’Arco Uvertürü
Overture from Giovanna d’Arco
Otello operasından “Piangea
cantando... Ave Maria, piena di
grazia” from Otello
Don Carlo operasından “Ella
giammai m’amò... Dormirò sol
nel manto mio regal” from Don
Carlo
Luisa Miller Uvertürü
Overture form Luisa Miller
Luisa Miller operasından “Il padre
tuo... Tu puniscimi... A brani”
from Luisa Miller
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.

Prelüd, Üçüncü Perde, La Traviata
Prelude to Act 3 from La Traviata
La Traviata operasından “É
strano... Ah, fors’ é lui... Sempre
libera” from La Traviata
Ara Interval
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Macbeth operasından “Studia il
passo, o mio figlio... Come dal
ciel precipita” from Macbeth

konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 üst fuaye upper foyer
evin ilyasoğlu’nun verdı üzerine
konuşması
by evin ilyasoğlu on verdı
* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Prelüd, Birinci Perde, Macbeth
Prelude to Act 1 from Macbeth

Borusan
İstanbul
Filarmoni Orkestrası İstanbul Müzik
Festivali Yerleşik Orkestrası’dır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra
is the Orchestra in Residence of the
Istanbul Music Festival.

pavel baleff
▪▪ Pavel Baleff, 2007’den bu yana
Almanya’nın en köklü orkestralarından
biri olan Baden-Baden Filarmoni
Orkestrası’nın daimi şefidir. Geniş
repertuvarıyla Zürih Operaevi,
Semperoper-Dresden, GewandhausLeipzig, Hamburg Devlet Operası ve
Bolşoy Tiyatrosu gibi önde gelen müzik
kurumlarının konser ve temsillerinde
orkestralarını teslim ettikleri önemli
şeflerden biridir.
Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko,
Krassimira Stoyanova, Diana Damrau,
Edita Gruberova, Vesselina Kasarova,
Ramon Vargas, Thomas Hampson,
Nicolas Testé, Piotr Beczala ve Luca
Pisaroni gibi tanınmış müzisyenlerle
çalışan Baleff, 2012 yılında soprano
Krassimira Stoyanova ve Münih Radyo
Orkestrası ile yaptığı Slavic Opera
Arias albümüyle hem Alman Müzik
Eleştirmenleri Ödülü’ne hem de
Uluslararası Klasik Müzik Ödülü’ne,
yine Stoyanova ile gerçekleştirdiği Verdi:
Arias albümüyle ise 2014 yılında Alman
Müzik Eleştirmenleri Ödülü’ne layık
görüldü. 2015 yılında Vesselina Kasarova
ile Russian Arias albümünü yayınladı.
Ulusal Opera’da sahnelenen Der
Ring des Nibelungen prodüksiyonuyla
Bulgaristan’da yılın orkestra şefi seçildi.
Carl Maria von Weber Yarışması’nın
birincisi ve Herbert von Karajan Vakfı
Ödülü sahibidir. 2014-2015 sezonunda
Zürih Operası’nda Leonce and Lena’yı
ve Montpellier’de Mavisakalın Şatosu’nu
yönetti.
2016 yılında Viyana Devlet Operası’nda
Donizetti’nin Aşk İksiri operasını
yöneten Pavel Baleff, 2017-2018
konser sezonunda Zürih Operaevi’nde
sahnelenen Ravel’in İspanyol Saati
ve Çocuk ve Büyüler operaları ile
Çaykovski’nin Kuğu Gölü balesiyle
müzikseverlerin karşısına çıktı. 20182019 konser sezonunda ise Limoges
Operası’nda Korngold’un Ölü Şehir
operasını yönetecek.

© joerg bongartz

▪▪ Since the beginning of 2007 Pavel
Baleff has been chief conductor of
the Philharmonie Baden-Baden, one
of the longest-standing orchestras
in Germany. Due to his extensive
repertoire, he was engaged as opera,
ballet and concert conductor at the
Zurich Opera House, the Semperoper
Dresden, the Gewandhaus Leipzig,
Hamburg State Opera and at the
Bolshoi Theatre in Moscow.
Baleff works with internationally
renowned artists such as Anne-Sophie
Mutter, Anna Netrebko, Krassimira
Stoyanova, Diana Damrau, Edita
Gruberova, Vesselina Kasarova,
Ramon Vargas, Thomas Hampson,
Nicolas Testé, Piotr Beczala and Luca
Pisaroni. In 2012 Baleff won the
German Record Critics Award as well
as the International Classical Music
Award for ‘Slavic Opera Arias’ with
Krassimira Stoyanova and the Munich
Radio Orchestra. The recording of
Verdi Arias released on the Orfeo
label was also honoured with the same
award in 2014. In 2015 he released an
album of Russian arias with Vesselina
Kasarova. In Sofia he was elected
as Bulgarian Conductor of the Year
for The Ring of the Nibelungs at the

National Opera. Pavel Baleff has won
first prize winner at the Carl Maria
von Weber Competition and received
an award of the Herbert von Karajan
Foundation. In the season 2014/15 he
conducted Leonce and Lena in Zurich
and Bartók’s Bluebeards Castle in
Montpellier.
In December 2016 he made his debut
with Gaetano Donizetti’s L’elisir d’amore
at the Vienna State Opera. In the
season 2017/18 Pavel Baleff appeared
as guest conductor of the Zurich
Opera in productions of Ravel’s L’heure
espagnole and L’enfant et les sortilèges as
well as Tchaikovsky’s ballet Swan Lake.
In 2018–19 he will conduct Korngold’s
The Dead Cityin Limoges.

diana damrau
▪▪ Soprano Diana Damrau yıllardır
dünyanın önde gelen operaevlerinde
ve salonlarında sahneye çıkmaktadır.
Geniş repertuvarı Lucia di Lammermoor
(La Scala, Bavarian State Opera,
Metropolitan Opera, Royal Opera
House), Manon (Vienna State Opera,
Metropolitan Opera), La Traviata (La
Scala, Metropolitan Opera, Royal Opera
House, Opéra national de Paris and

Bavarian State Opera) ve Sihirli Flüt’teki
(Metropolitan Opera, Salzburg Festival,
Vienna State Opera, Royal Opera
House) başrollerde olduğu gibi lirik
soprano ve koloratur soprano rollerini
içerir.
Bavyera Devlet Operası’nın oda
müziği şarkıcısı (2007) ve Bavyera
Maximilian Bilim ve Sanat Nişanı
sahibi (2010) olarak Diana Damrau’nun
Bayern Devlet Operası’yla yakın
ilişkileri vardır. Operanın yeni Lucia di
Lammermoor, Les contes d’Hoffmann
(dört kadın karakter), Ariadne auf
Naxos (Zerbinetta), The Silent Woman
(Aminta), Sihirli Flüt (Gece Kraliçesi)
ve Rigoletto (Gilda) prodüksiyonlarında
yer aldı. Yorumladığı diğer üst düzey
operalar arasında La Traviata (Sophie)
ve Saraydan Kız Kaçırma (Constanze)
bulunmaktadır.
Metropolitan Operası, Damrau’nun
kendisiyle özdeşleşen rolleri
yorumladığı, tüm dünyada sinemalarda
HD olarak yayınlanan temsillerde
yer aldığı ve ilk kez 2005’te oynadığı
Zerbinetta rolünün dışında 7 rolde
sahneye çıktığı bir ev gibidir. Buradaki
en önemli temsilleri arasında Rigoletto
(Gilda), Sevil Berberi (Rosina), Le
comte Ory (Adèle) ve İnci Avcıları
(Leïla) bulunur. Lucia di Lammermoor,
La Traviata, Manon, La Sonnambula
ve La Fille du Régiment operalarının
başrollerini de yorumladı. Ayrıca
Metropolitan Operası tarihinde
Mozart’ın Sihirli Flüt operasının
farklı temsillerinde Pamina ve Gece
Kraliçesi’ni yorumlayan ilk şarkıcı oldu.
Diana Damrau iki kez Milano’daki La
Scala’nın açılış konserinde yer aldı.
2004’te operaevinin yeniden açılışında
Salieri’nin Europa Riconosciuta’sı,
2013’te ise Verdi’nin 200. doğum
günü sebebiyle La Traviata onun
katılımıyla sahnelendi. Damrau ayrıca
2015 yılında Milano’da düzenlenen
Expo kapsamında sahnelenen Lucia
di Lammermoor operasında Lucia
rolünü yorumladı. 2005’te ilk kez
Figaro’nun Düğünü operasında Susanna
rolünü seslendirdi; 2016 yılındaki yeni
prodüksiyonda ise bu kez Kontes rolüyle
sahneye çıktı.
Diana Damrau özellikle kendisi için
yazılan rollerle yeni müzikleri de
yorumlamaktadır. Bunlar arasında
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Ian Bell’in Hogarth uyarlaması olan A
Harlot’s Progress (Theater an der Wien,
2013) ve Lorin Maazel’in 1984 operaları
öne çıkar.
Aynı zamanda Wigmore Hall, Carnegie
Hall, Berlin Philharmonie ve Salzburg
Festivallerindeki konserleriyle aranılan
bir şarkı yorumcusudur. Piyanist
Helmut Deutsch’la yakın bir sanatsal
ilişkisi vardır ve arpçı Xavier de Maistre
ile sık sık resital vermektedir. Xavier de
Maistre ile Nuit d’étoiles adlı bir CD’si
bulunmaktadır; Festspielhaus BadenBaden’de verdikleri konser ise DVD
olarak yayınlanmıştır.
Warner/Erato (eski EMI/Virgin Classics)
için kayıtlar yapan Damrau’nun ilk
CD’si Mozart ve Salieri’nin aryalarını
içeren Arie di Bravura’ydı. Ayrıca Mozart
aryalarından oluşan Donna, Romantik
dönem koloratur aryalarından oluşan
COLORaturaS, Richard Strauss’un
orkestralı şarkılarını içeren ve 2011’de
ECHO Klassik ödülüne layık görülen
Poesie, operet, film ve müzikallerden

şarkıları içeren ve 2014’te ECHO
Klassik ödülüne layık görülen Forever ve
Belcanto temalı Fiamma del Belcanto
adlı albümleri bulunmaktadır.
Giacomo Meyerbeer’in eserlerini
içeren yeni albümü Grand Opera’nın
yayınlanması dolayısıyla Damrau,
Mayıs 2017’de Avrupa turnesine, Kasım
2017’de Fransız bas-bariton Nicolas
Testé ile Singapur, Şangay, Tokyo, Seul,
Taipei ve Pekin’i içeren bir turneye çıktı.
Şubat 2018’de Berlin, Londra, Paris,
Lüksemburg ve Viyana gibi Avrupa’nın
önemli şehirlerinde önemli konser
salonlarında sahneye çıkan Damrau,
tenor Jonas Kaufmann ve piyanist
Helmut Deutsch’la Hugo Wolf’un
İtalyan Şarkı Kitabı’nı yorumladı.
Diana Damrau’nun konser,
turne ve medya bilgileri için:
CCM Claasic Concerts Menajerlik,
www.ccm-international.de
Daha fazla bilgi için:
www.diana-damrau.com

pianist Helmut Deutsch Hugo Wolf’s
Italienisches Liederbuch, followed by
another Europe tour under the topic
VERDIssimo. In July 2018 she gives a
concert at the Open-Air Event “Klassik
am Odeonsplatz” in Munich together
with the Bavarian Radio Symphony
Orchestra under Robin Ticciati.
Another highlight is the world
premiere of Iain Bell’s Aurora: Concerto
for Coloratura Soprano together with
the Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra under Vasily Petrenko at the
BBC Proms in the Royal Albert Hall on
29 August 2018.
Further ahead, plans include the title
role in a new production of La traviata
at the Metropolitan Opera and the role
as Marguérite in Faust at the Royal
Opera House London.
General Management Concerts,
Tours & Media of Diana Damrau:
CCM Classic Concerts Management,
www.ccm-international.de
for further information
visit www.diana-damrau.com

nicolas testé
▪▪ Fransız bas-bariton Nicolas
Testé, piyano, fagot ve müzik tarihi
eğitiminden sonra Paris Ulusal
Operası’nda ve Centre de Fromation
Lyrique’te şan eğitimi aldı. 1998 yılında
Voix Nouvelles Yarışması’nda ikincilik
ödülüne layık görüldü.
Metropolitan Operası, Münih Devlet
Operası, Los Angeles Operası, San
Francisco Operası, Deutsche Oper,
Paris Ulusal Operası, Teatro San
Carlo Napoli ve Teatro La Fenice
başta olmak üzere önde gelen opera
evlerinde düzenli olarak rol almakta,
Glyndebourne ve Chorégies d’Orange
festivallerine katılmaktadır.
Iphigenia Aulide’de operasındaki
Agamemnon, Roméo ve Juliette
operasındaki Frére Laurent, Manon
operasındaki Des Grieux, Hamlet
operasındaki Claudius, Il Trovatore
operasındaki Ferrando, Sihirli Flüt
operasındaki Sarastro, Gounod’nun
Faust operasındaki Mephisto, Castor
ve Pollux operasındaki Jupiter ve
Rossini’nin Sevil Berberi operasındaki
Basilio rolleri dâhil olmak üzere

© jıyang chen

geniş opera repertuvarıyla dikkat
çekmektedir.
2016-2017 konser sezonunda Bayern
Devlet Operası’nda sahnelenen
Puccini’nin La bohéme operasındaki
Colline, San Francisco Operası’nda
ve Deutsche Oper’de sahnelenen
Donizetti’nin Lucia di Lammermoor
operasındaki Raimondo, Metropolitan
Operası’nda sahnelenen Bizet’nin
İnci Avcıları operasındaki Nourabad,
Paris Operası’nda sahnelenen SaintSaëns’ın Samson ve Dalila operasındaki
Abimelech, Teatro Real Madrid’de
sahnelenen I Puritani operasında Sir
Giorgio rollerini yorumladı.
Opera prodüksiyonlarının yanı sıra
uluslararası alanda önemli senfoni
orkestralarının eşliğinde de düzenli
olarak konser vermektedir. 2017-2018
konser sezonunda soprano Diana
Damrau ile Buenos Aires, Sao Paulo,
Meksiko ve Tijuana’yı içeren Güney
Amerika turnesini gerçekleştirdi. Bu
turneyi başka bir turne, “Belcanto
Drammatico” takip etti. Diana
Damrau ile birlikte Prag Filarmoni
Orkestrası’yla konser veren Testé ayrıca
Meyerbeer, Massenet ve Verdi’nin

aryalarını Festspielhaus BadenBaden, Elbphilharmonie, Semperoper
Dresen, Münih Filarmoni, Rudolfium
ve ICE Krakow Kongre Merkezi’ndeki
konserlerinde yorumladı. 2017 yılı içinde
Asya’da Şangay Senfoni Salonu, Suntory
Hall ve Seul’de konserler verdi.
▪▪ The French bass-baritone Nicolas
Testé studied piano, bassoon and
music history in Paris before
embarking on a career as a singer. He
studied at the Opéra National de Paris
and Centre de Formation Lyrique. In
1998 he was awarded second prize in
the Voix Nouvelles competition.
Nicolas Testé regularly performs
in renowned opera houses such as
the Metropolitan Opera New York,
Staatsoper Munich, Los Angeles Opera,
San Fransisco Opera, Deutsche Oper
Berlin, Opéra National de Paris, Teatro
San Carlo Naples, Grand Théâtre
Geneva and Teatro La Fenice, as well
as at the Glyndebourne Festival and
Chorégies d’Orange.
His extensive repertoire includes
solo roles in Iphigénie en Aulide
(Agamemnon), Roméo and Juliette
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▪▪ Soprano Diana Damrau has been
performing on the world’s leading
opera and concert stages for two
decades. Her vast repertoire spans
both lyric soprano and coloratura roles
including the title roles in Lucia di
Lammermoor (La Scala, Bavarian State
Opera, Metropolitan Opera, Royal
Opera House), Manon (Vienna State
Opera, Metropolitan Opera) and La
traviata (La Scala, Metropolitan Opera,
Royal Opera House, Opéra national de
Paris and Bavarian State Opera) as well
as Queen of the Night in The Magic
Flute (Metropolitan Opera, Salzburg
Festival, Vienna State Opera, Royal
Opera House).
Invested as “Kammersängerin” Diana
Damrau has forged close links with the
Bayerische Staatsoper in Munich. The
Metropolitan Opera has been a house
in which the soprano has performed
her signature roles, been broadcast
in HD to cinemas globally and made
seven role debuts since her own debut
there as Zerbinetta in 2005. At La Scala
di Milano she has twice participated in
the annual inaugural performance.
Recording exclusively for Warner/Erato
(former EMI/Virgin Classics), Diana
Damrau made her recording debut
with Arie di Bravura – a collection of
Mozart and Salieri arias. Subsequent
solo releases have included Donna,
COLORaturaS, Poesie (ECHO Klassik
Prize 2011), Forever (ECHO Klassik
Prize 2014), Fiamma del Belcanto. In
May 2017 her album Grand Opera was
released – dedicated to the works of
Giacomo Meyerbeer.
2017/18 season highlights include
Diana Damrau’s return to the
Bayerische Staatsoper as Violetta in La
Traviata. Furthermore, she will give
her debut in the role of Marguérite in
Faust at the Deutsche Oper Berlin and
performs in Meyerbeers Les Hugenots
at the Opéra de Paris.
At the beginning of the year 2018
Diana Damrau followed an invitation
to the Dresdner Semperopernball.
In February 2018, Diana Damrau
performed in the most renowned
concert halls in Europe such as in
Berlin, London, Paris, Luxembourg
and Vienna, interpreting together
with tenor Jonas Kaufmann and
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(Frère Laurent), Manon (Des Grieux),
Hamlet (Claudius), Il trovatore
(Ferrando), Die Zauberflöte (Sarastro),
Castor and Pollux (Jupiter), Faust
(Mephisto) and The Barber of Seville
(Basilio).
In the season 2015/2016 he made his
debut at the Bayerische Staatsoper
in La bohème (Colline) and at the
San Francisco Opera in Lucia di
Lammermoor (Raimondo). In addition,
he performed in a new production of
Bizet’s Les pêcheurs de perles (Nourabad),
which was also the premiere of this
work at the Metropolitan Opera.
Further engagements included Lucia
di Lammermoor (Raimondo) at the
Deutsche Oper Berlin, I puritani (Sir
Giorgio) at the Teatro Real Madrid and
La traviata (Doctor Grenvil) in Orange.
During the season 2016/2017,
Nicolas Testé returned to the
Staatsoper Munich in the productions
of La bohème (Colline) and Lucia
di Lammermoor (Raimondo) and
performed at the Metropolitan Opera
in Carmen (Zuniga), at the Opéra
National de Paris in Samson and
Delilah (Abimelech) as well as at
the Los Angeles Opera in the role
of the Four Villains in The Tales of
Hoffmann.
Besides numerous opera productions
Nicolas Testé regularly performs with
internationally renowned symphony
orchestras. In spring 2017 went on a
tour of South America together with
the renowned soprano Diana Damrau,
including a debut at the Teatro
Colón in Buenos Aires, together with
concerts in São Paulo, in Mexico
City and Tijuana, and in Frutillar,
Chile. This was followed by the tour
‘Belcanto Drammatico’. Together
with Diana Damrau and thePrague
Philharmonia, Testé performed
arias of Meyerbeer, Massenet and
Verdi in the major concert halls in
Europe, including the Festspielhaus
Baden-Baden, the Elbphilharmonie
Hamburg, Semperoper Dresden,
Philharmonie Munich, the
Rudolfinum in Prague and ICE
Krakow Congress Centre. He has also
performed at the Shanghai Symphony
Hall, the Suntory Hall in Tokyo and in
Seoul, Korea.

borusan istanbul
filarmoni orkestrası

da yenilikler yaşayan BİFO, Avrupa’nın
en iyi senfonik topluluklarından
biri olma yönündeki çalışmalarını
▪▪ Türkiye’nin önde gelen senfonik
yoğunlaştırdı. Etkinliklerini uluslararası
topluluklarından biri olan Borusan
platforma taşıma hedefi doğrultusunda
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
gerçekleştirdiği ve Onyx etiketiyle 2010
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve
yılının Ocak ayında piyasaya çıkan
sanat alanındaki girişimlerinin ilki
CD’si Respighi, Hindemith, Schmitt
olan Borusan Oda Orkestrası’na
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı.
dayanmaktadır. 1999’da Gürer Aykal
Temmuz ayında, Goetzel yönetiminde,
yönetiminde oluşturulan ve 2009’dan
dünyanın en saygın klasik müzik
bu yana Avusturyalı sanat yönetmeni ve etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin
sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde açılış etkinlikleri kapsamında bir konser
çalışmalarını sürdüren BİFO, on
verdi; 2010 yılında Andante dergisinin
sekiz yıldır yıldız solistlerle verdiği
“Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü aldı.
konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının Sascha Goetzel yönetimindeki ikinci
vazgeçilmez unsurlarından biri haline
CD’si Music from the Machine Age
geldi.
2012 Mart’ında ve Rimsky-Korsakov,
İlk sezonu olan 2000-2001’den bu
Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov
yana İstanbul’da sezon boyunca
yapıtlarından oluşan üçüncü CD’si
konser veren BİFO, İstanbul, Ankara,
de 2014 Ağustos’unda yine Onyx
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
firmasından yayınlandı. Sascha Goetzel
müzik festivallerine katıldı, Atina
yönetimindeki topluluğun Nemanja
ve Brüksel’de özel konserler verdi.
Radulović’e eşlik ettiği, Çaykovski’nin
2003’ten bu yana İstanbul Kültür
yapıtlarından oluşan CD kaydı,
Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan
Deutsche Grammaphon etiketiyle
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin
2017 Eylül’ünde satışa sunuldu; BİFO,
açılış konserlerini gerçekleştiriyor
bu kayıtta Çaykovski’nin Re Majör
ve festivalin yıldız solistlerine eşlik
Konçerto’sunu seslendirdi. 2014’te bir
etmektedir; aynı zamanda İKSV’nin
ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen
düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer
BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen
Şan Yarışması’nın orkestrasıdır.
ilk topluluk oldu ve “Oriental Promise”
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği
adlı konseriyle müzik basınında çok
solistler arasında Renée Fleming, Lang
olumlu eleştiriler aldı.
Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan
BİFO, uzun süre önemli bir sosyal
Diego Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph sorumluluk projesinin de parçası oldu.
Calleja, Maxim Vengerov, Roberto
“Özel Konser” adlı etkinlikte orkestrayı
Alagna, Rudolf Buchbinder, Nicola
iş veya sanat dünyasından tanınmış
Benedetti, Murray Perahia, Freddy
bir isim yönetti ve konserlerden elde
Kempf, Bryn Terfel, Isabelle Faust,
edilen gelir, klasik müzik alanında
Branford Marsalis, Martin Grubinger,
yetenekli gençlerimizin yurtdışında
Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Sarah
yüksek öğrenim görmesi amacıyla burs
Chang, Katia & Marielle Labèque, Daniel olarak kullandırıldı. 2015’ten bu yana
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
burs doğrudan Borusan Kocabıyık Vakfı
van Keulen, Julian Rachlin, Thomas
tarafından verilmektedir.
Hampson, Sabine Meyer, Michel
2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya
Camilo, Arcadi Volodos, Ayla Erduran,
uzanan ve Avrupa basınından olumlu
Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say ve
eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren
Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü sayılabilir. topluluk, 2017 Şubat’ında Hong Kong
BİFO ayrıca Igor Oistrakh, Krzysztof
Sanat Festivali kapsamında iki konser
Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan,
verdi. BİFO, 2017-2018 sezonunda
James Judd, Alain Paris, Ion Marin,
Daniel Hope, Vadim Repin, Alexei
Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Volodin, Andreas Ottensamer, Gábor
Schüller, Joseph Caballé-Domenech
Boldoczki, Nemanja Radulović,
yönetiminde de konserler verdi.
Elisabeth Kulman ve Zee Zee ile
2009’dan itibaren yeni şefi Sascha
konserler gerçekleştirdi.
Goetzel ile repertuvarı ve vizyonunda

© özge balkan

▪▪ 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. In time the
chamber orchestra transformed into
one of the country’s best symphonic
ensembles under its former artistic
director and principal conductor
Gürer Aykal. Performing under its
current artistic director and principal
conductor Sascha Goetzel since
2009, BIPO has become a prominent
element of Istanbul’s cultural scene.
Since its first season in 2000/01,
BIPO has regularly given concerts in
Istanbul and been invited to Istanbul,
Eskişehir, Ankara and Ruse Music
Festivals and BBC Proms and has
appeared at special events at Megaron
Hall, Athens and Palais de Bozar,
Brussels. 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.

BIPO has accompanied many worldclass soloists including stellar names
such as Renée Fleming, Lang Lang,
Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan
Diego Flórez, Angela Gheorghiu,
Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder,
Nicola Benedetti, Sarah Chang, Murray
Perahia, Bryn Terfel, Isabelle Faust,
Branford Marsalis, Martin Grubinger,
Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Natalie
Clein, Katia & Marielle Labèque, Daniel
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle
van Keulen, Julian Rachlin, Thomas
Hampson, Sabine Meyer, Michel
Camilo, Arcadi Volodos, Ayla Erduran,
Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say
and the Juilliard String Quartet.
With a strong commitment to fostering
and advancing love and appreciation
for classical music, BIPO has become
the major constituent of a social
responsibility project. Under the title of
‘Special Concert’, BIPO has performed
under the baton of a leading figure
from the Turkish business and art
scene, whose donations have then
provided scholarships for talented
young people to study at prestigious
institutions.
Since taking up the baton in 2009,
Viennese conductor Sascha Goetzel has
contributed greatly to the orchestra’s
repertoire and its aim to become one
of the best symphonic ensembles of

Europe. 2009/10 was a remarkable
season when BIPO released its first
international CD, Respighi, Hindemith,
Schmitt, on the Onyx label, to
international critical acclaim and the
orchestra performed at the opening 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. 2014 saw two major
international achievements for the
orchestra: BIPO had the privilege of
being the first ensemble from Turkey
to be invited to the BBC Proms and
performed under Goetzel at the concert
titled ‘Oriental Promise’, to critical
acclaim. BIPO’s third CD featuring
works of Rimsky-Korsakov, Balakirev,
Erkin and Ippolitov-Ivanov was
launched after this concert.
During the 2016/17 season BIPO
performed two concerts in February as
part of the Hong Kong Arts Festival and
received very positive reviews. During
the 2017/18 season BIPO has gone on a
tour covering Essen, Ljubljana, Vienna
and Zurich with violinists Daniel Hope
and Vadim Repin. BIPO’s other stellar
guests for 2017-2018 season included
Alexei Volodin, Andreas Ottensamer,
Gábor Boldoczki, Nemanja Radulović,
Elisabeth Kulman and Zee Zee.
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Nabucco Uvertürü
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Nabucco, daha önce Oberto ile
mütevazı bir başarı kazanan Verdi’yi
İtalyan operasının büyük bestecisi
yapan ilk operadır. Aslında besteci
bu eseri 1841 yılında, biraz da
gönülsüzce yazmaya başlamıştı.
Emprezaryo Bartolomeo Merelli
ile Un Giorno di Regno adlı komik
opera için temastaydı; fakat sadece
üç ay içinde iki çocuğunu ve
eşini kaybedince, bir daha opera
besteleyemeyeceğini düşündü.
Merelli aracılığıyla kendisine iletilen
Temistocle Solera’nın Anicet-Bourgeois
ve Francis Cornue’nün bir oyununa
dayanan librettosunu beğenmesine
rağmen eseri bestelemeyi reddetti.
Fakat Merelli ısrarcıydı, Verdi’yi zorla
da olsa librettoyu bestelemeye ikna
etti. İlk temsil, Merelli’nin ne denli
haklı olduğunun kanıtıydı: Nabucco
ve bestecisi Verdi, bağımsızlıkları
için yanıp tutuşan İtalyanların sesi
olmuştu.
Nabucco’nun uvertürü ya da anıldığı
şekliyle “Sinfonia”sı, 30 yıl sonra
Brahms’ın besteleyeceği Haydn
Çeşitlemeleri’nin açılışını öncülercesine
Andante tempoda, trombonlardaki
ağırbaşlı, org tınısını anımsatan bir
temayla başlar. Temanın geliştirildiği
uzun bir crescendo’dan sonra Allegro
tempoda, 5 notadan oluşan yeni bir
tema sunulur; bu tema opera boyunca
da sık sık karşımıza çıkar. Fakat
Nabucco’yu tanıyan ve seven dinleyici
için en önemli “tema”, Andantino
tempoda duyurulan “Va pensiero”
korosudur. 5 notadan oluşan tema bir
kez daha duyurulduktan sonra müziğin
dokusu yoğunlaşır, askeri bir nitelik
kazanır, heyecan verici bir kapanışla
sahne Nabucco için hazırlanır. (Süre
7’30)
Simon Boccanegra operasından “A te
l’estremo addio – Il lacerato spirito”*
Antonio Garcia Gutiérrez’in aynı
isimli oyununa dayanan, librettosunu
Francesco Maria Piave’nin yazdığı,
prolog ve üç perdeden oluşan Verdi’nin
Simon Boccanegra’sı, ilk kez 12 Mart

“verdıssımo”
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1857’de Teatro La Fenice’de sahnelendi.
Besteci, beklenen dinleyici beğenisini
kazanamayan operayı 23 yıl sonra bu
kez Arrigo Boito’nun librettoda yaptığı
değişikliklerle yeniden ele aldı. Bu
versiyon da ilk kez 24 Mart 1881’de La
Scala’da sahnelendi. Simon Boccanegra
bugünkü popülaritesine bu versiyonla
ulaştı.
Opera, 14. yüzyıl Cenova’sında geçer.
Politik olarak önemli konumunda olan
Paolo ve Pietro, kenti uzun süredir
korsanlara karşı koruyan Simon
Boccanegra’yı Cenova Dükası olarak
seçtirmek istemektedirler. Cenova
Dükası olmak için başta gönülsüz
olan Simon, gizli bir ilişki yaşadığı
Cenovalı soylu Jacopo Fiesco’nun kızı
Maria’yla evlenebilmek umuduyla
öneriyi kabul eder. Ancak bu sırada
ilişkisini onaylamayan babası Fiesco
tarafından ev hapsine alınan Maria,
Simon’un çocuğunu doğururken ölür.
“A te l’estremo addio - Il lacerato
spirito”, birinci perdede yer alan,
Fiesco’nun kızının ölümünden sonra
yaşadığı karmaşık duyguların, hüznün
ve öfkenin aryasıdır. Fiesco, kızını
korumadığı için Meryem Ana’ya
kızgındır; “Kızımın bakirelik tacı
çalınırken acı çektin mi?” diye sorar.
Ancak hata ettiğini hemen anlar ve
affedilmek umuduyla dua etmeye
başlar. (Süre 4’30’’)
I masnadieri operasından “Tu del
mio Carlo al seno... Carlo vive? O
caro accento!” ve “Mio Carlo... Carlo,
muoia”*
Friedrich von Schiller’in Haydutlar
dramasına dayanan, librettosunu
Andrea Maffei’nin yazdığı dört perdelik
I masnadieri, Verdi’nin Ernani’sinin
1845’te Londra’da sahnelenmesini
sağlayan emprezaryo Benjamin
Lumley’in besteciye yeni bir opera
sipariş etmesi üzerine yazıldı. Eser,
Londra dışında 17 İtalyan şehrinde
de sahnelendi; librettosu Fransızca,
Macarca ve Almancaya çevrildi, Adele
di Cosenza adıyla Rusya’da sahnelendi.
Yine de hiçbir yerde büyük başarı
kazanamadı. 1972 yılında Boris
Christoff, Gianni Raimondi, Renato
Bruson ve Ilva Ligabue gibi dönemin
önemli icracılarını içeren Roma

prodüksiyonunun ardından repertuvara
yeniden girdi.
İzleyici birinci perdede Kont
Massimiliano’nun büyük oğlu
Carlo’nun üniversitedeki öğrenimini
yarıda bırakıp haydutlara katıldığını,
bir süre hırsızlık ve türlü işler yaptıktan
sonra hatasını anlayıp evine ve sevgili
kuzeni Amalia’ya dönmek istediğini
öğrenir. Ancak kardeşi Francesco bir
mektupla Carlo’ya gelmemesini, hiçbir
zaman affedilmeyeceğini bildirir. Carlo
da bunun üzerine geri kalan günlerini
haydutlarla geçirir, hatta onların lideri
olur. Francesco ise uşaklarından
biri olan Arminio’yu Carlo’nun ölüm
haberini getirmesi için görevlendirir.
Babası Massimiliano’nun da ölümüyle
Francesco’nun aile serveti ile mülklerini
ele geçirmesi ve Amalia ile evlenmesi
için artık önünde engel kalmamıştır.
“Tu del mio Carlo al seno”, Amalia’nın
ikinci perdede yer alan aryasıdır. Amalia,
Francesco ile mutsuzdur; kendisi
hayatta ve mutsuzken Massimiliano
ve Carlo’nun cennette yeniden bir
araya geldiklerini ve mutlu olduklarını
ummaktadır. “Carlo vive? O caro
accento!” yine Amalia’nın söylediği bir
cabaletta’dır. Carlo ve Massimiliano’nun
hayatta olduklarını duyan Amalia bu
beklemediği heyecan verici haberle
neşe içindedir. “Mio Carlo... Carlo,
muoia” ise birinci perdede Amalia ve
Massimiliano’nun söylediği, baba-kız
ilişkisinin yakınlığını da yansıtan kısa bir
düettir. Carlo’nun yalan ölüm haberinin
Arminio ve Francesco tarafından
getirilmesinin hemen öncesinde yer
alan düette Massimiliano, oğlu Carlo’yu
görmeden öleceğini düşünmektedir.
(Süre 7’30’’)
Il Trovatore operasından “Di due figli
vivea padre beato”*
İlk kez 19 Ocak 1853’te Roma’daki
Teatro Apollo’da sahnelenen Verdi’nin
dört perdelik Il Trovatore operası,
Antonio García Gutiérrez’nin 1836
tarihli El Trovador oyununa dayanır.
Operanın librettosunun büyük kısmı
Verdi’nin Alzira, La battaglia di Legnano
ve Luisa Miller’da da birlikte çalıştığı
Salvadore Cammarano tarafından
yazıldı. Cammarano’nun Temmuz
1852’de ölmesi üzerine ise libretto

Leone Emanuele Bardare tarafından
tamamlandı. 15. yüzyıl İspanya’sında
geçen hikâye, Verdi’nin diğer pek çok
operasında da bulunan aile ilişkileri,
saplantılar ve intikam temalarına
odaklanır.
“Di due figli vivea padre beato”, Kont
di Luna’nın muhafız subayı olan
Ferrando’nun, operanın “Düello”
başlıklı birinci perdesinin birinci
sahnesinde söylediği aryadır. Aryanın
hemen öncesinde Ferrando, nöbetçilere
bir Trovatore’nin Leonora’ya serenat
yapmak üzere zaman zaman geldiğini,
onu yakalamak için dikkatli olmaları
gerektiğini söyler. Nöbetçilerin dikkatini
daha fazla çekmek için Kont di Luna’nın
babasının bir zamanlar iki oğluyla mutlu
şekilde yaşadığını ancak küçük oğlu
Garcia’nın bir Çingene kadın tarafından
kaçırıldığını, yakalanan kadının yakılarak
idam edildiğini ve kadının kızının
intikam yemini edişini anlatan bu aryayı
söyler. Aryanın sonunda öğreniriz ki
Kont di Luna küçük oğlunu her yerde
aramış fakat sonuç alamamıştır;
ölürken de büyük oğluna kardeşini
bulmasını vasiyet etmiştir. (Süre 4’)
Prelüd, Üçüncü Perde, La Traviata*
İlk kez 6 Mart 1853’te Venedik’teki
La Fenice’de sahnelenen La Traviata,
Alexandre Dumas, fils’in 1852 tarihli
Kamelyalı Kadın romanına dayanır.
Librettosu Francesco Maria Piave’ye
ait olan opera, La Fenice yetkililerinin
çekincesi ve ısrarıyla geçmiş bir tarihe
konumlandırılmıştır. Nitekim operanın
gerçekçi prodüksiyonlarının temsil
edilebilmesi 1880’leri bulmuştu.
Verdi’nin Kamelyalı Kadın ya da
operadaki ismiyle Violetta ile sevgilisi
Giuseppina Strepponi arasında bağ
kurduğundan, esere bu nedenle oldukça
kişisel bir yakınlık duyduğundan
bahsedilir. Ancak Verdi’yi Kamelyalı
Kadın ile bağlayan yalnızca kendisinin
Strepponi ile yaşadığı ilişki değildi.
Çocuklarını ve eşini üç ay gibi kısa bir
sürede kaybetmiş bir baba olarak Verdi,
Giorgio Germont’un hem Alfredo hem
de kız kardeşiyle kurduğu ilişkinin, bu
ilişkilerin dönemin sosyal kabullerine
göre yönetilme zorunluluğunun
yarattığı çaresizliği de birinci elden
duyumsayabiliyordu.

La Traviata’nın ilk iki perdesinde izleyici
Violetta ve Alfredo’yu kuşatan dünyaya
ve birbirine duydukları aşka tanıklık
eder. Üçüncü perdeye geçişte yer alan
bu prelüd, lirik karakteriyle eserin
sonunda yüzleşilmek zorunda kalınan
trajik sonun hazırlayıcısıdır. (Süre
3’30’’)
La Traviata operasından “É strano...
Ah, fors’ é lui... Sempre libera”*
La Traviata’nın birinci perdesindeki
“É strano... Ah, fors’ é lui... Sempre
libera”, o ana kadar gülen yüzüyle
misafirlerini ağırlayan, mutlu görünen
Violetta’nın gerçek duygularını,
Alfredo’ya aşkını itiraf ettiği aryasıdır.
Bir bakıma bu aryayla Alfredo’ya karşı
hissettiği aşkın Violetta’ya kendisini
nasıl çaresiz hissettirdiğini ve yaşamına
devam etme gücünü yakalayabilmek
için nasıl çabaladığını anlama fırsatını
buluruz. Verdi bu aryayı 19. yüzyıl
İtalyan operasında sıkça kullanıldığı
gibi açılış resitatifi, onu takip eden
ağır bir bölme, geçiş resitatifi ve hızlı
tempoda, coloratura pasajlar içeren
bir cabaletta’dan oluşturur. Besteci
böylece Violetta’nın hislerinin farklı
yansımalarını izleyicilere gösterme
olanağına kavuşur. (Süre 10’30’’)
Prelüd, Birinci Perde, Macbeth*
Verdi’nin yaşamı boyunca süren
Shakespeare tutkusu opera alanında
ilk kez Macbeth’le somutlaşır.
Librettosu Francesco Maria Piave
tarafından yazılan ve ilk kez 17
Mart 1847’de Floransa’daki Teatro
della Pergola’da sahnelenen dört
perdelik Macbeth, başından beri
alışılmışın dışında bir opera olarak
görüldü. Gerçekten de hem konu
seçimi hem de opera geleneklerinin
besteci tarafından dramatik içeriğin
lehine dönüştürüldüğü bir opera
olarak Macbeth, repertuvar içinde de
ayrıcalıklı bir yerde bulunur. Birinci
perdenin başındaki prelüdde üçüncü
perdedeki Cadılar sahnesinin ve
dördüncü perdede Lady Macbeth’in
uykusunda yürüdüğü sahnenin ezgileri
kullanılarak dinleyici operanın gizemli
ve karanlık atmosferine hazırlanır.
(Süre 3’30’’)

Macbeth operasından “Studia il
passo, o mio figlio... Come dal ciel
precipita”*
Macbeth’in ikinci perdesinde Kral
Duncan’ı öldürüp İskoçya tahtına
geçen Macbeth ile Lady Macbeth’in,
cadıların kehanetinin önüne geçmek
için Banco ve oğlunu öldürme
planları anlatılır. İkinci perdenin ikinci
sahnesinde yer alan “Studia il passo,
o mio figlio... Come dal ciel precipita”
aryasında anlaşılır ki Banco da
yaklaşan tehlikenin farkındadır. Aryada
Banco, Duncan’ın böyle bir gecede
öldürüldüğünü, yine kötülüklerin ve
ihanetin geleceğini hissettiğini oğluna
anlatarak dikkatli olmasını öğütler.
(Süre 4’)
Giovanna d’Arco Uvertürü*
Giovanna d’Arco operası, Friedrich
Schiller’in 1801 tarihli Orléans
Bakiresi adlı dramasına dayanır. Yine
de Verdi’nin ve operanın librettisti
Temistocle Solera’nın tek esin kaynağı
Schiller’in draması değildi. 1843’te
Jeanne d’Arc’la ilgili belgelerin
Fransa’da yayınlanması bestecinin
ilgisini çekmiş, Jeanne d’Arc’la ilgili
bir opera bestelemeye bir yıl sonra,
1844’te başlamıştı. İlk kez 15 Şubat
1845’te Teatro alla Scala’da sahnelenen
eser, sonraki yirmi yıl boyunca İtalya’da
beğeni kazanarak sahnelendiyse de
20. yüzyılda Verdi’nin az sahnelenen
operalarından biri haline geldi.
Giovanna d’Arco Uvertürü üç bölmeden
oluşur. Birinci ve üçüncü bölmeler,
sessiz ve gizemli şekilde başlamasına
rağmen kısa sürede orkestral bir
crescendo ve özellikle üflemeli ve
vurmalı çalgıların kullanımıyla görkemli
bir karaktere bürünerek Jeanne d’Arc’ın
Yüzyıl Savaşları’nda İngilizlere karşı
zayıf düşmüş Fransa’nın kurtarıcı
figürü oluşunu betimler. Uvertürün
flüt, obua ve klarnetli concertante orta
bölmesi lirik ve pastoral karakteriyle
hem birinci ve üçüncü bölmeye dikkat
çekici bir kontrast yaratır, hem de
Jeanne d’Arc’ın Domremy Köyü’ndeki
çocukluk yıllarına gönderme yapar.
(Süre 6’)
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İtalyanca librettolu Don Carlo’nun
üçüncü perdesinde yer alan ünlü aryası
“Ella giammai m’amò”da karısının
Shakespeare ile Verdi’nin dehalarının
gizli aşkını öğrenen İspanya Kralı II.
bir araya geldiği ikinci opera olan dört
Philip, karısı tarafından hiçbir zaman
perdelik Otello, ilk kez 5 Şubat 1887’de
sevilmediğini ve sevilmeyeceğini
La Scala’da sahnelendi. Eseri bestelediği fark edişini anlatır. Dünyanın yarısını
yıllarda Verdi, operanın gerektirdiği
kontrolü altında tutabilen Philip, ailesini
müzikal ve dramatik bileşenler üzerinde kontrol altında tutamamıştır; arzu ettiği
büyük bir yetkinlik kazanmış deneyimli
huzura ancak öldüğünde kavuşacağını
bir besteciydi. Nitekim Arrigo Boito’nun düşünmektedir. (Süre 9’30’’)
librettosunu büyük bir ustalıkla
besteledi; Otello ilk sahnelendiği
Luisa Miller Uvertürü*
günden itibaren hem Verdi’nin eserleri
içinde hem de İtalyan opera repertuvarı Giuseppe Verdi, İtalyan milliyetçiliğinin
içinde bir başyapıtı olarak müzik
yükselişte olduğu dönemde İtalyan
tarihindeki yerini aldı.
operasının gelişimine katkıda bulunan
Operanın dördüncü perdesinde
temel figürlerden biri olarak tanınır. İlk
Desdemona yatak odasında endişe ve
operası Oberto’nun sahnelendiği 1839
korku içinde Otello’yu beklemektedir.
yılından, 1853 yılında sahnelenen La
Giyinmesi için yardım eden Emilia’ya
Traviata’ya kadar 16 opera bestelemiştir
işlemeli çarşafı göstererek, ölmesi
ve bunlara, genellikle bestecinin orta
halinde çarşafı kendisine kefen
dönem eserlerinden sayılan Luisa Miller
yapmasını söyler. Önce aynanın önüne
da dahildir. Verdi, Friedrich Schiller’in
geçerek annesinden duyduğu bir
1784 tarihli Kabale une Liebe (Hile ve
şarkıyı söyler. Dışarıdan gelen sesler
Aşk) oyunundan yola çıkarak geliştirdiği
tedirginliğini artırmaktadır. “Piangeo
eserin librettosunun yazımında
cantando... Ave Maria, piena di grazia”
Salvadore Cammarano ile çalışmış ve
aryasıyla yapabildiği tek şeyi yapar:
1849 yazında tamamladığı operanın
Meryem Ana’ya canını alması için dua
ilk temsili Aralık 1849’da Napoli’de
eder. (Süre 11’)
yapılmıştır. Repertuvarının bu 15.
operasında Verdi, önceki eserlerinde
Don Carlo operasından “Ella giammai
görülen daha politik söylemden
m’amò... Dormirò sol nel manto mio
uzaklaşarak, ilişkilere ve ilişkilerin
regal”*
doğurduğu karmaşalara yönelir. Ayrıca,
orkestra tınılarını ve müzikal motifleri
16. yüzyılda İspanya’da ortaya çıkan
daha detaylı olarak işlemeye başlar.
politik tezatlıkları ve çarpıklıkları
Eser Luisa’nın trajik melodramını
anlatan Friedrich Schiller’in Don Carlos
anlatır. Luisa Carlo’ya âşıktır ancak
oyununa dayanan Verdi’nin Don Carlo
Carlo, gerçekte bir kontun oğlu olan
operası, Paris Operası tarafından sipariş Rodolfo’dur. Rodolfo da Luisa’ya âşık
edilmiş ve ilk kez Salle Le Peletier’de
olmasına karşın sonunda oyuna gelerek
11 Mart 1867’de Fransızca librettoyla
hem kendisini hem onu zehirler.
sahnelenmişti. Opera İtalyanca libretto Uvertürün teması üçüncü perdenin
ile aynı yıl Bologna’da sahnelendiyse
açılış sahnesine dayanır. Bu sahnede
de Verdi eser üzerinde düzenlemeler
Luisa ölümcül zehri içmeden önce
yapmaya devam etti. Sonuçta Fransızca bir mektup yazarken koro ile birlikte
ve İtalyanca versiyonları haricinde
“Come in un giorno solo”yu söyler.
“Milano versiyonu” ve “Modena
Ancak üçüncü sahnede tema 3/4
versiyonu” gibi versiyonlar ortaya
zamanındayken, uvertürde Verdi temayı
çıktı. Hatta Verdi’den sonra pek çok
4/4 zamanda ve tempoda değişiklikle
opera yönetmeni ve orkestra şefi de
sunar.
yeni versiyonlar üretti. 20. yüzyılın ilk
Kasvetli açılış bizi gelecek trajediye
yarısında fazlaca sahnelenmeyen eser,
hazırladıktan sonra hem tempo hem
II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle
nüanslar canlanır ve ardından solo
1884 tarihli “Milano versiyonu”yla daha klarnetin pasajı öne çıkar. Bu eseri
sık sahnelenir hale geldi.
sipariş eden ve Napoli’deki San Carlo

Tiyatrosu’nda eserin ilk seslendirilişinde
çalan San Carlo Orkestrası’nda
Ferdinando Sebastiani isimli bir klarnet
virtüözü de yer almaktadır ve Verdi’nin
eser boyunca Sebastiani’nin yeteneğini
sergilemek üzere çalgısını öne çıkardığı
bilinir. Bu husus özellikle Uvertür’de
belirgindir. (Süre 6’)
Luisa Miller operasından “Il padre tuo...
Tu puniscimi... A brani”*
Friedrich Schiller’in Hile ve Aşk
adlı oyununa dayanan, librettosu
Salvadore Cammarano tarafından
yazılan ve ilk kez 8 Aralık 1849’da
sahnelenen Verdi’nin üç perdelik
Luisa Miller operası, bestecinin erken
döneminden orta dönemine geçişini
işaret eder. Nitekim İngiliz müzik
eleştirmeni Francis Toye de Verdi’nin
özgün niteliklerine ilk defa Luisa
Miller’da rastlandığını, bestecinin
baba-kız arasındaki sevgi ve şefkati ilk
kez bu denli vurguladığını yazar. Bu
özelliğiyle Luisa Miller, Rigoletto ve La
Traviata’da işlenen baba-kız ilişkisinin
de habercisidir.
Operanın ikinci perdesinin birinci
sahnesinde yer alan “Il padre tuo”
düetinde Wurm, Luisa’ya babası
Miller’in zincire vurulduğunu ve
Kont’a hakaret ettiği gerekçesiyle
ölümle cezalandırılacağını, onu ancak
Luisa’nın Rodolfo ile aşkının geçici
bir hevesten ibaret olduğunu anlatan
mektubunun kurtaracağını açıklar.
Bu düeti takip eden “Tu puniscimi,
O Signore” aryasında Luisa söz
konusu mektubu yazmakta ve Wurm
ya da Kont tarafından değil Tanrı
tarafından cezalandırılmayı dilediğini
anlatmaktadır. “A brani, a brani,
o perfido”da ise Luisa, Wurm’un
adaletsizliğine karşı öfkesini ifade eder,
yine de babasının geri dönmesinin
getireceği mutluluğa tutunur. (Süre
11’30’’)
* Program notları: elif damla yavuz

VERDIssimo
Libretto

Massimiliano
Francesco!

Simon Boccanegra
“A te l’estremo addio - Il lacerato spirito” (Fiesco)
Son bir elveda sana ey gururlu saray!
Meleğimin soğuk mezarı
Seni koruyamadım!
Ah, zalim adam
Alçak hain!
Ya sen kutsal Meryem, onun bakirelik tacı
Çalınırken sen de acı çektin mi?
Ne diyorum! Çıldırıyorum! Affet beni.

Amalia
Benim, bakın bana,
Senin kızınım ben.

Kalbi kırık bir babanın
Parçalanmış ruhu
Utanç ve kedere boğuldu.
Kutsal cennet ona bir şehit
Tacı sundu
Meleklerin güzelliğine kavuştun,
Ey Maria, benim için dua et.
I Masnadieri
“Tu del mio Carlo al seno… Carlo vive? O caro accento!”
(Amalia)
Kutsal ruh, sen ki benim Carlo’mun
Göğsüne uçtun,
Senin dünyevi acıların
Cennette mutluluğa dönüştü.
Sadece ben burada acı içinde yaşıyorum,
Terk edilmiş ve teskin edilemez bir şekilde.
Ah, ne kadar imreniyorum,
Senin mutlu mezarına!
Carlo yaşıyor mu? Ah, tatlı kelimeler,
Cennetin melodisi!
Tanrı benim iç çekişlerimi duydu,
Acıma merhamet etti.
Carlo yaşıyor mu? Şimdi yeryüzü ve gökyüzü
Yeniden tebessüm ediyor.
Yıldızlar ve güneş artık bir tülle örtülü değil.
Kâinat sadece aşk içinde.
Massimiliano
Carlo’m benim!
Amalia
Rüya görüyor
Massimiliano
Ne kadar da mutsuzsun!
Amalia
Uyan, sevgili babacığım,
Gördüğün hayaletler yok olsun.

Massimiliano
Sen burada mısın? Az evvel rüyamda
Görüyordum Carlo’muzu. Zavallı kızım benim!
Senin neşenin baharını soldurdum ben.
Bana lanet etme…
Amalia
Sana lanet etmek mi? Asla!
Massimiliano
Carlo! Ölüyorum heyhat,
Bu son anımda sen benden uzaktasın.
Soğuk, hain bir el beni mezara taşıyacak.
Ölen bir adam için gözyaşı dökmek kutsaldır,
Fakat kim benim için ağlayacak?
Amalia
Böylesi acı dolu bir hayatı
Ben de terk etmek isterdim,
Ben ki burada her şeyi kaybettim.
Yeryüzü bana hiçbir çiçek vermeyecek.
Sonsuzlukta ebediyen Carlo ile beraber yürümek!
Il Trovatore
“Di due figli vivea padre beato” (Ferrando)
Kontumun babası çok mutluydu
Çünkü iki oğlu vardı.
İki çocuktan küçüğünün yanında sütninesi yatardı.
Bir sabah güneş ufuktan yükselirken,
beşiğin yanında bilseniz
kadının gördüğü kimdi?
Bir adi çingene, birlik şeytanla.
Uğursuz gözleri dopdolu kanla.
Nazarları dikmiş de zorla,
masum yavruya kapılıyor,
bir acı çığlıkla haykırıyor;
ve göz açıp kapayıncaya kadar
bütün muhafızlar öfkeyle
koşuşuyorlar ellerinde sopayla; pür hiddet hepsi,
ateş saçarak kovuyorlar oradan büyücüyü.
Yavrunun yıldızına bakacakmış,
güya amacı buymuş…
Ne yalan! Yavrucuk o günden sonra şiddetli bir nöbetle
soluyor, sararıyor; her gece ve her gün saatlerce titriyor,
ağlıyor, inliyor, şikayet ediyor…
Çünkü büyülenmişti!
Bir gün büyücü yakalanıyor,
mahkum oluyor ve yakılıyor.
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Macbeth
“Studia il passo, o mio figlio… Come dal ciel precipita” (Banco)
Dikkatli yürü oğlum,
Bu gölgelerden çıkalım…
Bilinmeyen bir hissin
İçimde doğduğunu hissediyorum.
Kötü bir kehanet ve şüphe dolu…

La Traviata’nın 3. sahnesine prelüd
La Traviata
“È strano… Ah, fors‘ è lui… Sempre libera” (Violetta)
Tuhaf… tuhaf! Bu sözler kalbime oyuldu.
Bu ciddi aşk benim için bir şanssızlık mı olacak?
Ey kederli ruhum neye karar veriyorsun?
Daha önce seni etkileyen erkek olmadı…
Ey mutluluk aşık olmayı ve olunmayı tanımadım!...
Bunu, hayatımın kısır budalalıkları için reddedebilir miyim?
Ah belki o, benim ruhumun, bazen gizemli renklerle boyadığı
engellerinin
arasından bana gelen mütevazı ve dürüst kişi;
benim hasta odama gelen ve
içinde yeni bir ateş yakan kişi mi?
Bu aşk, evrenin nabzıdır
Tüm evrendir,
Gizemlidir, uzaktır,
Yüreğin ümidi ve sevincidir.

Zavallı Barbara!
Hikâye basitçe şöyle bitti.
“O zafer için doğdu... Bense onu sevmek için...”
Dinle... Bir inleme duydum.
Sus, kim vuruyor o kapıya?
“Bense onu sevmek ve ölmek için...

Nasılda her zamankinden daha koyu bir gölge
Gökyüzünden düşüyor.
Tıpkı böyle bir gecede efendimi,
Duncan’ı bıçakladılar.
Binlerce korkunç görüntü,
Felaketi haber veriyor.
Zihnimi hayaletler ve dehşetle ağırlaştırıyor.
Giovanna d´Arco uvertürü
Otello
“Piangea cantando… Ave Maria, piena di grazia”
(Desdemona)
Emilia, sana yalvarırım, yatağımın üzerine
Beyaz gelinliğimi yay.
Dinle, eğer senden önce ölecek olursam
Bu tüllerden biriyle göm beni.
Çok kederliyim.
Annemin zavallı bir hizmetçisi vardı.

Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim!
Söğüt! Söğüt! Söğüt!”
Elveda Emilia. Gözlerim nasıl da yanıyor!
Ağlayacağımın belirtisi. İyi geceler.
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Her zaman özgür,
sersemleşmişçe neşeden neşeye atılmalıyım.
Hayatımın zevk yollarında süzülmesini istiyorum.
Gün ister doğsun ister batsın,
her zaman neşeli partilerde,
düşüncem daima yeni sevinçlere uçmalı.
*Ara*
Macbeth’in 1. sahnesine prelüd

Âşıktı güzel kız;
İsmi Barbara’ydı.
Onu terk eden bir adamı sevdi.
Bir şarkı söylerdi “Söğüt şarkısı”
Saçımı çöz.
Bu gece zihnim bu şarkıyla dolu.
“Boş çalılıkta şarkı söyledi, ağladı,
Zavallı kız gözyaşı döktü.
Ah, söğüt, söğüt, söğüt!
Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim,
Ağlayan söğüt benim tacım olacak.”
Acele et, Otello birazdan burada olacak.
Dereler çiçekli çayırlıkların arasından akıyordu,
Kırık kalbi yas tuttu,
Gözlerinden de acı gözyaşları boşaldı.
Ah, söğüt, söğüt, söğüt
Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim,
Ağlayan söğüt benim tacım olacak.
Kuşlar karanlık dallardan bu tatlı
Şarkıya doğru uçtu.
Öyle gözyaşları döktü ki taşlar bile acıdı.

şafak balkonumu!
Gün doğuyor şimdiden! Görüyorum
Günlerimin geçtiğini yavaşça!
Uyku, ah Tanrım, terk etti
yorgun gözlerimi!
Kral giysilerim içinde uyuyacağım
ancak, günlerim ulaştığında
dönülmez akşama.
Uyuyacağım ancak kara kubbenin altında,
Uyuyacağım kara kubbenin altında,
Eskorial’deki mezarımda.

Ah, Emilia, elveda Emilia elveda!
(Ave Maria)
Kutsal Meryem, merhamet dolu,
Kadınların ve bakirelerin arasından seçilmişsin.
Rahminin meyvesi olan İsa, kutsal olsun
Ey kutsanmış olan.
Sana hayranlıkla siz çökenler için dua et.
Günahkârlar için dua et,
Günahsızlar için dua et,
Zayıflar ve zulüm görenler için
Ve de güçlüler ki onlar da mutsuz,
İçin de merhametini göster.

Ben küçük bir kızken,
masum ve ürkek bir arzu onu,
geleceğimin sevecen beyefendisi olarak resmetti.
Göklerde onun güzelliğinin parıltısını gördüğümde,
Tümüyle bu ilahi hayalle besledim kendimi.
Hissettiğim bu aşk
Tüm evrenin nabzıdır
Gizemlidir, soğuktur,
Yüreğin ümidi ve sevincidir.
Saçmalık!... Saçmalık!...
Bu boşuna hezeyandır.
Paris denen kalabalık çölde,
Zavallı bir kadın,
yalnız,
Terkedilmiş…
Daha fazla ne umabilirim ki?
Ne yapmalıyım?...
Kendimi eğlendirmeliyim!
Zevkin baş döndürücülüğünde yok olmalıyım!

Neredeyim?... Mumlar
Bitiyor neredeyse!... Aydınlatıyor

Krallık tacı
Verse bana o büyülü gücü
Yürekleri okuyabilmeyi,
yalnızca Tanrı’nın görebildiği!...
Ah! Krallık tacı, vs.
yalnızca Tanrı’nın görebildiği!
Prens uyursa,
hain uyanık kalır;
tacını yitirir kral,
eşini, onurunu!

Zalim kader ve felaketler altında başlarını eğenler

Luisa Miller uvertürü
Luisa Miller
“Il padre tuo... Tu puniscimi… A brani” (Luisa/Wurm)

İçin de dua et.
Bizler için, bizler için sen dua et.

Wurm
Baban...

Öleceğimiz saatte her zaman dua et.
Bizim için dua et...
Bizim için dua et, dua et.

Luisa
Devam et.

Kutsal Meryem... Öleceğimiz saatte.
Kutsal!... Amen.
Don Carlo
“Ella giammai m’amò… Dormirò sol nel manto mio regal”
(Philipp II)
Filippo: (sanki rüyada)
O zaten hiç sevmedi ki beni!
Hayır, kapalı bana o yürek,
sevgi yok benim için içinde!
Görüyorum onu hâlâ
Hüzünle bakarken yüzüme
Ak saçlarıma
Fransa’dan geldiği o günde.
Hayır, benim için sevgi yok içinde,
benim için sevgi yok içinde!

Wurm
Karanlık bir zindanda yatıyor.
Luisa
Neden dolayı suçlandı?
Wurm
Kont’un hizmetlisi olduğu halde
Efendisini tehdit etmeye ve aşağılamaya çalıştı.
Suç ciddi.
Cezası da ciddi olacak.
Luisa
Sana soru sormaya korkuyorum.
Wurm
Neden sessiz kalacaksın?
Onun beyaz saçlı başının üzerinde balta sallanıyor bile.
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Wurm
Fakat, sen onu kurtarabilirsin.
Luisa
Ben mi, nasıl?
Wurm
Kızgın Kont beni sana yolladı.
Senden bir mektup yazmanı istiyor.
Ödülü ise babanın serbest bırakılması olacak.
Luisa
Bir mektup mu?
Wurm
Yaz!
“Wurm, Rodolfo’yu hiçbir zaman sevmedim...”
“...Kim olduğunu biliyordum.
Ve onu elde etmek istedim...”
Luisa
Bunu yapmalı mıyım?
Wurm
Babanı kurtarmalısın.
“Hırs beni baştan çıkardı...
Her şey bitti... Affet beni.
İlk aşkıma geri dönüyorum
Ve, Rodolfo’nun karanlık bir gece gibi olan
Öfkesinden kurtulmak için,
Gel ve beraberce kaçalım.”
Luisa
Ne?
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Luisa
Ve bu el benim utancımın altına
İmza atabilir mi?
Boş yere ümit ediyorsun.
(Tu puniscimi, o Signore)
Beni cezalandır tanrım,
Eğer sana karşı kusur işlediysem, buna memnun olurum.
Ama beni terk etme tanrım
O korkunç zalimlerin eline.
Suçsuz bir babayı
Ölüm kaderinden kurtarmak için
İstiyorlar ki, bunu söylerken bile titriyorum,
Kızının onurun lekelensin.

Wurm
Burada senin kalbine baskı yapan hiçbir şey yok.
Özgürsün, seni bırakıyorum.
Luisa
Acımasız alçak! Ya o yaşlı adam?
Wurm
Duydun, ölecek.
Luisa
Ve ben özgürüm, öyle mi!
Mektup yazılacak!
Wurm
Babanın başı üzerine bana yemin et Luisa,
Vakti geldiğinde bu mektubun gönüllü olarak
Yazıldığını söyleyeceksin.
Luisa
Yemin ederim.
Wurm
Senden bir şey daha isteniyor.
Luisa
Seni dinliyorum.
Wurm
Şatoya gelmelisin
Ve orada asil bir bayanın önünde
Göstermelisin... Delicesine aşık olduğunu... Wurm’a.
Luisa
Sana mı?
Wurm
Görev çok zor!
Luisa
Hayır.
Wurm
Beni üzüyor!
Luisa
Ne o halde?
Wurm
O halde...
Luisa
Babam?
Wurm
Kurtulacak.

Luisa
Merhamet!
Parçalara, parçalara, hain adam,
Ayırdın kalbimi.
En azından talihsiz babamı
Bana geri vermek için acele et.
Ölümün korkunç titremesi
Tüm vücudumu sardı şimdi.
En azından bırak da babamın
Elleri, gözlerimi kapasın.
Wurm
Cesur ol.
Zaman tüm insan acıları için en iyi ilaçtır.
Hala senin eline sahip olmayı umuyorum.

VERDIssimo
Libretto
Simon Boccanegra
“A te l’estremo addio - Il lacerato spirito” (Fiesco)
A te l’estremo addio,
Palagio altero,
Freddo sepolcro dell’angiolo mio!
Nè a proteggerti valsi!
Oh maledetto! Oh vile seduttore!
E tu, Vergin, soffristi
Rapita a lei la verginal corona?
Ah! che dissi? Deliro!
Ah, mi perdona!
Il lacerato spirito del mesto genitore
Era serbato a strazio d’infamia e di dolore.
Il serto a lei de’martiri pietoso
il cielo diè...
Resa al fulgor degli angeli,
Prega, Maria, per me.
I Masnadieri
“Tu del mio Carlo al seno… Carlo vive? O caro accento!”
(Amalia)
Tu del mio Carlo al seno
volasti, alma beata,
e il tuo soffrir terreno
or si fa gioia in ciel.
Sol io qui vivo in pianto
deserta e sconsolata;
oh! quanto invidio! oh, quanto,
il tuo felice avel!
Carlo vive? O caro accento,
melodia di paradiso!
Dio raccolse il mio lamento,
fu pietoso al mio dolor.
Carlo vive?...Or terra e cielo

si riveston d’un sorriso;
gli astri, il sol non han più velo;
l’universo è tutto amor.
“Mio Carlo… Carlo, muoia” (Massimiliano/Amalia)
Massimiliano
Mio Carlo.
Amalia
Ei sogna.
Massimiliano
Oh, quanto misero sei!
Amalia
Ti sveglia, amato padre;
e le tue larve spariran.
Massimiliano
Francesco!
Pur nel sogno me’l togli?
Amalia
Io son, mi guarda;
la figlia tua son io.
Massimiliano
Tu qui?....pur or sognava
di Carlo nostro. O povera fanciulla!
L’april delle tue gioie io disfiorai.
Non maledirmi…
Amalia
Maledirti? oh mai!!
Massimiliano
Carlo! io muoio. . .ed, ahi! lontano
tu mi sei nell’ ultim’ ore;
una fredda, ingrata mano
nell’ avel mi comporrà .
Caro è il pianto all’ uom che muore,
ma per me chi piangerà ?
Amalia
Oh, lasciarti io pur vorrei
dolorosa umana vita,
or che tutto io qui perdei,
nè la terra un fior mi dà!
E per sempre a Carlo unita
spazïar l’eternità!
Il Trovatore
“Di due figli vivea padre beato” (Ferrando)
Di due figli vivea padre beato
Il buon Conte di Luna:
Fida nutrice del secondo nato
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Ah! Sus, sus.
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A quell’amor ch’è palpito
Dell’universo intero,
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.

Abbietta zingara, fosca vegliarda!
Cingeva i simboli di maliarda!
E sul fanciullo, con viso arcigno,
L’occhio affiggea torvo, sanguigno!...
D’orror compresa è la nutrice...
Acuto un grido all’aura scioglie;
Ed ecco, in meno che il labbro il dice,
I servi accorrono in quelle soglie;
E fra minacce, urli e percosse
La rea discacciano ch’entrarvi osò.

A me fanciulla, un candido
E trepido desire
Questi effigiò dolcissimo
Signor dell’avvenire,
Quando ne’ cieli il raggio
Di sua beltà vedea,
E tutta me pascea
Di quel divino error.
Sentìa che amore è palpito
Dell’universo intero,
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor!
Follie! follie delirio vano è questo!
Povera donna, sola
Abbandonata in questo
Popoloso deserto
Che appellano Parigi,
Che spero or più?
Che far degg’io!
Gioire,
Di voluttà nei vortici perire.

La fattucchiera perseguitata
Fu presa, e al rogo fu condannata;
Ma rimaneva la maledetta
Figlia, ministra di ria vendetta!...
Compì quest’empia nefando eccesso!...
Sparve il fanciullo e si rinvenne
Mal spenta brace nel sito istesso
Ov’arsa un giorno la strega venne!...
E d’un bambino... ahimè!... l’ossame
Bruciato a mezzo, fumante ancor!
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Prelude to Act III of La Traviata
La Traviata
“È strano… Ah, fors‘ è lui… Sempre libera” (Violetta)
Strano! è strano! in core
Scolpiti ho quegli accenti!
Sarìa per me sventura un serio amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Null’uomo ancora t’accendeva O gioia
Ch’io non conobbi, essere amata amando!
E sdegnarla poss’io
Per l’aride follie del viver mio?
Ah, fors’è lui che l’anima
Solinga ne’ tumulti
Godea sovente pingere
De’ suoi colori occulti!
Lui che modesto e vigile
All’egre soglie ascese,
E nuova febbre accese,
Destandomi all’amor.

Sempre libera degg’io
Folleggiar di gioia in gioia,
Vo’ che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer,
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
Sempre lieta ne’ ritrovi
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.
*Interval*
Prelude to Act I of Macbeth
Macbeth
“Studia il passo, o mio figlio…
Come dal ciel precipita” (Banco)
Studia il passo, o mio figlio...
Usciam da queste tenèbre...
Un senso ignoto
Nascer mi sento in petto,
Pien di tristo presagio e di sospetto.
Come dal ciel precipita
L´ombra più sempre oscura!
In notte ugual trafissero
Duncano, il mio signor.
Mille affannose immagini
M´annunciano sventura,
E il mio pensiero ingombrano
Di larve e di terror.

Overture Giovanna d´Arco
Otello
“Piangea cantando… Ave Maria, piena di grazia”
(Desdemona)
Emilia, te ne prego,
distendi sul mio letto
la mia candida veste nuziale.
Senti.
Se pria di te morir dovessi,
mi seppellisci con un di quei veli.
Son mesta tanto, tanto.
Mia madre aveva una povera ancella,
innamorata e bella.
Era il suo nome Barbara.
Amava un uom che poi l’abbandonò;
cantava un canzone: „la canzon del Salice“.
Mi disciogli le chiome…
Io questa sera ho la memoria piena
di quella cantilena…
“Piangea cantando
nell’erma landa,
piangea la mesta…
O Salce! Salce! Salce!
Sedea chinando
sul sen la testa!
Salce! Salce! Salce!
Cantiamo! Cantiamo! il Salce funebre!”
Affrettati; fra poco giunge Otello.
Scorreano i rivi fra le zolle in fior,
gemea quel core affranto,
e dalle ciglia le sgorgava il cor
l’amara onda del pianto.
Salce! Salce! Salce!
Cantiamo! Cantiamo! Il Salce funebre
sarà la mia ghirlanda.
Scendean l’augelli a vol dai rami cupi
verso quel dolce canto.
E gli occhi suoi piangean tanto, tanto,
da impietosir le rupi.
Riponi quest’anello.
Povera Barbara!
Solea la storia con questo semplice suono finir:
„Egli era nato per la sua gloria,
io per amar…“
Ascolta.
Odo un lamento.
Taci. Chi batte a quella porta?

„Io per amarlo e per morir…
Cantiamo! Cantiamo!
Salce! Salce! Salce!“
Emilia, addio. Come m’ardon le ciglia!
è presagio di pianto. Buona notte.
Ah! Emilia, Emilia,
Addio, Emilia, addio!
Ave Maria, piena di grazia, eletta
fra le spose e le vergini sei tu,
sia benedetto il frutto, o benedetta,
di tue materne viscere, Gesù.
Prega per chi adorando a te si prostra,
prega nel peccator, per l’innocente,
e pel debole oppresso e pel possente,
misero anch’esso, tua pietà dimostra.
Prega per chi sotto l’oltraggio piega
la fronte e sotto la malvagia sorte;
per noi, per noi tu prega, prega
sempre e nell’ora della morte nostra,
prega per noi, prega per noi, prega.
Ave Maria…
nell’ora della morte.
Ave!… Amen.
Don Carlo
“Ella giammai m’amò… Dormirò sol nel manto mio regal”
(Philipp II)
Ella giammai m’amò!... Quel core chiuso è a me,
Amor per me non ha!...
Io la rivedo ancor contemplar trista in volto
Il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne.
No, amor non ha per me!...
Ove son?... Quei doppier presso a finir!...
L’aurora imbianca il mio veron!
Già spunta il dì. Passar veggo i miei giorni lenti!
Il sonno, oh Dio! sparì dagli occhi miei languenti!
Dormirò sol nel manto mio regal
Quando la mia giornata è giunta a sera,
Dormirò sol sotto la vôlta nera
Là, nell’avello dell’Escurïal.
Ah! se il serto real a me desse il poter
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder!...
Se dorme il prence, veglia il traditor.
Il serto perde il Re, il console l’onor.
Overture Luisa Miller
Luisa Miller
“Il padre tuo… Tu puniscimi…
A brani” (Luisa/Wurm)
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Dormia presso la cuna.
Sul romper dell’aurora un bel mattino
Ella dischiude irai;
E chi trova d’accanto a quel bambino?

Asserì che tirar del fanciullino
L’oroscopo volea...
Bugiarda! Lenta febbre del meschino
La salute struggea!
Coverto di pallor, languido, affranto
Ei tremava la sera.
Il dì traeva in lamentevol pianto...
Ammaliato egli era!
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Wurm
Il padre tuo …

come la notte regni,
vieni, ed insieme fuggirem.

Wurm
Acerba è la prova!

Luisa
Finisci.

Luisa
Che!

Luisa
No.

Wurm
Langue in dura prigione.

Wurm
Srivi.

Wurm
Duolmi!

Luisa
Reo di che fallo?

Luisa
E segnar questa mano
potrebbe l’onta mia?
Lo speri invano.
Tu puniscimi, o Signore,
se t’offesi e paga io sono
ma de’ barbari al furore
non lasciarmi in abbandono.
A scampar da fato estremo
innocente genitor
chieggon essi, a dirlo io fremo,
chieggon essi della figlia il disonor!

Luisa
Ed allora?

Luisa
D’interrogarti io tremo!
Wurm
Che val tacerlo?
Sul canuto suo crin pende la scure.
Luisa
Ah! Taci, taci!
Wurm
Eppure, tu puoi salvarlo.
Luisa
Io? Come?
Wurm
A te m’invia l’offesa Conte:
un foglio vergar t’impone,
e prezzo ne fia lo scampo di tuo padre.

46 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

Luisa
Un foglio?
Wurm
Scrivi!
“Wurm, io giammai Rodolfo non amai …”
“Il suo lignaggio erami noto,
e volli stringerlo fra mie reti …”
Luisa
E deggio?
Wurm
Dei salvar tuo padre.
Ambizion mi vinse … tutto svanì … perdona.
Ritorno al primo affetto,
e di Rodolfo ad evitar gli sdegni,

Wurm
Qui nulla s’attenta imporre al tuo core;
tu libera sei. Ti lascio.
Luisa
Spietato! E il misero vecchio?
Wurm
L’udisti: egli muore.
Luisa
E libera io sono!
Il foglio è vergato.
Wurm
Sul capo del padre, spontaneo lo scritto,
Luisa, mi giura che all’uopo dirai.

Wurm
Allora …
Luisa
Mio padre?
Wurm
Fia salvo.
Luisa
Mercè.
A brani, a brani, o perfido
il cor tu m’hai squarciato!
Almen t’affertta a rendermi
il padre, il padre sventurato.
Di morte il fero brivido
tutta m’invade omai.
Mi chiuda almeno i rai
la man del genitore!
Wurm
Coraggio: il tempo è farmaco
d’ogni cordoglio umano.
Di stringer la tua mano
speranza nutro ancor.

Luisa
Lo giuro.
Wurm
Un sol cenno ancor t’è prescritto.
Luisa
Io t’odo.
Wurm
Al castello venirne dovrai,
ed ivi al cospetto di nobil signora
accesa mostrati … di Wurm.
Luisa
Di te?
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Wurm
Ei, del Conte vassallo, farlo d’oltraggi
e di minacce segno ardì!
Grave il delitto,
grave la pen fia!
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festival buluşması
süner & alıyev & çakmur

ALİCAN SÜNER keman violin
JAMAL ALıYEV viyolonsel violoncello
CAN ÇAKMUR piyano piano

08.06.2018 Sent Antuan Alt Kilisesi
cu fr 20.00 Saint Anthony Lower Church
Albert Dietrich/Johannes Brahms/Robert Schumann

F-A-E Sonatı
F-A-E Sonata
– Allegro
– Intermezzo
– Scherzo
– Finale
Clara Schumann

Piyanolu Üçlü Sol minör, op. 17
Piano Trio in G minor, op.17
– Allegro moderato
– Scherzo ve Trio
– Andante
– Allegretto
Ara Interval
Robert Schumann

Fantasiestücke, op. 73
Fantasiestücke, op.73
– Zart und mit Ausdruck (Tatlı ve dokunaklı)
– Lebhaft, leicht (Canlı, hafif )
– Rasch und mit Feuer (Hızlı ve ateşli)
Felix Mendelssohn
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– Molto allegro ed agitato
– Andante con moto tranquillo
– Scherzo: Leggiero e vivace
– Finale: Allegro assai appassionato
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Piyanolu Üçlü No.1 Re minör, op. 49
Piano Trio No. 1 in D minor, op.49

alican süner
▪▪ 1992 yılında Mersin’de doğan
Alican Süner ilk keman derslerini
Lili Tchumburidze’den aldı. Rengim
Gökmen, İbrahim Yazıcı, Cem Mansur,
Naci Özgüç ve Işın Metin yönetiminde
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestrası ve Mersin
Devlet Opera ve Balesi ile konserler
verdi. 2008 yılında Gülden Turalı Ulusal
Keman Yarışması’nda, 2015 yılında Max
Rostal Yarışması’nda ve Postacchini
Yarışması’nda birincilik ödüllerine layık
görüldü; Max Rostal Yarışması’ndaki
Çaykovski yorumu Almanya Kültür
Radyosu tarafından yayınlandı. 2010
yılında “Nevit Kodallı Genç Yetenekler
Ödülü”ne layık görülen ve 2016 yılında
Andante klasik müzik dergisinin
verdiği Donizetti Ödülleri’nde “Yılın
Genç Müzisyeni” ödülüne aday
gösterilen Süner, Nora Chastain,
Kolja Blacher, Stephan Picard, Silvia
Simionescu, Toels Svane ve Adrian
Oetiker gibi müzisyenlerle oda müziği
konserleri verdi. Berlin Filarmoni
Orkestrası Salonu, Konzerthaus
Berlin, Gewandhaus ve Tonhalle gibi
Avrupa’nın önemli salonlarında sahneye
çıktı, Kissinger Sommer ve Musica
Mallorca gibi uluslararası festivallerde
yer aldı.
Halen Berlin Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde Nora Chastain’le ve
Berlin Filarmoni Orkestrası Karajan
Akademisi’nde konzertmeister Noah
Bendix-Balgley ile çalışmalarına devam
eden Alican Süner, bir Alman derneği
tarafından kendisine tahsis edilen
1757 yapımı G.B. Gabrielli kemanla
çalmaktadır.
▪▪ Born in 1992 in Mersin, Alican
Süner received his first violin lessons
from Lili Tchumburidze. He performed
with Istanbul State Symphony
Orchestra, Presidential Symphony

Senfoni Orkestrası’yla konserler verdi.
Eastbourne, Croydon, Bromsgrove,
Muriel Taylar ve Antonio Janigro
yarışmalarında birincilik ödüllerine layık
görüldü. 2016 yılında Romanya’daki
Enescu Yarışması’nda Kronberg Akademi
Ödülü’nü ve Pablo Casals Yarışması’nda
jüri özel ödülünü kazandı. 2017 yılında
BBC Proms’a katılan, Anna Fedorova ile
kaydettiği ilk albümü Russian Masters’ı
yayınlayan ve önümüzdeki sezon Sir
Karl Jenkins’in kendisi için yazdığı bir
eseri kaydedecek olan Aliyev, kendisine
tahsis edilen 1756 yapımı G.B. Gabrielli
kemanla çalmaktadır.
© frank jerke

Orchestra, Bilkent Symphony
Orchestra, Bursa Regional Symphony
Orchestra and Mersin State Opera and
Ballet Orchestra under the batons of
Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Cem
Mansur, Naci Özgüç and Işın Metin.
He was awarded first prizes of the
Gülden Turalı Violin Competition in
2008, the Max Rostal Competition and
Postacchini Competition in 2015. His
interpretation of Tchaikovsky concerto
in the Max Rostal Competition has
been broadcasted by the German
Culture Radio. Awarded “Nevit Kodallı
Young Talent Prize” in 2010, Süner
was also nominated for the “Young
Musician of the Year Award of 2016”
by Donizetti Awards in Istanbul. As a
chamber musician Süner collaborated
with Nora Chastain, Kolja Blacher,
Stephan Picard, Silvia Simionescu,
Toels Svane and Adrian Oetiker.
Alican Süner has played at important
European concert halls including
Berlin Philharmonic, Konzerthaus
Berlin, Gewandhaus and Tonhalle,
and attended international festivals
including the Kissinger Sommer and
Musica Mallorca.
Currently he is pursuing his master
study with Nora Chastain at the Berlin
University of Arts and working with
Noah Bendix-Balgley as a member of
the Karajan Academy of the Berlin
Philharmonic. He plays a violin made
by G. B. Gabrielli dating from 1757
with a generous loan by a German
foundation.

▪▪ Born in Baku in 1993, Jamal Aliyev
studied at the Yehudi Menuhin School
and the Royal College of Music with
jamal aliyev
Thomas Carroll. He has performed
widely in Europe including Wigmore
▪▪ 1993 yılında Bakü’de doğan Jamal
Hall, the Royal Festival Hall, and
Aliyev eğitimine Yehudi Menuhin
Rachmaninov Hall. In 2015 he was one
School’da ve Thomas Carroll’la çalıştığı
of the first BBC Introducing Classical
Royal College of Music’te devam etti.
Artists selected, regularly appearing
Wigmore Hall, Royal Festival Hall
on BBC Radio 3 In Tune and with the
ve Rachmaninov Hall gibi önemli
BBC Concert Orchestra. As a soloist
salonlarda konser verdi. 2015 yılında
he has appeared with the Bilkent
BBC’de yayınlanan “Introducing Classical Symphony and Presidential Symphony
Artists” ve “In Tune” adlı programlarda
Orchestras of Turkey, Kennemer Jeugd
ve BBC Konser Orkestrası’nda yer
Orkest, Eskisehir Symphony, Orpheus
aldı. Solist olarak Bilkent Senfoni
Sinfonia, the Sampson Orchestra of
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Cambridge, the Guildford and Croydon
Orkestrası, Eskişehir Senfoni Orkestrası, Symphony Orchestras. During
Kennemer Jeugd Orkestrası, Orpheus
his studies he has won numerous
Sinfonia, Cambridge Sampson
awards including first prizes at the
Orkestrası, Guildford ve Croydon
Eastbourne in 2016, at Croydon

© kaupo kıkkas
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in 2015, at Bromsgrove in 2015, at
Muriel Taylor in 2014 and V. Antonio
Janigro International Competitions in
2004. In 2016 he won the Kronberg
Academy Award at the Enescu
Competition in Romania and received
an honourable mention at the Pablo
Casals Competition in France. In 2017
he made his debut at the BBC Proms,
won the Arts Club – Sir Karl Jenkins
Music Award and was selected for
representation by YCAT. His debut CD
Russian Masters with Anna Fedorova
was released by Champs Hill records
to critical acclaim. Jamal Aliyev plays
a cello made by G. B. Gabrielli dating
from 1756 with a generous loan from a
private individual.
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can çakmur
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2015 yılından bu yana Andante Klasik
Müzik Dergisi’nde yazmakta olan ve
▪▪ 1997 yılında Ankara’da doğan Can
anlatımlı konserler gerçekleştiren Can
Çakmur, piyanoya Leyla Bekensir ve
Çakmur, 43. İstanbul Müzik Festivali’nin
Ayşe Kaptan’la başladı; Jun Kanno,
açılış konserinde Sascha Goetzel
Emre Şen ve Paris’teki Schola
yönetimindeki Borusan Filarmoni
Cantorum’da Marcella Crudeli ile
Orkestrası’yla konser verdi, 2016
çalışma olanağı buldu. Mendelssohn
yılında yine İstanbul Müzik Festivali
Akademisi, Uluslararası Hollanda
kapsamında İdil Biret’in 75. Yaş Günü
Müzik Buluşmaları, Liszt Akademisi
Konseri’nden önce bir konuşma yaptı.
ve Liechtenstein Müzik Akademisi gibi
Can Çakmur halen Uluslararası
kurumlarda Alan Weiss, Arie Vardi,
Liechtenstein Müzik Akademisi’nden
Claudio Martinez, Ewa Kupiec, Leslie
burs almakta ve eğitimine Weimar’daki
Howard ve Robert Levin’in de aralarında Franz Liszt Müzik Yüksekokulu’nda ve
olduğu müzisyenlerle çalışma olanağı
Belçika’da Diane Andersen ile devam
buldu. 2012 yılında Uluslararası Roma
etmektedir.
Piyano Yarışması’nda birinciliğe layık
▪▪ Born in 1997, Can Çakmur began his
görüldü. 2014 yılında Pianale Junior
music education with Leyla Bekensir
Akademisi ve Yarışması’nda gösterdiği
and Ayşe Kaptan. He also studied
performans nedeniyle aldığı burs ve
Avrupa Gençlik Müzik Yarışmaları ödülü with Jun Kanno, Emre Şen, and with
Marcella Crudeli at Schola Cantorum.
dolayısıyla Eindhoven Muziekgebouw
He has had the chance to work with
Küçük Salon’da resital verdi. Yine 2014
musicians such as Alan Weiss, Arie
yılında Franz Liszt Genç Piyanistler
Vardi, Claudio Martinez, Ewa Kupiec,
Yarışması’nda üçüncülük ödülüne
Leslie Howard, and Robert Levin
ve Bartók Özel Ödülü’ne layık
among others in academies such as the
görüldü. 2016 yılında Balys Dvarionas
International Holland Music Sessions,
Yarışması’nda finale kalarak iki özel
Liszt-Akademie in Schillingsfürst, the
ödül, 2017 yılında Uluslararası İskoçya
Piyano Yarışması’nda birincilik kazandı. Mendelssohn-Academy in Leipzig and
Musikakademie Liechtenstein. In 2012,
İstanbul Müzik Festivali, Bodrum
he won first prize in the XXII. Rome
D-Marin Klasik Müzik Festivali,
International Piano Competition. In
Ankara Uluslararası Müzik Festivali
2014, he was awarded a scholarship and
ve Notti Romana al Teatro di Marcello
EMCY-Prize due to his performance at
gibi önemli festivallere katıldı; Lütfi
Pianale Junior Academy & Competition
Kırdar Kongre Merkezi, Cemal Reşit
which included a recital at the Small
Rey Konser Salonu ve Albert Long
Hall of Eindhoven Muziekgebouw, and
Salonu’nda konserler verdi.

festıval encounter
süner & alıyev & çakmur

program notları
Albert Dietrich/Johannes Brahms/
Robert Schumann
F-A-E Sonatı*
– Allegro
– Intermezzo
– Scherzo
– Finale

© haşim kılıç

later that year he won the third prize
and Bartók special prize at the Fourth
International Franz Liszt Competition
for Young Pianists. In 2016, he
became a laureate and won two special
prizes for the best performance of
a classical and a romantic piece at
the X. International Balys Dvarionas
Competition for Young Pianists and
Violinists. He has appeared in the most
important classical music festivals in
Turkey; such as Istanbul Music Festival,
where he headlined the opening
concert in 2014 with BIPO under
Sascha Goetzel, Bodrum D-Marin
International Classical Music Festival,
Ankara International Music Festival,
and the summer festival Notti Romana
al Teatro di Marcello. He has performed
in the most important halls in Turkey
such as Albert Long Hall, CRR Hall,
Bilkent Concert Hall, Lütfi Kirdar ICEC
as well as in Eindhoven Muziekgebouw
and the Romanian Atheneum in
Bucharest to name some.
As an avid writer and speaker, Çakmur
has been writing monthly for the
Andante Classical Music Magazine
since 2015 and moderates his own
concerts, and was invited by the
Istanbul Music Festival for a preconcert talk before the 75th Birthday
Recital of Idil Biret.
Çakmur currently pursues his studies
with Grigory Gruzman in Academy
of Music Franz Liszt Weimar and
continues to work privately with Diane
Andersen in Belgium.

Keman ve piyano için bestelenen ve
dört bölümden oluşan yapıt Schumann,
Brahms ve Schumann’ın öğrencisi
Dietrich’in 1853’te Düsseldorf’ta
tamamladığı ortak bir çalışmadır.
Dönemin ünlü keman virtüözü Joseph
Joachim’e ithaf edilen yapıta ismini
bestelenmeden önce sanatçının
kendisi vermiştir. Joachim her bir
bölümün Alman Romantizmi’nin
ünlü mottolarından biri olan “Frei
aber einsam”ın (Özgür ama yalnız)
baş harfleri olan “F-A-E”nin nota
karşılıklarına denk düşmesini ister.
Böylece sonatın temaları Fa-La-Mi
sesleri üzerine bestelenir. Schumann
her bölümü bir besteciye tahsis eder.
İlk bölüm Dietrich, ikinci bölüm
ve final Schumann, üçüncü bölüm
Brahms tarafından bestelenir. Yapıtın
ilk seslendirilişini Clara Schumann
ve Joachim aynı yılın Ekim ayında
gerçekleştirmiştir. Besteciler Joachim’in
bu zorlu isteğine karşın sanatçıdan
hangi bölümü kimin bestelediğini
bilmesini isteyerek meydan okur.
Schumann kendi bestelediği bölümleri
daha sonra No. 3 Keman Sonatı’nda
kullanmıştır. Yapıtın çello ve piyano
uyarlaması da mevcuttur. (Süre 26’)
Clara Schumann
Piyanolu Üçlü Sol minör, op. 17*
– Allegro moderato
– Scherzo ve Trio
– Andante
– Allegretto
Clara ve Robert Schumann’ın müzikal
yaklaşımları evliliklerinde kısa bir
süre içinde birbirini etkilemeye
başlar. 1840’ların ortalarında Bach’ın
çalışmalarını inceleyen çiftin müzik
dili de bestecininkine yaklaşır. Bu
incelemelerin sonunda kontrpuanda

ustalaşan Clara dördüncü çocuğuna
hamile olduğu için konser piyanistliğine
devam edemediği 1845-1846 yıllarında
evde yeni kontrpuan denemelerini
adapte ettiği Piyanolu Üçlü’sünü
bestelemiştir. En iyi yapıtlarından biri
olan Piyanolu Üçlü’de Clara, Robert
gibi kalın/yoğun bir tını yakalamaya
odaklanır, fakat enstrümanlar arasındaki
dolaşımı Robert’in aksine kontrpuan
yazısıyla farklı bir stilde sunar. İlk bölüm
sert ama lirik bir tema ile açılır; ikinci
tema daha hafiftir. Bölümün ortasında
bu iki temanın gelişimini Bach’ın müzik
dilinde kurgular. Yavaş bölümden
önce Scherzo ve Trio bölümü kullanan
besteci Scherzo ile Beethoven ve onun
takipçilerinin hızlı bölümlerine değil,
“kaygısız, neşeli” anlamlarındaki İtalyan
kökenine gönderme yapar. Trio buna
göre daha lirik bir ezgisel hat sunar,
fakat Scherzo ritimlerle sürdürülür.
Üçüncü bölüm Andante Viktorya
dönemi oda müziği stilinde bir ezgi
üzerine kurulmuştur. Final bölümü
Allegretto’da ise birbirine zıt karakterde
iki temanın ardından oyuncu fügal
bir gelişim bölümüyle yeniden başa
dönülür. (Süre 26’)
Robert Schumann
Fantasiestücke, op. 73*
– Zart und mit Ausdruck (Tatlı ve
dokunaklı)
– Lebhaft, leicht (Canlı, hafif )
– Rasch und mit Feuer (Hızlı ve
ateşli)
Schumann’ın 1849’da Dresden’de
bestelediği piyano ve solo enstrümanlar
için dört düeti arasındaki Fantasiestücke
(Fantezi Parçaları) op. 73 asıl klarnet
ve piyano için bestelenmiş, fakat
ilk olarak keman ve çello için olan
versiyonları yayınlanmıştır. Yapıt,
Schumann’ın Genoveva Operası ve bazı
büyük koral yapıtlarını bestelediği ve
ardından dinlenmek üzere Dresden
Saray Orkestrası’ndaki müzisyen
arkadaşlarıyla müzik yaptığı bir döneme
rastlar. Fantezi Parçaları müzikal uyum
içinde birleştirilmiş şiirsel minyatürlerin
döngüsü şeklinde tasarlanmıştır.
Schumann’ın hikâye anlatan yapıtları
arasında yer alan parçalarda bestecinin
o yıl içindeki sıkışmış ruh hali

betimlenir. Bölümlerin ilkinde tatlı ve
dokunaklı olandan, ikinci bölümün
hayat dolu ruh haline, oradan da ateşli
ve aceleci Schumann’ı betimleyen
üçüncü bölüme geçilir. (Süre 14’)
Felix Mendelssohn
Piyanolu Üçlü No. 1 Re minör, op. 49*
– Molto allegro ed agitato
– Andante con moto tranquillo
– Scherzo: Leggiero e vivace
– Finale: Allegro assai appassionato
Yapıtın bestelenmesi Mendelssohn’un
en yoğun dönemine rastlar. 1835’te
Leipzig Gewandhaus müzik direktörü
ve şefi olarak atanan besteci kısa bir
süre içinde buradaki çalışmalarıyla
Leipzig’in müzik hayatını Avrupa’nın
büyük şehirlerindekiyle eşit hale
getirmiştir. Konser turnelerine katıldığı,
misafir şeflik yaptığı ve aralıksız müzik
yazdığı yoğun bir dönemde 1839’da
tamamladığı Piyanolu Üçlü No.1 en
beğenilen enstrümantal yapıtlarından
biridir. Tematik materyal ve onların
gelişimi keman, çello ve piyano arasında
eşit dağıtılsa da yapıt boyunca piyano
en parlak enstrüman olarak duyurulur.
Piyanolu Üçlü Mendelssohn’un besteci
dostu Ferdinand Hiller’in tavsiyeleriyle
ikinci kez revize edildiğinde bu haline
kavuşmuştur. Yenilenen versiyondaki
piyano önderliği Schumann’ın müzik
stilini andırır. Schumann bu yapıtı
dinledikten sonra Mendelssohn için
“19. yüzyılın Mozart’ı, döneminin
çelişkilerini en iyi anlayan ve onları
uzlaştırmanın yollarını bulan ilk büyük
müzisyen” yorumunu yapmıştır.
(Süre 30’)
* Program notları: nihan tahtaişleyen
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festival buluşması
süner & alıyev & çakmur

131

b-a-c-h
istanbul müzik festivali 25. yılını kutlayan istanbul caz festivalini ağırlıyor!

b-a-c-h
ıstanbul musıc festıval hosts the ıstanbul jazz festıval ın ıts 25 th edıtıon!

DIETER ILG kontrbas double bass
RAINER BÖHM piyano piano
PARTICE HÉRAL davul drums

Rahmi Koç Müzesi
Rahmi Koç Museum

Dieter Ilg

B-A-C-H: Johann Sebastian Bach üzerine çeşitlemeler
B-A-C-H: Variations on Johann Sebastian Bach
– 931
– Goldberg B
– Siciliano
– Goldberg C
– Sarabande
– Goldberg X
– Präludium VII
– Präludium XII
– Goldberg A
– 1052
– Goldberg H
– 924
– Air
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.
konsere doğru pre-concert talk*
20.00-20.30 tersane koridoru
shıpyard corrıdor
orhan tekelioğlu’nun “cazın
bach’la imtihanı” başlıklı
konuşması
by orhan tekelioğlu, ‘trıal of jazz
wıth bach’
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* türkçe olacaktır.
to be held ın turkısh.

ELVAN TUĞSUZ GÜVEN

© tıll brönner

dieter ilg
▪▪ 1961 yılında doğan, Wolfgang Stert’le
Freiburg Müzik Yüksekokulu’nda ve
Manhattan School of Musik’te eğitim
gören Dieter Ilg, dünyanın önde
gelen caz kontrbasçıları arasındadır.
Ilg, klasik kontrbasın yanı sıra Eddio
Gomez, Rufus Reid ve Ron Mc Clure’la
caz çalıştı. 1987-1989 arasında Randy
Brecker Quintet’in üyesiydi. Till
Brönner, Thomas Quasthoff, Albert
Mangelsdorff, Charlie Mariano, Nils
Landgren, Dhafer Youssef ve Rebekka
Bakken gibi önemli müzisyenlerle
çalıştı. 2009’da piyanist Rainer
Böhm ve davulcu Patrice Héral’la
bir trio oluşturdular ve Giuseppe
Verdi’nin Otello’sunu kendi müzik
anlayışlarıyla yeniden ele alan çalışmalar
gerçekleştirdiler. Ilg, 2011 yılında Otello,
2014 yılında Parsifal ve 2016 yılında
Mein Beethoven kayıtlarıyla ECHO Jazz
ulusal ödüllerinde En İyi Basçı Ödülü’ne
de layık görüldü.
▪▪ Born in 1961, Dieter Ilg studied with
Wolfgang Stert at the Musikhochschule
Freiburg, Germany and the Manhattan
School of Music. He is among the
leading jazz bassists in the world.
He has played with Eddio Gomez,
Rufus Reid and Ron Mc Clure. During

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

09.06.2018
ct sa 21.00

1987-1989, he was a member of the
Randy Brecker Quintet. He has also
performed with Till Brönner, Thomas
Quasthoff, Albert Mangelsdorff, Charlie
Mariano, Nils Landgren, Dhafer
Youssef and Rebekka Bakken. In 2009,
he formed a trio with pianist Rainer
Böhm and drummer Patrice Héral, and
together they reconceived Giuseppe
Verdi’s Otello according to their own
musical conceptions of the work. Ilg
was awarded Best Bassist National by
ECHOJazz for his recordings Otello,
Parsifal and Mein Beethoven in 2014,
2016 and 2017 respectively.

rainer böhm

▪▪ 1977 yılında doğan Rainer Böhm,
Mannheim Müzik Yüksekokulu, Köln
Müzik Yüksekokulu ve New York’taki
City University’de caz piyano eğitimi
aldı. Solo piyanist olarak Belçika,
İspanya ve Almanya’daki çeşitli
yarışmalarda birincilik ödülüne layık
görüldü. Aralarında WDR Bigband,
Ben Graef, Lutz Häfner ve Ari
Hoenig’in bulunduğu müzisyenlerle ve
orkestralarla da çalışmaya devam eden
Böhm, Mannheim ve Nürnberg Müzik
Yüksekokullarında caz piyano dersleri
vermektedir.
▪▪ Born in 1977, Rainer Böhm studied
jazz piano and arrangement at
the Musikhochschule Mannheim,
Musikhochschule Cologne and also
at the City University in New York.
He has won various competitions as
piano soloist in Belgium, Spain and

Germany. Besides freelancing with
the WDR Big Band, Ben Graef, Lutz
Häfner, Ari Hoenig and many others,
he is a teaching professor of jazz piano
at Musikhochschule Mannheim and
Nuremberg.

patrice héral

program notları
Dieter Ilg
B-A-C-H: Johann Sebastian Bach
üzerine çeşitlemeler*
– 931
– Goldberg B
– Siciliano
– Goldberg C
– Sarabande
– Goldberg X
– Präludium VII
– Präludium XII
– Goldberg A
– 1052
– Goldberg H
– 924
– Air

▪▪ 1965 yılında doğan Patrice Héral,
caz kontrbasçısı Barre Philips’in
öğrencisiyken profesyonel davulcu
olmaya karar verdi. Davulda kendine
özgü bir tını geliştirerek, Rabih Abou
Khalil, Dhafer Youssef, Nguyen Le,
Arild Andersen, Christof Lauer, Markus
Stockhausen, Etta Scolla, Tomasz Stanko
ve Nguyen Lé gibi müzisyenlerle çaldı ve
kayıtlar yaptı. 2005-2007 yılları arasında
Orchestre National de Jazz’ın üyesiydi.
2009’dan bu yana kontrbasçı Dieter Ilg’le 2017’de ACT etiketiyle çıkan ve Dieter
çalan Héral, aynı zamanda Berlin Sanat
Ilg’ın Bach caz düzenlemelerini içeren
Yüksekokulu’nda ders vermektedir.
B-A-C-H CD projesi Türkiye’de ilk
kez dinleyiciyle festival kapsamında
▪▪ Born in 1965, Patrice Héral was a
buluşuyor. Müziğin Bach’la başlayıp
student of Barre Philips and decided
Bach’la bittiğini söyleyen Ilg’ın
to be a professional drummer. He
bu çalışması Bach’ın 12 müziğini
established an individual voice on
içeriyor. Bestecinin Goldberg
drums, and played, recorded and
Çeşitlemeleri’nden kesitlerin, Sicilian,
worked together with musicians such
Air, Prelüd, Sarabande gibi süit ve
as Rabih Abou Khalil, Dhafer Youssef, sonat bölümlerinin cazın müzikal
Nguyen Le, Arild Andersen, Christof
malzemeleriyle düzenlendiği albümün
Lauer, Markus Stockhausen, Etta
hazırlık sürecinde Ilg, Pablo Casals’dan
Scolla, Tomasz Stanko, Nguyen Lé
Çello Süitleri ve Glenn Gould’dan
and many others. He was a member of Goldberg Çeşitlemeleri’ni dinleyerek
Orchestre National de Jazz between the Bach’ın matematik dehasını çözmekle
years 2005–2007. He has been playing uğraşmış. Beethoven’ın dediği gibi
with Dieter Ilg since 2009. Currently
“Bach, müziğiyle derin ve sonsuz
he teaches at the Hochschule der
imkânlar sunar”. İşte bu çalışma da
Künste in Berlin.
kontrbasta proje babası Dieter Ilg ve
trionun diğer üyelerinin kimi zaman
armonik ve ritmik uyumla iç içe geçtiği,
kimi zaman da Bach’ın kontrpuan
yazısının sağladığı olanaklarla
doğaçladıkları yeni bir Bach yorumu.
* Program notu: nihan tahtaişleyen
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B-A-C-H
İstanbul Müzik Festivali 25. yılını kutlayan
İstanbul Caz Festivalini ağırlıyor!
Istanbul Music Festival hosts the
Istanbul Jazz Festival in its 25th edition!
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müzik rotası

musıc route

10.06.2018
pa su
12.30-13.10
13.30-14.10

Galata & Karaköy
12.30-17.05 | 13.30-17.55
İtalyan Sinagogu
Italian Synagogue

SEVİL ULUCAN keman violin
HILLEL ZORI viyolonsel çello
Johann Sebastian Bach (düz. arr. Joachim Stutschevsky)

4 Düet’ten BWV 803, 804, 805
from 4 Duets BWV 803, 804, 805
Béla Bartók (düz. arr. K. Kraeuter)

Macar Halk Ezgileri, Sz. 53
Hungarian Folk Melodies, Sz. 53
Reinhold Glière

Keman ve Viyolonsel için 8 Düet, op. 39: I, II, III, VII
8 Duets for Violin and Cello, op. 39: I, II, III, VII
– I. Prelude
– II. Gavotte
– III. Berceuse
– VII. Scherzo
Georg Friedrich Handel / Johan Halvorsen (düz. M. Press)

134

▪▪ Sevil Ulucan started violin with
Veselin Spirov at the age of 6. After
moving from Bulgaria to Turkey, she
continued her study with Venyamin
Varsawsky at the Istanbul University
State Conservatory. In 1998, she
attended Salzburg Mozarteum
Summer Academy with a scholarship,
and had opportunities to study and
play with Cihat Aşkın, Gil Sharon,
Hagai Shahm, Shlomo Mintz and Jiri
Barta. She played as soloist with the
Presidential Symphony Orchestra,
Istanbul Chamber Orchestra,
Filarmonia Istanbul, Bursa Regional
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Keman ve Viyolonsel için Pasakalya
Passacaglia for Violin and Cello

▪▪ Keman eğitimine 6 yaşında Veselin
Spirov ile başlayan Sevil Ulucan,
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç
ettikten sonra çalışmalarına İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Venyamin Varsawsky ile devam etti.
Hem Cihat Aşkın, Gil Sharon, Hagai
Shahm, Shlomo Mintz ve Jiri Barta’nın
ustalık sınıflarına katıldı, hem de
onlarla aynı sahneyi paylaştı. Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
İstanbul Oda Orkestrası, Filarmonia
İstanbul, Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası ve Selçuk Oda Orkestrası
eşliğinde verdiği konserlerin yanı sıra
katıldığı ilk yurtdışı etkinlik olan Young
Euro Classic Festivali’nin ardından
uluslararası alanda da konser vermeye
devam etti. 2006 yılında Berlin’deki
Konzerthaus’ta seslendirdiği Prokofiev’in
keman konçertosu yorumu ile 2009
yılında yayınladığı Sevdana albümü,
müzik eleştirmenlerinden olumlu
eleştiriler aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında
solo ve oda müziği çalışmalarını
sürdüren Sevil Ulucan İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretim üyeliği yapmaktadır.

© beril gür

State Symphony Orchestra, Antalya
State Symphony Orchestra, Çukurova
State Symphony Orchestra and Selçuk
Chamber Orchestra. Her debut abroad
was in 2006 at the Berlin Konzerthaus
with Prokofiev’s violin concerto. She
released her album Sevdana in 2009
with a critical acclaim. She serves
as violin professor at the Istanbul
University State Conservatory and
continues her career as a soloist and
chamber musician.

hillel zori
▪▪ Günümüzün en önemli çello
virtüözlerinden biri olan Hillel Zori,
müzik eğitimini Tel Aviv Rubin Müzik
Akademisi’nde Uzi Wiesel’le ve
New England Konservatuvarı’nda
Bernard Greenhouse’la tamamladı.
Zori, 1986 yılı Uluslararası Maria
Canals Yarışması’nın birincisidir; aynı
zamanda Rostropovich Yarışması’nda
layık görüldüğü Dutilleux Ödülü ve
Tanglewood’da layık görüldüğü Jackson
Ödülü gibi ödüllerin sahibidir.
Zubin Mehta yönetimindeki İsrail
Filarmoni Orkestrası’yla verdiği
konserin ardından BBC İskoç
Senfoni Orkestrası, Düsseldorf
Senfoni Orkestrası, Philadelphia
Oda Orkestrası, Kudüs Senfoni
Orkestrası, İsrail Oda Orkestrası ve
Bremen Oda Filarmoni Orkestrası gibi
orkestraların eşliğinde konserler veren
Zori, Marlboro, Dartington, Berlin
ve İsrail festivallerine düzenli olarak

davet edilmekte, Concertgebouw,
Salle Gaveau, Wigmore Hall,
Zankell Carnegie Hall gibi önemli
konser salonlarında ve 2009 yılında
Uluslararası Soykırımı Anma Günü’nde
Zubin Mehta yönetiminde çalmıştır.
Zori’nin Inspirales adlı albümü BBC
tarafından Ocak ayı içinde haftanın CD’si
olarak seçilen çalışmalardan biridir. Tel
Aviv Üniversitesi Buchmann-Mehta
Müzik Okulu’nda yaylı çalgılar bölüm
başkanı olan, Keshet Eilon Yaz Kursları
ile Kudüs Müzik Merkezi’nde ders veren,
Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası
Isang Yun Yarışması dâhil olmak üzere
pek çok yarışmada jüri üyeliği yapan
Zori, Köln, New York, Barcelona,
Moskova ve Londra’da ustalık sınıfları
düzenlemiş önemli bir pedagogdur.
▪▪ One of today’s prominent virtuosos,
cellist Hillel Zori studied with Uzi
Wiesel at the Tel Aviv Rubin Music
Academy and Bernard Greenhouse at
the New England Conservatory. She
was the gold medal winner of the 1986
Maria Canals International competition,
and also awarded the Dutilleux prize at
the Rostropovich competition and the
Jackson Award at Tanglewood.
Since his debut with the Israel
Philharmonic under Zubin Mehta,
Zori has been featured as a soloist
with the BBC Scottish Symphony,
the Düsseldorf Symphony, the
Philadelphia Chamber Orchestra,
the Jerusalem Symphony, the Israel
Chamber Orchestra and the Bremen
Kammerphilharmonie to name a few.
He has toured the globe extensively
being guest to festivals such as the
Marlboro, Dartington, Berlin and Israel
festivals, as well as in major venues
such as the Amsterdam Concertgebouw
chamber hall, Salle Gaveau-Paris, the
Moscow Music Dome, The Wigmore
Hall, the Zankell Carnegie Hall
and the UN assembly Hall in New
York, performing Bruch Kol Nidrei
with Zubin Mehta for the 2009
International Holocaust Memorial Day.
Zori’s CD Inspirales was the BBC
January 2014 “CD of the Week”. A
most sought after pedagogue he holds
the position of Professor at the Tel Aviv
University – the Buchmann–Mehta
School of Music serving as head

of strings, he has given numerous
master classes in places such as
Koln, New York, Barcelona, China,
Moscow and London to name a few,
he is on the faculty of Keshet Eilon
Summer Seminar, the faculty of the
Jerusalem Music Center, and has serve
as jury member for many competition
including the Isang Yun International
Competition in S. Korea.

program notları
Johann Sebastian Bach
(düz. Joachim Stutschevsky)
4 Düet’ten BWV 803, 804, 805
4 Düet, Johannes Sebastian Bach’ın
Clavier-Übung III adlı org besteleri
koleksiyonunun içinde yer alan bir
seridir. Org Missa’sı (Organ Mass)
olarak tasarlanan Clavier-Übung III,
BWV 552/1 Prelüd ile açılır, sırasıyla
21 koral prelüd, Lutheran mass ve
dini ilmihallerden kesitlerle birlikte
koleksiyona en son dahil edilen 4
Düet gelir ve BWV 522/2 “St. Anne”
füg ile kapanır. 4 Düet her ne kadar
bir org koleksiyonu içinde yer alıyor
olsa da Clavier-Übung III’un girişinde
başlangıç prelüdü ve kapanış fügü gibi
bu düetlerin de org için yazılmış olduğu
açıkça belirtilmemiştir. Bunun birlikte
Bach’ın İyi Düzenlenmiş Klavyeli Çalgılar
için Müzik II ve Goldberg Çeşitlemeleri
ile hemhal olduğu yıllara denk gelen
bu yapıt onlar kadar geniş bir ses
aralığına da sahip değildir. Bu sebeple
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orgun olanakları dahilinde bestelendiği
düşünülmektedir. Elbette Bach’ın
tüm diğer org yapıtları gibi klavsen ve
piyano repertuarında da yer alır. Yapıtın
adlandırmasında “düet” teriminin
seçilme sebebini Johann Mattheson
1722 tarihli Critica Musica adlı kitabının
ilk bölümünde şu şekilde açıklar: “4
Düet, Oktav ve unisonların taklidinden
fazlasını içeren iki sesli bir müziktir”.
Kontrpuan tekniğinin yani en basit
anlamıyla yatay çoksesliliğin kullanıldığı
bu seri, sağ ve sol el arasındaki tema,
karşı tema ve onların taklitlerine
dayanan füg formunda işlenmiştir.
Dönemin yaygın türü olan Envansiyon
da benzer bir mantıkla bestelenir. Fakat
Bach tahminen dönemin kontrpuan
yönelimlerine yeni bir açılım getirme
niyetiyle 4 Düet’e İki Sesli Envansiyon
adını vermeyi tercih etmez2. Düet da
Capo Aria (Dönüşlü Arya) yani ikinci
temadan sonra ilk temaya yeniden
dönülen ABA formunda tasarlanmıştır.
Bach ve Kontrpuan’ın Anlamları adlı
kitabında müzikolog David Yearsley’in
de belirttiği üzere A teması Bach’ın
BWV 779 Fa majör Envasiyon’unun çok
ötesinde bir bütünlük ve berraklık içerir.
2. Düet B teması olmadan dahi 1739
yılı için zamanının ötesinde bir müzik
olarak yorumlanır. Bununla birlikte B
teması ile uyumu içinde özel bir yere
sahiptir. 3. Düet dördü içinde hafif bir
dansı andırdığı için en basit müzikal
örgüye sahip olanıdır. Bu özelliğiyle
Bach’ın İki Sesli Envansiyonları’ndan
sonuncusu Si minör No. 15 BWV
786’yla benzerdir. Bas, üst partide
ikinci bir tema olarak görünür değildir,
parça içinde geliştirilmez, temanın
trilleri içinde yoğurulur. 4. Düet sekiz
ölçülük bir temayla açılır. Bu temada
modern elementler kromatizm
yani yarım tonlu müzikal yürüyüşle
sunulmuştur. Buradaki kontrpuan
anlayışı Clavier-Übung II’deki BWV
831 Fransız Uvertürü’ne benzer. Farklı
tonlar arasında hareket eden üç çift
yeni motiften oluşan üç episod üzerine
kurgulanmıştır. (Süre 12’30’’)
Béla Bartók (düz. K. Kraeuter)
Macar Halk Ezgileri, Sz. 53
Bartók’un piyanoya başlangıç metodu
olarak tasarladığı First Term at the Piano,
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Macar halk şarkılarıyla birlikte pek çok
farklı stilde ezginin yer aldığı on sekiz
çalışma parçasından oluşur. Aslı piyano
için olan parçaların içindeki Macar
Halk Ezgileri K. Kraeuter tarafından
keman ve çello için düzenlenmiştir.
1913 yılında Bartók ve yine onun
gibi besteci ve piyanist olan Sándor
Reschofsky tarafından oluşturulan ortak
bir çalışmadır. Koleksiyonun içindeki
parçalar toplamda on dakika süren
basit ezgiler üzerine bestelenmiştir.
Burada amaç piyanoya yeni başlayan
çocuklara hem piyano çalım tekniklerini
kısa yoldan öğretmek hem de onları
halk ezgilerine ve çoksesli müziğe
alıştırmaktır. Her ne kadar bestecinin
sanat kariyerinde önemsiz bir yere sahip
olsa da bestecinin bireysel besteleme
üslubunu bazı parçalarda duymak
mümkündür. (Süre 7’20’’)
Reinhold Glière
Keman ve Viyolonsel için Sekiz Düet,
op. 39:
I. Prelude
II. Gavotte
III. Berceuse
VII. Scherzo
Her iki taraftan da enstrüman
yapımcısı bir aileye mensup olan Glière
Kiev’de dünyaya gelir. Soyadındaki
Fransız aksanı onun Moskova
Konservatuvarından 1900 yılında altın
madalya ile mezun olmasına dayanır.
Bu kararına rağmen bestecinin yaşamı
boyunca Fransa ile bağlantısına
rastlanmaz. Aksine ülkesinde kalarak
Sovyetler Birliği müzik politikalarına
hizmet etmiş, Rusya merkezli Sovyet
müzik ekolünün birliğe bağlı diğer
ülkeler arasında yayılmasını sağlamıştır.
Prokofiev ve Myaskovsky gibi pek
çok 20. Yüzyıl Sovyet bestecisine
öğretmenlik yapan Glière, 1909’da
tamamladığı Keman ve Viyolonsel için
Sekiz Düet’ini kendi müzik öğretmeni
Boris Kaliushno’ya ithaf eder. Yapıt
bestelendiği dönemin bestecilik
yönelimleriyle kıyaslandığında eğitim
amaçlı bir düet serisi izlenimi verse de
bestecinin yapıtın tamamını oluşturan
her bir küçük formdaki ustalığı açıkça
duyulur. Repertuara 8 Parça başlığıyla
da kaydedilen yapıt, aslında Prelude,

Gavotte, Berceuse, Canzonetta,
Intermezzo, Impromptu, Scherzo ve Etude
adlı çoğu dans menşeili sekiz parçadan
oluşur. Konserde bunlardan dördü
seslendirilecektir. Prelüd, giriş parçası,
Gavotte, Fransız asıllı eski bir halk dansı
türü, Berceuse, yine Fransız asıllı bir
ninni türü, Scherzo neşeli, alaycı üslupta
yazılmış bir parçadır. (Süre 13’30’’)
Georg Friedrich Handel / Johan
Halvorsen (düz. M. Press)
Keman ve Viyolonsel için Pasakalya
İki besteciye atıf yapan Pasakalya 1894
yılında Norveçli besteci Halvorsen
tarafından, Handel’in HWV 432 Sol
minör Klavsen Süiti’nin (1720) son
bölümü temel alınarak keman ve çello
için bestelenmiştir. Bilindiği üzere süit,
aynı tonda bestelenmiş Avrupa kaynaklı
pek çok dans müziğinin ard arda
sıralanmasından oluşan bir formdur.
Handel’in 8 Büyük Süiti’nin çoğu Gigue
ile biter. Fakat besteci 7. Süit olan HWV
432’de Gigue’in ardına bir de eski bir
İspanyol sokak dansı olan Pasakalya’yı
eklemiştir. Elbette bu danslar her ne
kadar İspanyol, Fransız, Alman ve
İngiliz menşeili olsa da Barok dönem
bestecileri bu danslardan esinlenerek
kendi dönemlerinin stiline uygun süitler
besteler. Pasakalya da bunlardan biri.
Temelde üç süreli ağır tempolu bir halk
dansı olan Pasakalya Barok stilde kısa,
sürekli tekrar eden akor yürüyüşlerinin
doğaçlamaya zemin oluşturduğu
bir biçim halini alır. Sayısız Barok
dönem bestecisi org, klavsen, keman
ya da oda müziği yapıtlarının çeşitli
bölümlerine birbirine benzer özellikler
taşıyan Pasakalya ya da Chaconne adını
vermiştir. Kendisi de tanınmış bir keman
sanatçısı, şef ve besteci olan Halvorsen,
Handel’in bu Pasakalyası’nın ötesini
görmüş ve onu keman ve çello ile
keman ve viyola için tekrar ele almıştır.
Yapıt dört ölçülük kısa fakat güçlü ritmik
karaktere sahip bir tema ile başlar.
Formun yapısı gereği bu tema hızlı ve
yavaş tempoda her iki enstrümanın
teknik imkanlarını gösterecek biçimde
varyasyonlarla ilerler. (Süre 7’)

13.30-14.10
14.30-15.10

St. Georg Kilisesi
St. Georg Church

KOEHNE QUARTET
Joanna Lewis keman violin
Anne Harvey-Nagl keman violin
Anett Homoki viyola viola
Melissa Coleman viyolonsel cello
Wolfgang Amadeus Mozart

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 14 Sol Majör, KV 387
String Quartet No.14 in G Major, KV387
– Allegro vivace assai
– Menuetto: Allegro
– Andante cantabile
– Molto allegro
Antonín Dvořák

Vals Re Majör, op. 54, No. 4
Waltz in D Major, op.54, No.4
Fritz Kreisler

3 Eski Viyana Dansı No. 2, “Liebesleid” (Aşkın Hazzı)
3 Eski Viyana Dansı No. 1, “Liebesfreud” (Aşkın Kederi)
3 Old Viennese Dances No.2, ‘Liebesleid’
3 Old Viennese Dances No.1, ‘Liebesfreud’

*Program notları: nihan tahtaişleyen
© sahir uğur eren

koehne quartet
▪▪ 1987 yılında kemancı Joanna
Lewis tarafından kurulan Koehne
Quartet, yeni müziğin en önde gelen
yorumcularından biri olarak kabul
edilmektedir. Topluluğun geniş
repertuvarı Klasik dönemden 21. yüzyıl
müziğine dek uzanır. Kuruldukları
günden bu yana seslendirdikleri
eserlerin bestecileriyle yoğun ilişki
içinde olmaya gayret eden ve özgün
icralar peşinde koşan Quartet bu
kapsamda Friedrich Cerhna, Kurt
Schwertsik, Francis Burt, Thomas
Pernes, Gerd Kühr, Thomas Larcher
ve Wolfgang Liebhart gibi çağdaş
bestecilerle çalıştı.
Quartet’in benimsediği bestecilerle
birlikte yeni yaklaşımlar üretme
ilkesi, özellikle Günter Pichler
(Alban Berg Quartet), Amadeus ve
Brodsky Quartet, Hatto Beyerle ve
Gyorgy Kurtag’ın ustalık kurslarına
katılmalarıyla gelişti.
Dave Liebman, Wayne Horvitz ve Peter
Herbert gibi caz müzisyenleriyle de
çalışan topluluk, Avrupa, Avusturalya
ve Güney Afrika’daki uluslararası
festivallerde düzenli olarak yer
almaktadır.
▪▪ Founded in 1987 by Joanna Lewis,
the Koehne Quartet counts as one of
Europe’s most outstanding interpreters
of contemporary music. The quartet’s
repertoire is extensive, ranging from
the classical era through to the twentyfirst century. Since its formation,
the quartet has built up intense but
congenial relationships with the
composers whose pieces they perform,
aiming for authentic and original
interpretations. Beginning with the
string quartets of Graeme Koehne
– one of Australia’s most renowned,
diverse and versatile composers – they
have subsequently collaborated with
to Austrian contemporaries such as
Friedrich Cerha, Kurt Schwertsik,
Francis Burt, Thomas Pernes, Gerd
Kühr, Thomas Larcher and Wolfgang
Liebhart.
The quartet’s method of working,
breaking new ground together
with the composers, was strongly
influenced by attending masterclasses
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with Günter Pichler of the Alban
Berg Quartet, the Amadeus and the
Brodsky Quartets, Hatto Beyerle and
Gyorgy Kurtag.
The Koehne Quartet also works
regularly with international jazz
musicians such as Dave Liebman,
Wayne Horvitz and Peter Herbert.
Since its formation the quartet has
performed regularly in cultural centres
and international festivals in Europe,
Australia and South Africa.

joanna lewis
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▪▪ 1963 yılında Avustralya’da
doğan Joanna Lewis, Adelaide’da
keman, viyolonsel ve kompozisyon,
Queensland’de Spiros Rantos’la keman
eğitimi aldı.
1985’te Carl Ludwig Pinschof Bursu’yla
eğitimine Viyana’da devam etti; burada
Wolfgang Schneiderhan, Gerhard Hetzel
ve Günter Pichler’le çalıştı ve pekiyi
dereceyle Müzik ve Sahne Sanatları
Yüksekokulu’ndan mezun oldu.
Lisa Moore, Dave Liebman, Wayne
Horvitz, Peter Herbert, Viyana Radyo
Senfoni Orkestrası, Music On Line,
Viyana Sanat Orkestrası, AvusturyaMacaristan Haydn Filarmoni, Viyana
Senfoni Orkestrası, Otto Lechner
Quartet, Max Nagl Quintet ve Ramasuri
(Max Nagl Double-Quintet), Velvet
Lounge (Hannes Loeschel Octet),
Giorgio Occhipinti Nonet, Avusturalya
Dünya Orkestrası, Ensemble
Kontrapunkte, Klangforum Viyana ve
Camerata Schulz gibi önemli topluluk
ve müzisyenlerle çalıştı.
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▪▪ Born in 1963 in Adelaide, Australia,
Joanna Lewis studied violin, cello
and composition in in her home
city and violin with Spiros Rantos in
Queensland.
In 1985 Lewis received the Carl
Ludwig Pinschof Scholarship for
study in Vienna and attended the
Hochschule for Music and the
Performing Arts under Wolfgang
Schneiderhan, Gerhard Hetzel and
Günter Pichler, receiving a diploma
with excellence.
As well as numerous performances as
a soloist, she has worked with artists
including Lisa Moore, Dave Liebman,

© skye kıss

Wayne Horvitz, Peter Herbert, Koehne
Quartet, Radio Symphony Orchestra
Vienna, Ensemble of the 20th
Century, Music On Line, Vienna Art
Orchestra, Austrian-Hungarian Haydn
Philharmonie, Wiener CKonzertverein,
Vienna Symphony Orchestra, Otto
Lechner Quartet, Max Nagl Quintet
and Ra- masuri (Max Nagl DoubleQuintet), Velvet Lounge (Hannes
Loeschel Octet), Giorgio Occhipinti
Nonet, Australian World Orchestra,
Ensemble Kontrapunkte, Klangforum
Vienna and Camerata Schulz.

anne harvey-nagl
▪▪ 1969’da Avusturalya’da doğan Anne
Harvey-Nagl, ülkesinde Brian Blake
ve Spiros Ranto, Viyana’da Günter
Pichler’le çalıştı.
1986 yılında “Ulusal Genç Konçerto
Yarışması”nı, 1990’da ANZ bursunu
kazandı.
Viyana Radyo Senfoni Orkestrası,
Viyana Mozart Orkestrası, Viyana
Konzertverein, Klangforum, Music
On Line ve Kammerphilharmonie
ile çaldı. 1999-2011 yılları arasında
Viyana Volksoper’in birinci keman
grup şefliğini yürüttü, 2011 yılında
orkestranın başkemancısı oldu.
Solist olarak pek çok konser verdi.
1994’te Viyana Oda Orkestrası’nın
“Genç Sanatçılar” serisinde yer aldı.
1995’ten bu yana Viyana Mozart
Orkestrası’yla solist olarak konserler
vermektedir.

© skye kıss

▪▪ Anne Harvey Nagl was born 1969
in Melbourne, Australia and studied
violin with Brian Blake and Spiros
Rantos in Australia and Günter Pichler
in Vienna.
She was the 1986 winner of the
National Youth Concerto Competition.
In 1990, she received the ANZ
International Fellowship for musical
studies overseas.
She performed with the Radio
Symphony Orchestra Vienna, the
Vienna Mozart Orchestra, Wiener
Konzertverein, Klangforum, Music On
Line, and the Kammerphilharmonie.
From 1999 until 2011 Anne was
Principal first violin of the Vienna
Volksoper and was appointed to the
position of concertmaster in 2011.
She has given numerous performances
as a soloist, in 1994 playing with the
Vienna Chamber Orchestra in their
series ‘Presenting Young Artists’ and
since 1995 with the Vienna Mozart
Orchestra.

anett homoki
▪▪ Anett Homoki, Budapeşte’deki Franz
Liszt Müzik Akademisi’nde ve Viyana
Müzik Yüksekokulu’nda Siegfried
Führlinger’le çalıştı. Eğitiminin ardından
Budapeşte Opera Orkestrası’nın ve
Budapeşte Festival Orkestrası’nın
üyesi oldu. Claudio Abbado ve Franz
Welser-Möst yönetimindeki Gustav
Mahler Gençlik Orkestrası’ndaki
viyola grup şefliği görevinin ardından

1989’da Viyana Oda Filarmoni
Orkestrası’nın, 1991’de Viyana Oda
Orkestrası’nın solo viyolacısı oldu. Bu
yıllarda Philippe Entremont, Yehudi
Menuhin, Heinz Holliger ve Heinrich
Schiff gibi müzisyenlerle çaldı. Ayrıca
Sándor Végh yönetimindeki Camerata
Academica Salzburg gibi topluluklarla
konser verdi. 1996’da Viyana Volksoper
Orkestrası’nın üyesi oldu. Müzikal
gelişiminde özellikle Ádám Fischer ve
1999’dan bu yana solo viyolacı olduğu
Avusturya-Macaristan Haydn Filarmoni
Orkestrası’yla yaptığı çalışmalardan
etkilendi. Homoki aynı zamanda
Viyana’daki Klangforum’a katılmış,
Viyana Oda Orkestrası Solistleri’yle
sahneye çıkmış ve Avrupa, ABD ve
Japonya’da konserler vermiş bir oda
müzisyenidir. Viyana Oda Orkestrası
Solistleri’yle yaptığı pek çok CD kaydı
bulunmaktadır.
▪▪ Anett Homoki studied at the Franz
Liszt Music Academy in Budapest
and at the Vienna Music High School
under Siegfried Führlinger. After
her study she became a member
of the Budapest Opera Orchestra
and Budapest Festival Orchestra.
Following her principal violist
position with the Gustav Mahler
Jugendorchestra under the batons of
Claudio Abbado and Franz WelserMöst, she became solo violist of the
Vienna Chamber Philharmonic in
1989, and of the Vienna Chamber
Orchestra in 1991. During these

years she performed with Philippe
Entremont, Yehudi Menuhin, Heinz
Holliger and Heinrich Schiff, among
others. She also performed with
numerous ensembles including
Camerata Academica Salzburg under
the direction of Sándor Végh. She
became a member of the Wiener
Volksoper Orchestra in 1996. In
her musical development, she was
influenced by her studies with
Ádám Fischer and with the AustroHungarian Haydn Philharmonic
in which she has played solo violin
since 1999. Homoki As a chamber
musician, Homoki has attended
Klangforum in Vienna, performed
with the Soloists of the Wiener
Kammerorchester, and given concerts
in Europe as well as in the US and
Japan. As a member of the Soloist of
Vienna Chamber Orchestra, she has
also many of quartet recordings.

© skye kıss

▪▪ Melissa Coleman was born in 1968
in Melbourne, Australia, and began
her musical education with piano
lessons at the age of 7, followed by cello
tuition with Henry Wenig. She studied
melissa coleman
performing arts at the Victorian
College of the Arts, Melbourne,
▪▪ 1968 yılında Melbourne’de doğan
where she graduated with distinction
Melissa Coleman müziğe 7 yaşında
1981–1990.
piyanoyla başladı. Ardından Victorian
The VCA granted Melissa the loan of
College of the Arts’ta (VCA) Henry
a valuable Auguste Sebastian Bernadel
Wenig ile viyolonsel çalıştı ve 1990
cello for three years and she was
yılında bu kurumdan mezun oldu.
subsequently awarded the prestigious
VCA kendisine üç yıllığına Auguste
Peers Cotemore Scholarship to enable
Sebastian Bernadel yapımı bir
further study overseas. She was the
viyolonsel tahsis etti, çalışmalarına
recipient of the Herbert N. Davis
devam edebilmesini sağlayan Peers
Chamber Music Award from the
Cotemore Bursu’nu kazandı. 1987’de
Musical Society of Victoria in 1987 and
Victoria Müzik Derneği tarafından
the Hephzibah Menuhin Award for
Herbert N. Davis Oda Müziği Ödülü’ne, string soloists in 1989, both presented
1989’da Hephzibah Menuhin Yaylı Çalgı by Yehudi Menuhin.
Solistleri Ödülü’ne layık görüldü.
In 1990 Melissa lived in London
1990’da Londra’ya yerleşti ve Mischa
and attended private masterclasses
Maisky, Mark Dobrinsky ve William
throughout Europe including lessons
Pleeth’in ustalık kurslarına katıldı.
with Mischa Maisky, Mark Dobrinsky
1991’de Klagenfurt’a giderek Milos
and William Pleeth.
Mlejnik ile çalıştı. 1992’de Liezen’deki
In 1991 she moved to Klagenfurt to
Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda
study with Milos Mlejnik and in 1992
birinci oldu.
won first prize at the International
1992’den bu yana Viyana’da yaşayan ve
Cello Competition in Liezen, Austria.
besteci, aranjör ve deneysel doğaçlama Since 1992 Melissa Coleman has
sanatçısı olarak çeşitli projelerde yer
lived in Vienna and performs and
alan Coleman, solist, orkestra ve oda
tours as a soloist, chamber- and
müzisyeni olarak klasik, modern,
ensemble musician, appearing at
caz ve dünya müziği festivallerine
renowned classical, modern, jazz and
katılmaktadır.
world music festivals throughout the
Coleman’ın çeşitli topluluklarla çaldığı
world. She also works in conceptual
40’ın üzerinde CD kaydı bulunmaktadır. music as a composer, arranger
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Wolfgang Amadeus Mozart
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 14 Sol Majör,
KV 387*
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– Allegro vivace assai
– Menuetto: Allegro
– Andante cantabile
– Molto allegro
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“Haydn” Kuartetleri olarak da
adlandırılan altı yaylı çalgılar
dörtlüsünün ilki olan KV 387, Mozart’ın
1781’de Salzburg’dan müziğin
merkezi Viyana’ya yerleşmesinin
ardından bestelediği en parlak
yapıtlarından biridir. Bestecinin
müziklerine hayran olduğu Haydn
ile tanışması da bu döneme rastlar.
Dostluklarının ilk yıllarında Haydn’ın
Opus 33 Yaylı Kuarteti, diğer bir
adıyla “Rus” Kuartetleri serisinin
etkisinde bestelediği kuartetlerinin
tamamını Haydn’a ithaf eder. Müzik
tarihi bunun sebebine dair iki
önemli veri sunmaktadır. Bunlardan
biri, Mozart Viyana’da Baron van
Swieten’ın hamiliğinde, onun isteği
doğrultusunda Barok kontrpuanla
meşgul olurken Haydn’ın içinde kendi
notlarının bulunduğu Fux’un Gradus
ad Parnassum adlı meşhur kontrpuan
kitabını ödünç vermesi, diğeri ise
pek çok besteci gibi Mozart’ın da
notlarında, mektuplarında Haydn’dan
“baba” olarak bahsetmesidir. Kendisine
ithaf edilen kuartetleri 1785 başında
Mozart’ın davetiyle bestecinin
evinde dinleyen Haydn, Mozart’ın
babası Leopold’e şu satırları yazar:
“Söylemeliyim ki şahsen veya isminden
tanıdığım oğlunuz bugün bilinen en
büyük bestecidir. O estetik lezzeti ve
dahası en derin besteleme bilgisine
sahiptir.” Birinci bölüm, Allegro vivace
assai, ilk etapta oradan oraya dolanan
kromatik (yarım tonlardan oluşan,
yanaşık ses dizisi) bir tema ile başlar.

İkinci tema ona karşın daha belirgin
bir etkiye sahiptir; gelişim bölümüne
dönüşerek bölüm temalarının yeniden
duyurulmasıyla, dans enerjisinde biter.
İkinci bölüm, Menuetto: Allegro’da
da kromatik yapı sürdürülerek ilk
bölümdeki temaya gönderme yapılır.
Buradaki tema elbette eski bir Fransız
halk dansı olan ve daha sonra XIV.
Louis Fransız Sarayı’nın popüler türü
olan Menuet’nin karakterine uygundur.
Standart klasik kuartet formunda
Menuetto’nun üçüncü bölümde olması
beklenirken burada ikinci bölümde
kullanılmıştır. Andante cantabile,
kemanın söylediği bir şarkıyla açılır,
diğer enstrümanlar temaya eşlik görevi
görür. Dördüncü bölüm, Molto allegro,
Mozart’ın Jüpiter Senfonisi’nin (1788)
son bölümünün sonunda da kullandığı
dört uzun notalık fügal tema ile başlar.
Bu tema ile besteci Haydn’ın Senfoni
No. 23’ünün son bölümündeki dört
seslik fügal temaya gönderme yapar.
(Süre 30’)
Antonín Dvořák
Vals Re Majör, op. 54, No. 4*
Vals No. 4 bestecinin Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü için İki Vals adlı yapıtının
ikincisidir. Dvořák 1879’da piyano için
sekiz valsten oluşan bir set besteler.
Dönemin ünlü nota yayımcısı Simrock,
Slav Dansları ve Çek Süiti’nde kullandığı
yerel malzemenin eserlerin beğenisini
artırdığı gerekçesiyle Dvořák’a valsleri
de yine benzer şekilde yaylılar için
düzenlemesini önerir. Besteci içlerinden
ilk ve dördüncü valsi seçerek yaylı
kuartet ve orkestra için yeniden
düzenler; fakat bunlar Simrock’un
isteğinin aksine Viyana stilinde
bestelenmiştir. Simrock’un da tahmin
ettiği gibi düzenlemeler orijinal piyano
versiyonlarından çok daha meşhur
olur. Vals Re Majör, op. 54, bis parçası
veya kısa yapıtlardan oluşan konser
programlarının vazgeçilmez yapıtı
olarak repertuvardaki yerini alır.
(Süre 3’10’’)

Fritz Kreisler
3 Eski Viyana Dansı No. 2, “Liebesleid”
(Aşkın Hazzı)
3 Eski Viyana Dansı No. 1, “Liebesfreud”
(Aşkın Kederi)*
3 Eski Viyana Dansı adlı üç danslık
setinin ilk ikisini teşkil eden yapıtların
Kreisler tarafından ne zaman
bestelendiği bilinmese de 1905’te
dans müziği bestecisi Joseph Lanner’e
hatalı atıfta bulunularak 1905’te
yayınlandığı bilinir. Yapıt, Kreisler’e
ait olduğu ispatlandıktan sonra
1910’da bestecinin repertuvarına
eklenir. Aslı keman ve piyano için
olan dansları besteci bir süre kendi
konserlerinde piyano düzenlemeleriyle
seslendirmiştir. Nihayet bu
düzenlemeler 1911’de kendi adıyla
piyano için yayınlanır. “Liebesleid”
ve “Liebesfreud” Kreisler’in dostu
Sergei Rachmaninov tarafından piyano
için solistik transkripsiyonlarında
da kullanılır. Yapıtın daha sonra pek
çok farklı enstrüman ve topluluk için
düzenlemeleri yapılmıştır. Her iki dans
da Kreisler’in hem keman virtüözü
olarak yaylı çalgılardaki bilgisini hem
de Viyana stili melodi işleme ustalığını
gösterir niteliktedir. (Süre 6’50’’)
* Program notları: nihan tahtaişleyen

15.00-15.40
16.00-16.40

Sen Piyer Kilisesi
St. Peter and Paul Church

AIMA FESTİVAL ORKESTRASI
ORHUN ORHON şef conductor
KATRIN TARGO soprano
TUURI DEDE mezzosoprano
Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater, P. 77
I.	“Stabat Mater Dolorosa”, Grave, Fa minör, düet F minor, duet
II.	“Cujus animam gementem”, Andante amoroso, Do minör, 3/8;
soprano arya C minor, 3/8; soprano aria
III.	“O quam tristis et afflicta”, Larghetto, Sol minör, duet
G minor, duet
IV.	“Quae moerebat et dolebat”, Allegro, Mi bemol Majör, 2/4; alto
arya E flat major, 2/4; alto aria
V.	“Quis est homo”, Largo, Do minör, duet C minor, duet
—	“Pro peccatis suae gentis”, Allegro, Do minör, 6/8 C minor,
6/8
VI.	“Vidit suum dulcem natum”, Tempo giusto, Fa minör, soprano
arya F minor, soprano aria
VII.	“Eja mater fons amoris”, Andantino, Do minör, 3/8; alto arya C
minor, 3/8; alto aria
VIII.	“Fac ut ardeat cor meum”, Allegro, Sol minör, duet G minor,
duet
IX.	“Sancta mater, istud agas”, Tempo giusto, Mi bemol Majör,
duet E flat major, duet
X.	“Fac ut portem Christi mortem”, Largo, Sol minör, alto aria G
minor, alto aria
XI.	“Inflammatus et accensus”, Allegro ma non troppo, Si bemol
Majör, duet B flat major, duet
XII.	“Quando corpus morietur”, Largo assai, Fa minör, duet F
minor, duet
— “Amen...” Presto assai, Fa minor F minor

© sahir uğur eren

orhun orhon
▪▪ Orhun Orhon, 1977 yılında Ankara’da
doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori
ve Kompozisyon Bölümü’nde Elhan
Bakihanov’la çalıştı. Mezuniyetinin
ardından 2001 yılında Rainer Boesch’le
kompozisyon çalıştığı Academie
Internationale de Musique de
Gaillard’a girdi. Türkiye’ye dönerek
doktorasını Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde
Gürer Aykal’la orkestra şefliği çalışarak
tamamladı. 2007’de Bilkent Gençlik
Senfoni Orkestrası’nın asistan şefi
oldu.
Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste
Yarışması’nda 2006 yılında üçüncülük
ve 2008 yılında ikincilik ödülüne
layık görüldü. Modern oda müziği
eserlerinden geniş kapsamlı orkestra
eserlerine dek uzanan repertuvarıyla
dikkat çekti; pek çok Türk bestecisinin
eserlerinin de dünya prömiyerlerini ve
ilk kayıtlarını gerçekleştirdi. 2011 yılında
Almanya’da ünlü orkestra şefi Kurt
Masur’la çalışma olanağı buldu.
Halen Başkent Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda öğretim üyesi
olarak çalışan, Türk-Yunan Gençlik
Orkestrası’nı ve Ankara Gençlik
Orkestrası’nı yöneten Orhon,
Jeunesses Musicales üyesi olan
Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği’nin
başkanlığını da yapmaktadır ve
BESOM üyesidir.

46 t h ıstanbu l m us ıc fe stıval

and experimental improviser with
individual collaborators, modern dance
and theatre companies (Burg Theater
Vienna), and multimedia projects.
Since living in Vienna,
Melissa Coleman has made over forty
recordings with diverse ensembles .

musıc route
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▪▪ Orhun Orhon was born in Ankara
in 1977. He studied composition with
Elhan Bakihanov at the department of
theory and composition in the Faculty
of Music and Performing Arts of
Bilkent University. After graduating
, Orhon entered the Academie
Internationale de Musique de
Gaillard, France in 2001, and studied
composition with Rainer Boesch.
Returning to Turkey, he completed
his PhD degree in orchestral
conducting with Prof. Gürer Aykal
at the Bilkent University Faculty of
Music and Performing Arts. In 2007,
he became the assistant conductor
of the Bilkent Youth Symphony
Orchestra. Orhon received third
and second prizes at the Dr. Nejat
Eczacıbaşı National Composition
Contest, in 2006 and 2008
respectively. He has been credited
for his diverse repertoire, ranging
from modern chamber music to large
orchestral pieces. He made the first
recordings and world premieres of
many Turkish composers’ works. In
2011, he had a chance to work with
world-famous conductor Kurt Masur
in Germany. Orhon currently teaches
at the Başkent University State
Conservatory. He has conducted the
Turkish-Greek Youth Orchestra and
Ankara Youth Symphony Orchestra.
He also serves as a director of
the Müzgender and a member of
BESOM.
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Music and Theatre she decided to major
in opera singing, graduating in 2007
with a Master of Arts degree under
Rostislav Gurjev. After a few years of
teaching singing Katrin resumed her
studies, at the University of Music and
Performing Arts Vienna, where she got
her second Master of Arts degree in
2012 in the field of Musical Dramatical
Performance. Katrin studied with
Claudia Visca, Paul Esterhazy, Reto
Nickler and Christoph U. Meier. She has
taken part in numerous masterclasses,
with M. Acda, W. Moore and R. Piernay,
among others, and has worked with
renowned coaches such as Kristin
Okerlund, James Pearson, Jean-Ronald
© ekaterına kokhanova
LaFond and the iconic Grace Bumbry.
Katrin Targo has been a prizewinner
Kristin Okerlund, James Pearson, Jean- in many singing competitions, often
Ronald LaFond ve Grace Bumbry gibi
as recipient of special prizes for best
tanınmış öğretmenlerle çalıştı.
interpretation. In 2016 she was the
Pek çok uluslararası şan yarışmasında
female laureate of the 39th Lyndon
Woodside Oratorio Competition in New
birincilik ve özel ödüller kazandı.
York’s Carnegie Hall.
Son olarak 2016’da Carnegie Hall’da
Katrin is a sought-after oratorio- and
düzenlenen 39. Lyndon Woodside
ancient music soloist and pursues an
Oratoryo Yarışması’nda ödüle layık
active concert schedule in Vienna and
görüldü.
around the world. In May 2014 she
Targo gerek Viyana’da gerekse
made her debut in the Bach-cantata cycle
dünyanın farklı şehirlerinde oratoryo
at the Vienna Concert House. She is
ve eski müzik konserlerinin aranan
also an appreciated interpreter of Lieder.
isimlerindendir. Mayıs 2014’te
She made her operatic debut as a soloist
Viyana’daki Konzerthaus’ta Bach’ın
as Lauretta in Puccini’s Gianni Schicchi
kantatlarını seslendiren Targo aynı
at the Estonian State Opera. Targo’s
zamanda bir Lied yorumcusudur.
Estonya Devlet Operası’nda sahnelenen opera repertoire covers, amongst other
Puccini’nin Gianni Schicchi operasındaki roles, that of Pamina and Erste Dame
in Die Zauberflöte, Donna Anna in Don
Lauretta rolü dâhil olmak üzere
katrin targo
repertuvarında Sihirli Flüt’ten Pamina ve Giovanni, Frau Fluth in The Merry Wives
Birinci Kadın, Don Giovanni’den Donna of Windsor, Juliette in Gounod’s Romeo
▪▪ Estonyalı soprano Katrin Targo
& Juliette, Musetta in La bohème, and
Anna, Windsor’un Şen Kadınları’ndan
müziğe 5 yaşında başladı. Piyano
Tatyana in Eugene Onegin. Concert trips
Frau Fluth, Gounod’un Romeo &
eğitimini Ülle Sisa ve Lembit Orgse ile
will take her to France and Germany in
Juilette’inden Juliette, La bohème’den
çalıştığı Tallinn Müzik Yüksek Okulu’nda Musetta ve Evgeny Onegin’den Tatyana
2018 and to Mexico and U.S. in 2019.
1998 yılında tamamladı. Estonya
rolleri de bulunmaktadır. 2018’de Fransa Katrin made her debut at the Neue Oper
Müzik ve Tiyatro Akademisi’nde
Wien in March 2018, in Bernstein’s A
ve Almanya’da, Mart 2018’de Leonard
okuduğu sırada opera şarkıcılığına
Quiet Place.
Bernstein’in Neue Oper Wien’de
yönelmeye karar verdi ve Rostislav
sahnelenen Sessiz Bir Yer operasında
tuuri dede
Gurjev’le çalışarak 2007’de yüksek
sahneye çıktı, 2019’da Meksika ve
lisansını tamamladı. Birkaç yıl şan
ABD’de konserler vermeye hazırlanıyor.
▪▪ Tuuri Dede, Annika Ollinkari ile
dersi verdikten sonra çalışmalarına
çalıştığı Sibelius Akademisi’nden 2016
Viyana Müzik ve Sahne Sanatları
▪▪ The Estonian soprano Katrin Targo
yılında mezun oldu. Estonya Müzik ve
Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını
started life as a musician at the age of
yaparak devam etti. Claudia Visca, Paul 5. She finished her piano studies at the Tiyatro Akademisi’nde Teele Jõks ile
yüksek lisans çalışmasını tamamlamadan
Esterhazy, Reto Nickler ve Christoph U. Tallinn Music High School with Ülle
Meier’le çalıştı. M. Acda, W. Moore ve
Sisa and Lembit Orgse in 1998. During önce 1 yıl Cristina Rubin ile çalıştığı
R. Piernay’ın ustalık sınıflarına katıldı;
her studies at the Estonian Academy of Giuseppe Verdi Konservatuvarı’nda,

musıc route

© sohvı vıık

1 yıl da Marika Eensalu ile çalıştığı
Georg Ots Konservatuvarı’nda öğrenim
gördü. Ayrıca Soile Isokoski, Kirsi
Tiihonen, Deborah Polaski, Elisabeth
Werres, Rudolf Piernay, Luana DeVol,
Jorma Silvasti, Franz Lukasovsky,
Svein Bjørkøy, Mona Julsrud, Māris
Kupčs ve Helena Kaupova’nın ustalık
sınıflarına katıldı. Åland’daki Havets
röst ve Estonya’daki Mart Saar şan
yarışmalarında birincilik, Vello Jürna
ve Sibelius şan yarışmalarında da özel
ödüller kazandı.
Mozart’ın Così fan tutte’sinde Dorabella,
Aho’nun Frida y Diego’sunda Frida,
Sibelius’un Myrsky’sinde Ariel, Ravel’in
L’enfant et les sortilègès’inde Anne,
Yusufçuk ve Çay Fincanı rollerini oynadı.
Ayrıca G.F. Händel’in Messiah, Judas
Maccabeus ve La Resurrezione, J.S.
Bach’ın Magnificat ve Si minor Missa,
C. Saint-Saëns’ın Noel Oratoryosu, G.
Rossini’nin Petite messe solennelle, L. van
Beethoven’ın 9. Senfoni ve İmparator II.
Joseph Kantatı, J. Sibelius’un Kullervo,
A. Honegger’in Le Roi David ve E.
Rautavaara’nın Vigilia’sının icralarında
yer aldı. Ocak 2016’da Berlin Filarmoni
Orkestrası’yla konser verdi.
▪▪ Tuuri Dede studied with Annika
Ollinkari at the Sibelius Academy and
graduated in 2016. Before that she
took her bachelor’s degree with Teele
Jõks at the Estonian Academy of Music
and Theatre, studied for a year at the
Conservatorio di Giuseppe Verdi in
Milan with Cristina Rubin, and then at

the Georg Ots Conservatory in Tallinn
with Marika Eensalu. Currently she is
studying privately with Carola Guber
in Leipzig. Dede has participated in
masterclasses with Soile Isokoski,
Kirsi Tiihonen, Deborah Polaski,
Elisabeth Werres, Rudolf Piernay,
Luana DeVol, Jorma Silvasti, Franz
Lukasovsky, Svein Bjørkøy, Mona
Julsrud, Māris Kupčs and Helena
Kaupova. As for competitions, she has
won first prizes at the International
Competition ’Havets röst’ in Åland and
the Mart Saar Singing Competition
in Estonia, and special prizes at
Vello Jürna Competition in Estonia
and International Sibelius Singing
Competition in Finland.
Dede’s roles include Dorabella in
Mozart’s Così fan tutte, Frida in Aho’s
Frida y Diego, Ariel in Sibelius’ Myrsky,
Mother, Dragonfly and Teacup in
Ravel’s L’enfant et les sortilègès. Among
other solo roles, she has performed
in G. F. Händel’s Messiah, Judas
Maccabeus and La Resurrezione, J.
S. Bach’s Magnificat and Mass in B
minor, C. Saint-Saëns’ Oratorio de Noël,
G. Rossini’s Petite messe solennelle, L.
van Beethoven’s Ninth Symphony and
Cantata on the Death of Emperor Joseph
II, Sibelius’ Kullervo, Honegger’s Le
Roi David and E. Rautavaara’s Vigilia.
In January 2016 she made her debut at
Berliner Philharmonie.

aıma festival orkestrası
▪▪ AIMA Festival Orkestrası 2013
yılında, Filiz Ali’nin girişimiyle faaliyete
geçen Ayvalık Uluslararası Müzik
Akademisi’nin (AIMA) 15. yaşını
kutlamak amacıyla kuruldu. AIMA’nın

düzenlediği ustalık sınıflarına katılmış
genç müzisyen arasından seçilen
müzisyenlerden oluşan orkestra, ilk kez
2013’te düzenlenen AIMA Ayvalık Müzik
Festivali’nde dinleyicilerin karşısına çıktı.
Bu tarihten beri orkestra AIMA Ayvalık
Müzik Festivali’ndeki konserlerinde
özellikle Barok ve Klasik döneme
odaklanan bir repertuvar seslendirdi;
Alexander Rudin, Julian Milkis, Misha
Nodelman, Andrej Bielow, Marco
Misciagna, İdil Biret ve Ruşen Güneş
gibi tanınmış müzisyenlere eşlik etti.
Orkestra, 2015 yılında İstanbul Müzik
Festivali kapsamında çellist Alexander
Rudin ve klarnetçi Julian Milkis
solistliğindeki konserle etkinliklerini
Ayvalık sınırlarının dışına taşımaya
başladı. 2016-2017 konser sezonunda
Süreyya Operası’nda yine Alexander
Rudin solistliğinde ve yönetiminde,
Grand Pera Emek Sahnesi’nde kemancı
Andrej Bielow ve viyolacı Marco
Misciagna solistliğinde bir kez daha
İstanbullu dinleyicilerin karşısına çıktı.
▪▪ AIMA Festival Orchestra, founded
in 2013 by Filiz Ali to celebrate the
fifteenth. Anniversary of Ayvalık
International Music Academy (AIMA),
is an ensemble of selected young
musicians who have taken part in
AIMA masterclasses. The orchestra’s
debut performance that same year was
at the first AIMA Ayvalık Festival .
Since then, the orchestra has continued
to perform at this festival, chiefly
presentingworks from the baroque and
classical periods. It has accompanied
renowned soloists including Alexander
Rudin, Julian Milkis, Misha Nodelman,
Andrej Bielow, Marco Misciagna, İdil
Biret and Ruşen Güneş.
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ve Meryem Ana’nın çektiği acıların
konu edildiği bir 13. yüzyıl Ortaçağ
ilahisidir. “Stabat Mater” başlığı,
ilk dizesindeki “kederli anne ayakta
duruyordu” anlamındaki “Stabat Mater
dolorosa”dan alınmıştır. Kilise litürjisi
içerisinde seslendirilen ilahi, Pergolesi
dahil pek çok bestecinin müziğine
ilham kaynağı olmuştur. Giovanni
Pergolesi’nin Stabat Mater’i kısa bir
süre Haydn ve Mozart’ın çağdaşlarının
Klasik diline önderlik eden “galant stil”
yorumcuları tarafından dini müzik için
program notları
fazla operavari bulunarak eleştirilmişse
de, her dönemin en beğenilen örneğidir.
Giovanni Battista Pergolesi
Tüberküloz sebebiyle 26 gibi oldukça
Stabat Mater, P. 77*
erken bir yaşta hayata gözlerini yuman
Pergolesi bu yapıtı yaşamının son
XIII.	“Stabat Mater Dolorosa”,
haftalarında 1736 Mart’ında tamamlar.
Grave, Fa minör, düet
Gerçekten de besteci çağının en
XIV.	“Cujus animam gementem”,
popüler türü olan operanın getirdiği
Andante amoroso, Do minör,
vokal olanaklar çerçevesinde ele
3/8; soprano arya
aldığı yapıtında dönemin dini müzik
XV.	“O quam tristis et afflicta”,
yapıtları içinde sivrilir. Yapıt diğer
Larghetto, Sol minör, düet
bir yandan eleştiriye uğradığı bu
XVI.	“Quae moerebat et dolebat”,
özellikleri sebebiyle övgüye değer
Allegro, Mi bemol Majör, 2/4;
bulunur. Stabat Mater’in ilk bölümü
alto arya
dönemin yazar, filozof ve bestecisi
XVII.	“Quis est homo”, Largo, Do
Jean-Jacques Rousseau tarafından
minör, düet
“bir bestecinin kaleminden çıkmış en
—	“Pro peccatis suae gentis”,
dokunaklı ve mükemmel düet” olarak
Allegro, Do minör, 6/8
tanımlanır. Bu açılış düetinde, “Stabat
XVIII.	“Vidit suum dulcem natum”,
mater dolorosa” Barok stilde yavaş
Tempo giusto, Fa minör,
bir bas yürüyüşü ve enstrümantasyon
soprano arya
kullanılmıştır. Bu bölümdeki dokunaklı
XIX.	“Eja mater fons amoris”,
lirizm kendinden sonra gelecek olan
Andantino, Do minör, 3/8; alto Klasik dönem anlayışını işaret eden bir
arya
adanmışlık hissi ve sükûnet üzerine
XX.	“Fac ut ardeat cor meum”,
inşa edilmiştir. Etkili bir soprano aryası
Allegro, Sol minör, düet
olan “Cuius animam gementem”in
XXI.	“Sancta mater, istud agas”,
geneline yayılan keskin ritmik yapı,
Tempo giusto, Mi bemol Majör, dozunda bir virtüözite ve dokunaklı
düet
pasajlarla kırılarak sunulur. Diğer bir
XXII.	“Fac ut portem Christi
düet “O quam tristis et afflicta”da
mortem”, Largo, Sol minör,
açıkça Meryem Ana’nın kederi anlatılır.
alto aria
“Quae moerebat et dolebat” adlı alto
XXIII.	“Inflammatus et accensus”,
arya bölümü tüm yapıt içindeki üç
Allegro ma non troppo, Si
Majör bölümden ilkidir. Hareketli ritmik
bemol Majör, düet
yapısıyla da diğerlerinden ayrılır. Buna
XXIV.	“Quando corpus morietur”,
karşın bölümün metinsel referansı
Largo assai, Fa minör, düet
İsa’nın çarmıha gerilmiş bedeni ile
—	“Amen...” Presto assai, Fa
ilgilidir. Bu tipte metinle tezat düşen
minör
müzikal kesitler Bach’ın ölüm konulu
arya ve ilahilerinde de görülür. Burada
Stabat Mater, Fransisken rahip Jacopone majör ezgi ve belirgin ritmik kalıpların
da Todi veya Papa Lotario dei Conti di
işlevi İsa’nın çarmıha geriliş sahnesinin
Segni tarafından yazıldığı tahmin edilen modern insanların zihninde yer

etmesini sağlamaktır. Hemen ardından
gelen “Quis est homo”da ise minör
tonda yayılan geniş ezgilerle Meryem
Ana’nın kederine geri dönülür.
“Vidit suum dulcem natum” adlı
soprano arya Meryem Ana’nın
oğlunun ölümü üzerine söylediği ağıtı
betimler. Yedinci bölüm “Eja mater
fons amoris” adlı alto arya, aynı ezgiyi
seslendiren enstrüman partileri üzerine
kurulmuştur; vokal hat ise “Kalbimi
seninkiyle uyumla” duasını seslendirir.
“Fac ut ardeat cor meum”, canlı ve
etkili operavari bir düettir. Klasik
dönem stilinin müzik diline işaret eden
dokuzuncu bölüm “Sancta mater, istud
agas” yapıt içindeki en uzun bölümdür.
Yapıtın Majör tondaki ikinci bölümü
olan “Sancta mater”de Meryem Ana
tarafından hissedilen acıyı deneyimleme
arzusu dile getirilmektedir. Dikkat
edileceği üzere daha önceki Majör
kesitte de burada da “acı” arzulanan
bir deneyim olarak ifade bulur. “Fac
ut portem Christi mortem”, keskin bir
enstrümantal girişin ardından giren alto
partisi Meryem Ana’nın yasının ifade
bulduğu kısa sessizliklerle bezenmiştir.
“Inflammatus et accensus” adlı üçüncü
ve son Majör bölümde cehennem
alevleri tasvir edilir; fakat bölüm
Meryem Ana’nın şefaatiyle, umutla
tamamlanır. Yapıt “Quando corpus
morietur” adlı bir düetle son bulur. Bu
bölüm her ne kadar minör tonda olsa
da cennete ebedi yolculuğun anlatıldığı
ve kapanıştaki “Amen” kutlamalarıyla
sonlanan umut dolu bir müzikal şenlik
sunar. (Süre 42’)

16.00-16.40
17.15-17.55

Aşkenaz Sinagogu
Ashkenaz Synagogue

BESTER QUARTET
Jaroslaw Bester akordeon accordion
Dawid Lubowicz keman violin
Oleg Dyyak klarnet, perküsyon, duduk clarinet, percussion, duduk
Maciej Adamczak kontrbas double bass
Jaroslaw Bester

Hope
Mordechai Gebirtig (düzz. arr. J. Bester)

Schloymele Lieber
Jaroslaw Bester

God Forsaken
The Magic Casket
Solitude
Methamorphoses

bester quartet
jaroslaw bester
▪▪ Akordeoncu ve besteci olan Jarosław
Bester, Krakow Müzik Akademisi
mezunudur. 1987 yılında Rus ve Sovyet
Müzik Festivali’nde ikincilik, 1991 ve
1993 yıllarında Polonya’da düzenlenen
Akordeon Müzik Festivali’nde birincilik
gibi, pek çok ulusal ve uluslararası
yarışmada derece kazandı. John Zorn’un
New York’taki Tzadik firmasıyla çalışan
tek Polonyalı müzik topluluğu olan
The Cracow Klezmer Band’i kurdu;
hem Tzadik etiketiyle kendi albüm
çalışmalarını yayınladı, hem de farklı
müzisyenlerin albümlerine müzisyen
olarak katkı sağladı. John Zorn, John
McClean, Don Byron, Grazyna Auguscik,
Frank London, Ernie Adams, Jerzy
Maksymiuk, Waldemar Malicki, Vadim
Brodsky, Vitold Rek, Jorgos Skolias
ve Bronek Duzy’nin de aralarında
bulunduğu önemli müzisyenlerle
konserler veren Bester, klasik müzikten
diğer türlere uzanan tekniği ve özgün
çalış stiliyle günümüzün önemli
akordeoncularından biridir.

* Program notları: nihan tahtaişleyen

© sahir uğur eren

▪▪ Jarosław Bester, an accordion player
and a composer, is a graduate of the
Crakow Academy of Music. He has
won at various competitions and
festivals, including second prize at the
Russian and Soviet Music Festival in
1987, and first prizes at the All-Poland
Accordion Music Festival in 1991 and
1993. He formed the Cracow Klezmer
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In 2015, the orchestra took part in
Istanbul Music Festival and gave a
concert with cellist Alexander Rudin
and clarinettist Julian Milkis; that was
the first time AIMA Festival Orchestra
performed away from its home of
Ayvalık. The following season, the
orchestra performed at Süreyya Opera
under Alexander Rudin, and at the
Grand Pera Emek Stage with violinist
Andrej Bielow and violist Marco
Misciagna.
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dawid lubowicz
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▪▪ Polonya’nın güney sınırında bulunan
ve zengin bir müzik geleneğine sahip
Zakopane’de doğan Dawid Lubowicz,
Konstanty A. Kulka ile çalıştığı
Varşova’daki Frédéric Chopin Müzik
Akademisi’nde ve Katowice’teki Karol
Szymanowski Müzik Akademisi’nde
eğitim gördü; Henryk Gębalski ile
caz çalıştı. 2014 yılında Uluslararası
Zbigniew Seifert Caz Kemanı
Yarışması’nda üçüncülük, 2015 yılında
Crossover Bestecilik Yarışması’nda
dördüncülük ödüllerini kazandı; aynı
zamanda Krzysztof Penderecki Avrupa
Müzik Merkezi tarafından özel ödüle
layık görüldü. Atom Yaylı Quartet ile
2010 yılında Grand Prix Jazz Melomani,
2011 yılında Angel of Bielska Zadymka
Jaazowa, 2012 yılında Gold Fiddle
of New Tradition Festival’e katıldı,
albümleriyle 2012 ve 2013 yıllarında
Fryderyk Ödülü’nü kazandı. Branford
Marsalis, Mino Cinelu, Bobby McFerrin,
Gil Goldstein gibi müzisyenlerle ve
AUKSO Tychy Oda Orkestrası, Elbląg
Oda Orkestrası ve Grzech Piotrowski
Orkestrası gibi orkestralarla çalışan
Dawid Lubowicz aynı zamanda besteci
ve aranjördür.
▪▪ Dawid Lubowicz comes from
Zakopane, from a family with a rich
music tradition. He graduated from
the violin class of Konstanty A. Kulka

16.50-17.05

Aşkenaz Sinagogu karşısı
opposite Ashkenaz Synagogue

KLEZ-MEZ
Bora Gürel keman violin
Yuri Ryadchenko akordeon accordion

Geleneksel Klezmer repertuvarından bir seçki
A selection of traditional Klezmer repertoire

klez-mez
ergün bora gürel

© stefan curta

at the Frederic Chopin Academy of
Music, Warsaw and also from the
jazz violin class of Henryk Gębalski
at the Karol Szymanowski Academy
of Music, Katowice,. Dawid Lubowicz
has received awards at several festivals
and contests. In 2014 he won fourth
prize in the Crossover Composition
Award, and a year later, third prize in
the first International Zbigniew Seifert
Jazz Violin Competition, and a special
prize awarded by Krzysztof Penderecki
European Centre for Music. With Atom
String Quartet he participated in the
Grand Prix Jazz Melomans in 2010,
with Jazz Angel at the Bielska Zadymka
Jazzowa in 2011 and Gold Fiddle at the
New Tradition Festival in 2012, and
won the Fryderyk Jazz Album of the
Year, in both 2012 and 2013. He has
collaborated with many Polish and
international artists, such as Branford
Marsalis, Mino Cinelu, Bobby McFerrin
and Gil Goldstein, and bands such as
the AUKSO Tychy Chamber Orchestra,
Elbląg Chamber Orchestra and Grzech
Piotrowski Orchestra. Lubowicz is also
a composer and arranger.

Age ve klasik Batı müziği, Dyyak için
farklı ilham kaynaklarıdır. Oleg Dyyak,
Polonya Yazarlar, Besteciler ve Müzik
Yayıncıları Derneği’nin de üyesidir.
▪▪ Oleg Dyyak is a multiinstrumentalist who learnt accordion
from his father, then, on his own,
clarinet, duduk, and percussion, and
later graduated from the Crakow
Academy of Music. He has collaborated
with Jarosław Bester since 1999. He
has been involved in various projects
with other composers or singers.
Dyyak draws his inspiration from
diverse soundworlds of New Age, folk
and classical music.. He is a member
of ZAiKS (Polish Society of Authors,
Composers and Publishers of Music).

maciej adamczak

▪▪ Katowice Müzik Akademisi’nin caz
ve çağdaş müzik bölümünde Jacek
Niedziela’nın sınıfından mezun olan
Maciej Adamczak, Marcin Zupanski
Quartet’le 1997 yılında Krakow’da
düzenlenen Genç Cazcılar Yarışması’nda
birincilik kazandı. Janusz Muniak,
oleg dyyak
Tomasz Szukalski, Piotr Baron, Andrzej
Olejniczak, Jan Jarczyk, Joachim Mencel,
▪▪ Babasından öğrendiği akordeon başta Janusz Skowron, Kazimierz Jonkisz,
olmak üzere klarnet, duduk ve bazı
Jarek Bester ve Pawel Kaczmarczyk gibi
vurmalı çalgılar da dâhil pek çok çalgıyı müzisyenlerle çalıştı; Polonya ve farklı
çalabilen Ukraynalı Oleg Dyyak, Krakow ülkelerdeki pek çok festivale katıldı ve
Müzik Akademisi mezunudur. Jarosław konserler verdi. Adamczak, 2007’den
Bester’le 1999 yılından bu yana beraber bu yana Krakow Müzik Akademisi’nin
çalışmaktadır; farklı müzisyenler ve
çağdaş müzik, caz ve vurmalı çalgılar
şarkıcılarla da işbirlikleri yapmıştır. New bölümünde kontrbas profesörüdür.

founded Klez-Mez, the country’s
first Klezmer ensemble, in 2011.
Comprising Sumru Ağıryürüyen,
▪▪ Keman eğitimine 1978 yılında İstanbul Özlem Karadeniz Gürel and Yuri
Belediye Konservatuvarı’nda başlayan
Ryadchenko, the Klez-Mez released
Ergün Bora Gürel, 1996 yılında İstanbul their album Saf/Emi show-casing
Belediye Konservatuvarı Orkestrası
characteristically Balkan music. The
▪▪ Maciej Adamczak graduated from
eşliğinde Henri Vieuxtemps’in 5. Keman ensemble has performed on Jewish
the Jazz and Contemporary Music
Konçertosu’nu yorumladı. Türkiye’de
cultural days, and at Borusan Sanat.
Department of the Academy of Music
yayınlanan pek çok albümde yer aldı
Gürel has been a member of Kozmozlu
in Katowice, Poland, in the class of
ve 2011 yılında Türkiye’nin ilk Klezmer
Dostlar Orchestra since 2005.
professor Jacek Niedziela. He was
topluluğu olan Klez-mez’i kurdu. Sumru
awarded first prize in the Jazz Juniors
Ağıryürüyen, Özlem Karadeniz Gürel ve yurı ryadchenko
Competition along with the Marcin
Yuri Ryadchenko’dan oluşan topluluk,
▪▪ 1970 yılında doğan ve 1992 yılında
Zupanski Quartet in Cracow in 1997.
aynı yıl Balkan müziği etkilerini taşıyan
Türkiye’ye yerleşen, saksafon, flüt,
He has played and recorded with
Saf/Emi adlı albümlerini yayınladı;
bas gitar, akordeon ve piyano gibi pek
musicians such as Janusz Muniak,
Yahudi kültür günlerinde ve Borusan
çok çalgıyı çalabilen Yuri Ryadchenko,
Tomasz Szukalski, Piotr Baron, Andrzej Sanat’ta konserler verdi. Gürel 2005
Türkiye’de yayınlanan ilk Klezmer,
Olejniczak, Jan Jarczyk, Joachim
yılından bu yana Kozmozlu Dostlar
progressive rock ve Arjantin müziği
Mencel, Janusz Skowron, Kazimierz
Orkestrası’nın da üyesidir.
albümlerinde yer aldı. Sinema ve
Jonkisz, Jarek Bester and Pawel
dizi sektöründe hem oyuncu hem
Kaczmarczyk. He has performed at
de müzik prodüktörü olarak çalışan,
many concerts and festivals in Poland
TRT Müzik kanalında “Sazın Sözü” ve
and internationally. Since 2007, he has
“Misafirler” adlı programlarını sunan
taught double bass at the contemporary
Ryadchenko, Fransa’daki Angers Film
music, jazz and percussion department
Festivali’nde En İyi Müzik Ödülü’ne
of the Academy of Music in Cracow.
layık görüldü.

program notları

Konser programı Jaroslaw Bester’in
kendi bestelerinden ve Krakowlu şair
ve besteci Mordechaj Gebirtig’ın (18771942) müziklerinin düzenlemelerinden
oluşuyor. Modern dönemlerin
gözlerinden görülen ve aynı zamanda
geçmişle bugün arasında bir köprü
oluşturan Polonya’da iki dünya savaşı
arası dönemin müzikal öyküsü
anlatılacak bu konser, New Yorklu
John Zorn’un efsanevi Tzadik’i için
kaydedilen Metamorphoses ve The
Golden Land albümlerinden seçilmiş
şarkılarla son buluyor.
* Program notu: jaroslaw bester

▪▪ Ergün Bora Gürel started his music
education at the Istanbul University
State Conservatory in 1978, and
performed of Henri Vieuxtemps’
Fifth Violin Concerto with the school
orchestra in 1996. Featuring on many
albums released in Turkey, Gürel
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Band, the only Polish music ensemble
that permanently cooperates with
John Zorn’s prestigious Tzadik label in
New York City. As well as a number of
recordings on the NYC Tzadik label, he
has also worked with other labels. He
has co-performed with and arranged or
composed for many great musicians,
among them such outstanding
artists as: John Zorn, John McClean,
Don Byron, Grazyna Auguscik,
Frank London, Ernie Adams, Jerzy
Maksymiuk, Waldemar Malicki, Vadim
Brodsky, Vitold Rek, Jorgos Skolias,
Bronek Duzy and many others. In his
performing style, he combines his
wide experience of classical music
with many other genres. Bester is
considered today one of the most
original musicians worldwide.
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“on the road”
gülsin onay & mur athan özbek

program notları
Potpourri Tantz Tantz

başladı. Bugün Itzhak Perlman ve
Nigel Kennedy gibi sanatçıların yanı
sıra “Klez-mez” (İlk adıyla “Istanbul
Goyishe Klezmer Kapelye”) gibi
Yahudi olmayan topluluklar tarafından
da seslendirilmektedir. Topluluğun
adı Klezmer ve benzeri müzikleri
çalmalarına binaen “Klez-mez” olarak
verilmiş; ilk adlarındaki “Goyishe”
Yahudi olmadıklarını, “Kapelye” ise bir
müzik topluluğu olduklarını belirtmek
için kullanılmıştır.*

“YOLDA”
“ON THE ROAD”
GÜLSİN ONAY & MURATHAN ÖZBEK
GÜLSİN ONAY piyano piano
MURATHAN ÖZBEK yönetmen director

11.06.2018
Süreyya Operası
pt mo 20.00 Süreyya Opera House
Johann Sebastian Bach/ Ferruccio Busoni

“Ich ruf’ zu Dir, Herr”, BWV 639
* Program notu: ergün bora gürel
Johannes Brahms

Intermezzo No 1 & 2, op. 119
Franz Schubert/ Franz Liszt

“Auf dem Wasser zu singen”, S. 558
Orientalishe Potpourri
Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni
Freylechs from Bukovina
(Bukoviner Freylekhs)

“Wachet auf”, BWV 645
Ludwig van Beethoven

Freylechs from Warsaw
(Varshaver Freylekhs)

Piyano Sonatı No. 26 Mi Bemol Major, op. 81a “Les Adieux”
Piano Sonata No.26 in E-flat Major, op.81a ‘Les Adieux’

Dance of Delight
(Freylekh Tants)

Maurice Ravel

The Wise Man’s Song
(Dem Tzadiks Zemerl)

Franz Schubert

Little Galitsian Dance
(Galitsianer Tentsl)
Jewish Wedding Song
(Khosn Kale Mazl Tov)

Gaspard de la Nuit: Ondine
Piyano Sonatı No. 19 Do minör, D. 958: Adagio
Piano Sonata No.19 in C minor, D.958: Adagio
Frédéric Chopin

Balad No. 2 Fa Majör, op. 38
Ballade No.2 in F major, op.38
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Sevinç ile hüznü, acı ile mutluluğu,
aşk ile kıskançlığı, kısaca insanı insan
yapan her renkteki duyguyu içinde
barındıran Klezmer coşkusu, ironisi ve
kıvraklığıyla bir zamanlar düğünlerin,
bayramların vazgeçilmez eğlencesiydi.
Doğu Avrupa Yahudilerinin müziği olan
Klezmer, halkının göçebeliğine paralel
olarak dünya müziklerinden (genellikle
Romanya, Macaristan, Polonya,
Yunanistan, Türkiye) etkilenmiş ve
onları da etkilemiştir. Bu müzik türü
20. yüzyılın başlarında kaybettiği itibarı
II. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar
kazanmaya başladı. 1980 yıllarında
Amerikalı genç müzik etnologları
tarafından yeniden keşfedilip, eşzamanlı
olarak Avrupa’da da yükselmeye

İtalyan Konçertosu, BWV 971: Andante
Italian Concerto, BWV 971: Andante
Arasız 65’ sürer. Lasts 65’ without interval.
* yolda projesi, istanbul müzik festivali ve
bodrum müzik festivali ortak prodüksiyonudur.
dünya prömiyeri
on the road project ıs co-productıon of the ıstanbul
musıc festıval and bodrum musıc festıval.
world premıere

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Johann Sebastian Bach

gülsin onay
▪▪ Gülsin Onay’ın uluslararası müzik
kariyeri Arjantin’den Japonya’ya uzanan
bir coğrafyayı kapsar. Bugüne kadar
Concertgebouw, Berlin Filarmoni
Orkestrası Salonu, Viyana Konzerthaus,
Queen Elizabeth Hall, Wigmore
Hall, Salle Gaveau, Miller Theater
gibi dünyanın belli başlı tüm müzik
merkezlerinde konser veren Onay,
Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet
Filarmoni, Philharmonia Orkestrası,
İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni,
Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg
Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova
Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli
orkestralar; Vladimir Ashkenazy, Erich
Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko,
Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev,
Edward Gardner, Neeme Jarvi,
Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher,
Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier,
Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve
Lothar Zagrosek gibi şefler eşliğinde
çaldı. Berlin, Varşova Sonbaharı,
Granada, Würzburg Mozart Festivali,
Newport, Schleswig-Holstein, İstanbul
Müzik Festivali gibi dünyanın önemli
festivallerinde konser verdi.
Uluslararası alanda istisnai bir
Chopin icracısı kabul edilmektedir.
Polonya Hükümeti tarafından, Chopin
yorumları nedeniyle Polonya Devlet
Nişanı ile onurlandırılmıştır. Hocası
Adnan Saygun’un dünya çapında en
güçlü yorumcusu olarak tanımlanan
Onay, gerek konser programlarından
gerekse kayıtlarından eksik etmediği
bestecinin eserlerini önemli orkestralar
eşliğinde sayısız ülkede seslendirdi.
Kendisine ithaf edilen Saygun’un 2.
Piyano Konçertosu ile Stuppner, Tabakov
ve Hoinic’in konçertolarının dünya
prömiyerlerini gerçekleştirdi. Saygun’un
yanı sıra Hubert Stuppner 2. Piyano
Konçertosu’nu, Bujor Hoinic Piyano
Konçertosu’nu, Jean-Louis Petit Gemmes
ve Muhittin Dürrüoğlu-Demiriz
Bosphorus isimli piyano eserlerini
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▪▪ Born in 1970 and settled in Turkey
since 1992, Yuri Ryadchenko plays
saxophone, flute, bass guitar, accordion
and piano, among others. He
participated in the first album to bring
together Klezmer, progressive rock
and Argentinian music. Ryadchenko
is also an actor as well as a music
producer working in cinema and TV
. His programmes ‘Sazın Sözü’ and
‘Misafirler’ were broadcast by TRT
Music. He was also awarded the prize
for Best Music in the Angers Film
Festival in France.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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“on the road”
gülsin onay & murathan özbek
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▪▪ Gülsin Onay’s international career
has spanned 72 countries across all
continents, from Venezuela to Japan.
Gülsin Onay has given concerts in the
major musical centres of the world
such as Amsterdam’s Concertgebouw,
the Berlin Philharmonic Hall, the
Vienna Konzerthaus, London’s
Queen Elizabeth Hall and Wigmore
Hall, the Salle Gaveau in Paris and
New York’s Miller Theater. She has
performed as a soloist with such
leading orchestras as the Dresden
Staatskapelle, Philharmonia Orchestra,
English Chamber Orchestra, Royal
Philharmonic, Japan Philharmonic,
Munich Radio Symphony, St
Petersburg Philharmonic, Tokyo
Symphony, Warsaw Philharmonic
and Vienna Symphony Orchestras.
Conductors with which she has
performed include Vladimir
Ashkenazy, Erich Bergel, Michael

© aykut uslutekin

Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber,
Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner,
Neeme Järvi, Emmanuel Krivine, Ingo
Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, Jose
Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw
Wislocki and Lothar Zagrosek. Gülsin
Onay’s many festival appearances
include Berlin, Warsaw, Granada,
Mozartfest Würzburg, Newport,
Schleswig-Holstein and Istanbul.
An exceptional Chopin interpreter,
Gülsin Onay was in 2007 honoured
with the award of a State Medal by the
Polish nation. She is also acknowledged
worldwide as the finest interpreter of
the music of A. Adnan Saygun, whose
works feature prominently in her
concerts and recordings, and whose
2nd Piano Concerto (which she has
premiered in Turkey and abroad) was
dedicated to her. Other contemporary
composers who have dedicated works
to Gülsin Onay are Hubert Stuppner,
Denis Dufour, Jean-Louis Petit,
Muhiddin Dürrüoğlu-Demiriz and
Marc-André Hamelin. Gülsin Onay has
also given world premieres of concertos
by Stuppner and Tabakov.
Gülsin Onay started her piano
education when she was three. With

the aid of a special state scholarship
she studied at the Paris Conservatoire.
Since 1987, she has held the title
of State Artist in her native Turkey
, and honorary doctorates from
Bosphorus University in Istanbul
and Hacettepe University in Ankara.
Gülsin Onay takes a special interest
in the promotion of charitable causes,
giving benefit concerts around the
world – most recently for children
in Lebanon, under the auspices of
UNICEF, whose Turkish National
Committee appointed her Goodwill
Ambassador in 2003. The SevdaCenap And Music Foundation awarded
its prestigious 2007 Honorary Award
Gold Medal to Gülsin Onay, and she
was named Pianist of the Year in
the 2011 Donizetti Classical Music
Awards. In 2014 she was awarded the
Honorary Medal of the 42nd Istanbul
Music Festival. For the last two years
the Turkish city of Tekirdağ, which has
named one of its streets after Gülsin
Onay, has held a concert series ‘Gülsin
Onay Piano Days’ in her honour. Since
its inception in 2004, she has been
the artistic advisor of the Gümüşlük
Classical Music Festival.

murathan özbek
▪▪ 1983 yılında Erzurum’da doğan
Murathan Özbek, Bilkent Üniversitesi
İktisat Bölümü mezunudur.
Fotoğrafçılığa başladıktan kısa
süre sonra 2010 yılı Sony Dünya
Fotoğrafçılık Ödülleri kapsamındaki
Angels & Demons Yarışması’nda
Dünyanın Felci adlı fotoğrafıyla büyük
ödüle layık görülen Özbek, aynı yıl
“Bitmemiş Rüyamın İlk Tabirleri”
başlıklı sergisini açtı. 2011 yılında
Veysel Değertekin ile Pomus Creative
adlı prodüksiyon şirketini kurdu. “İn”
ve “An” başlıklı sergileriyle Nikon,
Paris ve Uluslararası Fotoğraf Ödülü
(IPA) de dâhil olmak üzere pek çok
prestijli ödüle layık görüldü. 2017
yılında Galeri Siyah Beyaz’da “Siyah
Beyaz” adlı sergisi dizisiyle bir kez
daha Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nü
kazandı. Bitmiş Aşklar Müzesi adlı kısa
filmi ile sinema kariyerine başlayan
Özbek halen ilk uzun metraj filminin
senaryosu üzerinde çalışmakta, Bilgi
Üniversitesi Sinema Bölümü’nde
ders vermekte ve atölye çalışmaları
yapmaktadır.
▪▪ Murathan Özbek was born in 1983
in Erzurum, Turkey. He received his
bachelor’s degree in economics from
the Bilkent University, Ankara. Shortly
after starting in photography, he was
awarded the Angels&Demons Contest
Grand Prize at the Sony World
Photography Awards 2010. This
award was followed by an exhibition,
titled ‘First Impressions of an Endless
Dream’ in the same year. In 2011,
Özbek founded Pomus Creative
with Veysel Değertekin. He has won
many prestigious awards, including
Nikon, Paris and IPA awards for his
‘İn’ and ‘An’ exhibitions. In 2017,
IPA again awarded him with his
‘Black and White’ exhibition in Galeri
Siyah Beyaz. Özbek started his film
career as director and screenwriter
with his short film Museum of Broken
Love. Currently he is working on the
screenplay of his first feature-length
film. At the same time, he teaches
photography at the Bilgi University
Film Department and supervises
workshops.

program notları
Johann Sebastian Bach / Ferruccio
Busoni
“Ich ruf ’ zu Dir, Herr”, BWV 639*
Ferruccio Busoni (1866-1924),
müzik tarihinin önde gelen piyanist
bestecilerinden Franz Liszt gibi
kendisi dışındaki pek çok bestecinin
yapıtlarını incelemiş ve piyanoya
uyarlamış bir Bach hayranıdır. Bach’ın
“İyi Düzenlenmiş Klavyeli Çalgılar
için Müzik”, “18 Kısa Prelüd ve
Füg” ile “10 Koral Prelüd”ünün de
içinde olduğu org ve klavsen müzik
koleksiyonlarını piyanoya uyarlayan
bestecinin en popüler düzenlemesi
10. Koral Prelüd albümü içindeki No.
5 BWV 639’dur. “Ich ruf’ zu Dir, Herr”
(Seni çağırıyorum efendim) başlığıyla
Hz. İsa’ya seslenilen yapıt, köklerini
Barok’un Lutheran dini korallerinden
alan fakat dili post-Romantik bir müzik
sunar. (Süre 3’06’’)
Johannes Brahms
Intermezzo op. 119, No. 1 Si minör
Intermezzo op. 119 No. 2 Mi minor*
Brahms’ın tek bir fikre veya konuya
dayanan 19. yüzyıl Alman Romantik
piyano edebiyatının yaygın türlerinden
Charakterstück (Karakter Parçası)
şeklinde tasarladığı dört parçalık setin
ilk iki Intermezzo’sudur. Tamamının ilk
seslendirilişi op. 118 6 Parça ile birlikte
1894’te Londra’da gerçekleştirilen yapıt,
1892-1893 yıllarında diğer üç piyano
koleksiyonu op. 116 Yedi Fantezi, op.
117 Üç Intermezzo ve op. 118 Piyano

için Altı Parça ile birlikte yayınlanır. İlk
Intermezzo’nun şiirsel havası ile ilgili
Brahms 1893’te Clara Schumann’a
yazdığı mektupta müziğini şöyle
anlatır: “…Bu küçük parça son derece
melankolik ve oldukça yavaş çalınmalı.
Her bir ölçü ve nota sanki biri
melankolinin pençesine düşmekten
hoşlanıyormuş gibi geciktirilerek
çalınmalı.” Intermezzo gerçekten
de tıpkı bestecinin tarifinde olduğu
gibi melankolik bir havayla açılır.
Başlangıçta net bir tonal belirginlik
duyulmaz; ancak son kısmındaki
koda kesitinde Si minör tonuna
kavuşur. Orta kısımda vals ritimleri
kullanılmıştır. İkinci Intermezzo tek
ezgi üzerine kurulan monotematik
(tek temalı) bir parçadır. Yapıt boyunca
bu ezgi dönüştürülerek kullanılmıştır.
(Süre 4’40’’)
Franz Schubert / Franz Liszt
“Auf dem wasser zu singen”, S. 558*
Franz Schubert’in 1823’te Friedrich
Leopold zu Stolberg-Stolberg’in aynı
adlı şiiri üzerine bestelediği “Auf dem
wasser zu singen” (Suyun Üzerinde
Söylemek) adlı D. 774 katalog numaralı
lied, Franz Liszt tarafından solo piyano
için düzenlenmiştir. Lied metni teknede
bulunan bir anlatıcının zaman aktıkça
değişen düşüncelerini konu alır. Piyano
genel olarak metinde geçen “hafifçe
parıldayan dalgaların sevinci”ni ve
teknenin sudaki salınımlarını betimler.
Üçerli ritmik yapı ise Venedik’teki
gondolcuların söyledikleri ağır
tempolu ve duygusal barkarolleri
anımsatmaktadır. (Süre 3’52’’)
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sanatçıya ithaf etti. Ünlü virtüöz MarcAndre Hamelin, Gülsin Onay için
Prelude ve Denis Dufour ise Avalanche’ı
besteledi.
Piyano eğitimine 3,5 yaşında başlayan
ve Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu
kapsamında Paris Konservatuvarı’nda
eğitim gören Gülsin Onay’a 1987 yılında
Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.
1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında
Hacettepe Üniversiteleri tarafından
fahri doktora ile onurlandırılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
solisti olup, Bilkent Üniversitesi’nin
de sürekli sanatçısıdır. Yurtiçi ve
dışında pek çok yardım konseri vermis,
2003 yılında UNICEF Türkiye Milli
Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi”
seçilmiştir. Sevda-Cenap And Müzik
Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın
Madalyası’na ve Donizetti 2011 Klasik
Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti Ödülü’ne,
42. İstanbul Müzik Festivali’nin 2014
Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.
Tekirdağ’da bir sokağa sanatçının ismini
veren Süleymanpaşa Belediyesi, 2 yıldır
da “Gülsin Onay Piyano Günleri”ni
düzenlemektedir. Gülsin Onay, 2004
yılında başlayarak kısa sürede dünya
genelinde klasik müzik çevrelerinin
dikkatini çekmeyi başaran Gümüşlük
Klasik Müzik Festivali’nin sanat
danışmanlığını yapmaktadır.
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BWV 645 “Wachet auf, ruft uns die
Stimme” de programın başında bahsi
geçen Bach’ın 10. Koral Prelüd albümü
içindeki 2. Numaralı prelüttür. Dindar
bir Lutheran olan Bach Martin Luther’in
reform boyunca dillendirdiği “cemaatin
tüm üyeleri için ortak bir müzik ve
dil” çağrısını dikkate alarak başladığı
“10 Koral Prelüd”deki her bir prelüdü
Almanca Lutheran korallerinden
esinlenerek bestelemiştir. Bach’ın en
tanınmış koral prelüdlerinden biri olan
“Wachet auf, ruft uns die Stimme”nin
(Uyan, ses bizi çağırıyor) ezgisi Jakob
Praetorius’un 1604’te bestelediği ve
Bach’ın No. 140 Cantata’sının dördüncü
bölümünde de kullandığı bir ezgi.
Busoni piyano uyarlamasında ezginin
kantat versiyonundaki kullanımını esas
alır. Kantat versiyonunda ve Busoni
uyarlamasında tenor melodisi müziğin
merkezinde akmaktadır. Müziğin
orjinali damat Hz. İsa ve onu bekleyen
bakirelerin heyecanını betimler. (Süre
3’24’’)
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Ludwig van Beethoven
Piyano Sonatı No. 26 Mi Bemol Majör,
op. 81a, “Les Adieux”*
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Beethoven’ın 1809’da Napoléon
ordularının eline düşmemek için
Viyana’dan kaçan hamisi Arşidük
Rudolph için bestelediği yapıt, “Das
Lebewohl” (Elveda), “Abwesenheit”
(Yokluk) ve “Das Wiedersehn” (Dönüş)
adlı üç bölümden oluşur. Adını ilk
bölümden alan bu müzik, yayımcı
tarafından dönemin geçerli resmi dili
Fransızcayla, “Les Adieux” başlığıyla
basılmıştır. Beethoven’ın aynı zamanda
öğrencisi ve dostu olan Arşidük
Rudolph’a, kendi verdiği Fransızca “Les
adieux. L’absence et le retour” (Vedalar.
Yokluk ve geri dönüş) başlığıyla ithaf
ettiği bu eser, derin bir arkadaşlığın
ciddi ve saygın izlerini taşıyan, ayrıca
program açıklaması olan tek Beethoven
sonatıdır. Birinci bölüm Adagio “Lebe-wohl” kelimesinin hecelerini temsil
eden Sol-Fa-Mi bemol seslerinden
oluşan bir motif üzerine kurulmuştur.

İkinci bölüm Andante Espressivo oldukça
dokunaklı ve rubato yani icracının
yorumuna bağlı olarak değişebilen bir
tempoda seslendirilir. Art arda ritmik
olarak tekrarlanan tema, yalnızlığı ve
korkuları betimlemektedir. Üçüncü
bölüm Vivacissimamente ise öncekilerin
aksine güçlü bir akorla başlayarak
pastoral bir tema sunar. Bu tema önce
sağ elde ve ardından işlenerek sol elde
duyurulur. Av borusunu sesini andıran
pasajlar Rudolph’un geri dönüşünü
temsil etmektedir. (Süre 17’)
Maurice Ravel
Gaspard de la Nuit: Ondine*
Yapıtın tamamı 1836’da Aloysius
Bertrand tarafından kaleme alınan
Gaspard de la Nuit-Rembrandt ve Callot
Tarzında Fanteziler adlı koleksiyondan
birer şiir üzerine bestelenmiştir. Gaspard
ismi İranlı, kraliyet hazinelerinden
sorumlu Gaspard adlı gizemli bir
adamı temsil eder. “Ondine” Ravel’in
solo piyano için 1908’de bestelenen
ve üç bölümden oluşan bu süitinin
ilk bölümüdür. “Ondine” adlı şiir,
krallığını ziyaret etmeye gelenleri baştan
çıkarmak üzere şarkı söyleyen su perisi
Undine’in hikâyesini konu alır. Bu bölüm
akan ve taşan şelalelerle örülü suların
taklit edildiği pasajlarla Ravel’in erken
dönem yapıtlarından Jeux d’eau’yu (Su
Oyunları-1901) anımsatır. (Süre 6’30’’)
Franz Schubert
Piyano Sonatı No. 19 Do minör, D. 958:
Adagio*
20. yüzyılın ikinci yarısında piyanistlerin
repertuvarlarında yerlerini alan
son üç piyano sonatı, bestecinin
1828’de yaşamının son iki ayı içinde
tamamladığı yapıtlardı. Piyano
Sonatı No. 19 Do minör, D. 958 bu
üç sonatın ilkidir ve diğer ikisi gibi
piyanist Johann Hummel’e adanmıştır.
Schubert, yapıtlarında genellikle tercih
etmediği bir yavaş bölüm temposu
olmasına rağmen, bu sonatının ikinci
bölümüne Adagio’yu uygun görmüştür.
Bölüm, form ve yaklaşım bakımından
Beethoven’ın yavaş bölümlerine göz
kırpan bir ezgiye sahiptir. Oynak zıt
materyal kullanımı ise tam olarak
Schubert stilini yansıtır. (Süre 7’52’’)

Frédéric Chopin
Balad No. 2 Fa Majör, op. 38*
Chopin’in 1831-1842 yılları arasında
solo piyano için bestelediği tek
bölümlük yapıtlar olan baladlar, piyano
repertuvarının en zor parçalarından
birkaçı olarak ün salmıştır. Chopin
balad terimini eski İtalyan balatta
türüne eşdeğer dans parçası
anlamında kullanır. Bu kullanım
baladlardaki dramatik ve dansı
çağrıştıran unsurlardan anlaşılmaktadır.
Bestecinin dört baladında şair Adam
Mickiewicz’ten esinlendiği söylenir.
Baladlar her ne kadar tam bir sonat
formuna uymasa da Chopin’in burada
yarattığı “balad formu” sonat formunu
andırır. Chopin’in bu besteleri daha
sonra Franz Liszt ve Johanne Brahms’ı
da benzer tarzda baladlar bestelemeye
teşvik etmiştir. Besteci Balad No. 2’yi
1836-1839 yılları arasında Mayorka
adasında besteler. Yapıt diğerleri gibi
üçerli ritmik yapı üzerine kurulmuştur.
İlk temanın sakinliği ile ikinci temanın
dinamizmi arasındaki zıtlık üzerine
kurgulanan yapıtta hızlıca bu temalara
varyasyonlarla geri dönülür. Yapıt Fa
majör olmasına rağmen La minörde
son bulur. (Süre 7’37’’)

İNGİLİZ ODA ORKESTRASI
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
GÜHER & SÜHER PEKİNEL
ingiliz oda orkestrası
english chamber orchestra
GERARD SCHWARZ şef conductor
GÜHER & SÜHER PEKİNEL piyano ikilisi piano duo

12.06.2018 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
sa tu 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center
Sergei Prokofiev

Senfoni No. 1 Re Majör, op. 25 “Klasik”
Symphony No.1 in D majör, op.25 “Klasik”
– Allegro
– Larghetto
– Gavotta: Non troppo allegro
– Finale: Molto vivace
Francis Poulenc

İki Piyano ve Orkestra için Konçerto Re minör, FP 61
Concerto for Two Piano and Orchestra in D minör, FP 61
– Allegro ma non troppo
– Larghetto
– Allegro molto
Antonín Dvořák

Johann Sebastian Bach
İtalyan Konçertosu, BWV 971: Andante*

Noktürn Si Majör, op. 40
Nocturne in B Major, op.40

Orijinal başlığı “İtalyan Tadında
Konçerto” olan yapıt, iki klavyeli
klavsen için üç bölümden oluşan
bir konçertodur. Bach bu yapıtını
Clavier-Übung II adlı solo piyano
koleksiyonunun ilk bölümünde 1735’te
yayınlatır. Bestecinin klavsen ve piyano
repertuvarındaki en çok seslendirilen
yapıtlarından biri olan konçerto
hızlı-yavaş-hızlı şeklinde sıralanan
bölümleriyle standart Barok konçertosu
modelindedir. İkinci bölüm Andante
icracının doğaçlamaya izin veren
süslemelerine imkân sağlar nitelikte bir
ezgi sunar. (Süre 4’54’’)

Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 8 Fa Majör, op. 93
Symphony No.8 in F Major, op.93
– Allegro vivace e con brio
– Allegretto scherzando
– Tempo di menuetto
– Allegro vivace
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

* Program notları: nihan tahtaişleyen
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR

Johann Sebastian Bach / Ferruccio
Busoni
“Wachet auf, ruft uns die Stimme”,
BWV 645*

englısh chamber orchestr a
güher & süher pekinel

gerard schwarz
▪▪ Etkileyici icraları, yenilikçi programları
ve kapsamlı diskografisiyle uluslararası
alanda tanınan Amerikalı orkestra şefi
Gerard Schwarz, Khan Academy eğitim
platformunun temelini oluşturan ve
internet üzerinden de yayınlanan 14
bölümlük televizyon programıyla 6
milyonun üzerinde öğrenciye ulaşan
ABD’nin önde gelen orkestralarından
The All-Star Orchestra’nın müzik
yönetmenidir. Tüm programlar Naxos
tarafından DVD olarak yayınlandı ve
seri, 6 dalda Emmy ve ASCAP ödüllerine
layık görüldü. Schwarz ayrıca Kuzey
Carolina’daki Eastern Music Festival
ile New York’taki Mozart Orchestra’nın
müzik yönetmeni, Seattle Senfoni
Orkestrası’nın şefi ve Amadeus Press
tarafından 2017 yılında yayımlanan
Behind the Baton adlı kitabın yazarıdır.
Schwarz’ın 350 albümden oluşan
diskografisinde anılan topluluklarla
birlikte Philadelphia Orkestrası, Londra
Senfoni Orkestrası, Berlin Radyo
Senfoni Orkestrası, Fransız Ulusal
Orkestrası, Tokyo Filarmoni ve Seattle
Senfoni Orkestrası gibi dünyanın
önemli orkestra ve topluluklarıyla
yaptığı çalışmalar yer alır. Profesyonel
kariyerine New York Filarmoni’nin baş
trompetçisi olarak başlayan Gerard
Schwarz, aynı zamanda Mostly Mozart
Festival, Liverpool Kraliyet Filarmoni
Orkestrası, Los Angeles Oda Orkestrası
ve New York Oda Orkestrası’nda da
grup şefliği yapmış, misafir şef olarak
dünyanın önde gelen orkestralarını ve
opera topluluklarını yönetmiştir. Çağdaş
bestecilerle yaptığı çalışmalara ek olarak
önemli bir 19. yüzyıl Alman, Avusturya ve
Rus repertuvarı yorumcusu olan Schwarz
için 2011 yılı, Seattle Senfoni’de büyük bir
sanatsal büyümeyle geçen 26 yıllık müzik
direktörlüğünün son senesiydi.
Yaklaşık 50 yıllık kariyeri boyunca 4 kez
Emmy, ASCAP ve Ditson ödüllerini
kazanan, pek çok kez fahri doktora
unvanı alan ve 14 kez Grammy’e aday
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Musikhochschule’da başladılar. 20.
yüzyılın en önemli piyanistlerinden
Rudolf Serkin’in şahsî daveti üzerine
kendisiyle A.B.D. Philadelphia
Curtis Müzik Enstitüsü’nde müzik
eğitimlerini sürdürdüler. Claudio
Arrau ve Leon Fleisher gibi efsanevî
piyanistlerle çalışarak yüksek lisans
eğitimlerini Juilliard School ve Frankfurt
Musikhochschule’da en yüksek
akademik başarıyla tamamladılar.
Pekinel’lerin uluslararası kariyerleri,
Herbert von Karajan’ın kendilerini
1984 yılında Salzburg Festivali’ne
davet etmesiyle ivme buldu. Akabinde
günümüzün en önemli bestecilerinden
Krzysztof Penderecki, Leonard Bernstein
ve Jacques Loussier iki piyanist için
gösterilen Schwarz, Musical America
held leadership positions with Mostly
çeşitli eserler besteledi ve aranje etti.
tarafından Yılın Şefi Ödülü’ne layık
Mozart Festival, Royal Liverpool
Berlin Filarmoni, Vienna Filarmoni,
görülen ilk Amerikalı orkestra şefidir.
Philharmonic, Los Angeles Chamber
New York Filarmoni, Israel
Seattle şehrinde Benaroya Caddesi’nde Orchestra, and New York Chamber
Philharmonic, London Philharmonia,
adını taşıyan bir meydan bulunmaktadır. Symphony. As a guest conductor of
London Phillarmonic, London Royal
both opera and symphony, he has
Phillarmonic, Royal Concertgebouw
▪▪ Internationally recognized for his
worked with many of the world’s finest Orchestra, Orchestra dell’ Accademia
moving performances, innovative
orchestras and opera companies.
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre
th
programming and extensive catalog
Schwarz, a renowned interpreter of 19 National de France, Philadelphia
century German, Austrian and Russian Orchestra, English Chamber Orchestra
of recordings, American conductor
repertoire, in addition to his noted
Gerard Schwarz serves as music
ve Leipzig Gewandhaus Orchestra gibi
work with contemporary composers,
director of The All-Star Orchestra,
saygın uluslararası orkestralarla, ve
completed his final season as music
an ensemble of top musicians from
Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Sir Colin
director of the Seattle Symphony in
U.S.A’s leading orchestras featured
Davis, Sir Neville Marriner, Mareck
2011 after an acclaimed 26 years period Janowski,Michel Plasson, Leonard
in 12 TV programs that have aired
throughout the US on public television of dramatic artistic growth for the
Slatkin ve Paavo Järvi gibi dünyanın en
ensemble.
and reached over 6 million students.
iyi şefleri ile sahne almalarının yanı sıra
A further two episodes aired in the fall In his nearly five decades as a
kariyerlerinin doruk noktaları arasında,
of 2017. All programs are now released respected classical musician and
Viyana Filarmoni Orkestrası’yla sahne
conductor, Schwarz has received
by Naxos on DVD and are awarded six
aldıkları ve 28 ülkede canlı yayınlanan
hundreds of honors and accolades
Emmy Awards and ASCAP Award.
Eurovision konseri, İsrail Filarmoni
including Emmy Awards, ASCAP
Schwarz also serves as music Director
ile Maestro Zubin Mehta yönetiminde
Awards, the Ditson Conductor’s Award, çıktıkları İsrail ve Avrupa’da kapsamlı
of the Eastern Music Festival in North
Carolina and Mozart Orchestra of New and Grammy nominations, he is also
turlar, Jacques Loussier Trio ile “Take
the first American named conductor
York, is the conductor laureate of the
Bach” Avrupa turu ve Schwetzingen
of the year by Musical America and
Seattle Symphony and the author of
Festival’inde SWR ve BBC işbirliğiyle
has received numerous honorary
Behind the Baton released in 2017.
televizyonda canlı yayınlanan
doctorates. The City of Seattle named
His considerable discography of
performansları ve Luzern Piyano
the street alongside the Benaroya Hall
over 350 albums showcases his
Festivali açılış konseri sayılabilir.
“Gerard Schwarz Place”.
collaborations with some of the
Geniş diskografileri, dünyaca tanınmış
world’s greatest orchestras including
plak şirketleri Deutsche Grammophon,
güher & süher pekinel
Philadelphia Orchestra, London
CBS, Warner Classics ,Chandos, Teldec,
Symphony, Berlin Radio Symphony,
Arthaus Musik ve Unitel tarafından
▪▪ Olağanüstü şiirsel müzik anlayışları,
Orchestre National de France, Tokyo
kaydedilen, iki piyano için yazılmış
özgün stilleri içinde mükemmeliyet
Philharmonic and Seattle Symphony
tüm başlıca eserleri kapsamaktadır.
ve yorumlarıyla, uluslararası müzik
among others.
2018 sonbaharında yayınlanacak
Schwarz began his professional career camiasında özel bir yerleri olan
son çalışmaları 7 CD, 1 Blue-Ray
Güher ve Süher Pekinel, eğitimlerine
as co-principal trumpet player of
ve 4 DVD’de ve 1 Kitap’tan oluşan
Conservatoire de Paris ve Frankfurt
the New York Philharmonic and has
“Treasures”, iki piyano ve orkestra için

10 konçerto ile birlikte Güher & Süher
Pekinel’in Floransa’da Opera’nın açılışı
için Zubin Mehta yönetimindeki Maggio
Musicale ile beraber verdikleri Bartók
konserinin canlı kaydının yanı sıra,
Berlin Filarmoni’nin perküsyonistleri
Raphael Haeger ve Simon Rössler ile
yapılan canlı kaydını ve ayrıca Jacques
Loussier Trio ile kaydettikleri DVD ve
CD’leri de içermektedir.
Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle
layık görülen Güher ve Süher Pekinel,
Avrupa, Uzak Doğu ve A.B.D.’nin başlıca
prestijli ve önemli konser salonlarında
çaldıkları kapsamlı resital turneleriyle
tanınmaktadırlar. Güher ve Süher Pekinel
ayrıca üstün yetenekli çocuk ve gençlerin
gelişimine Avrupa standartlarında
katkıda bulunmak ve Türkiye’deki
müzik eğitimini geliştirmek amacıyla, 3
eğitim projesi sürdürmektedir. Bunlar;
Türkiye’ye ilk kez toplam 13’ün üzerinde
prestijli uluslararası birincilik ödülü
kazandırılmasına katkı sağlayan “Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi,
M.E.B tarafından müfredata alınan ve
2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle
6 ayrı ilde toplam 180 öğretmene Orff
Yaklaşımı eğitimi verilen “Orff Müzik
Eğitimi Anadolu Projesi” ayrıca 3 etapta,
Anadolu’dan seçilen,130 üzeri IQ ‘ya
sahip üstün yetenekli öğrencilerin yatılı
okuduğu TEVİTÖL okulunda yürüttükleri
müzik bölümü projesidir. Bu projeler 11
yıldır devam eden, uzun vadeli eğitim
projeleridir. Güher ve Süher Pekinel
kariyerleri ve yürüttükleri tüm projeler ile
genç müzisyenlere ilham olmaya devam
etmektedirler.
▪▪ The pianistic perfection with
genuine style and interpretation
of Güher & Süher Pekinel attracts
exceptional attention in the
international music scene. Their
studies began at the Conservatoire de
Paris with Yvonne Loriod and at the
Musikhochschule in Frankfurt with
August Leopoldo before they followed
a personal invitation of Rudolf Serkin’s
to pursue their studies with him at
Philadelphia Curtis Institute of Music.
Furthermore, they worked with such
piano legends as Claudio Arrau and
Leon Fleisher and completed their
master’s degree at the Juilliard School
as well as at the Musikhochschule in

Frankfurt, graduating with honours.
The Pekinels’ international career truly
launched upon an invitation of Herbert
von Karajan to the 1984 Salzburg
Festival. Subsequently, Krzysztof
Penderecki, Leonard Bernstein and
Jacques Loussier composed and
arranged different works specifically
for the two pianists.
Highlights of their career include
their performances with distinguished
orchestras such as the Berlin, Vienna,
New York, Israel Philharmonic,
London Philharmonia, London
Phillarmonic, London Royal
Phillarmonic, Royal Concertgebouw
Orchestra, Orchestra dell’ Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre
National de France, Philadelphia
Orchestra, English Chamber Orchestra
and Leipzig Gewandhaus, as well
as world’s best conductors such as
Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Sir
Colin Davis, Sir Neville Marriner,
Mareck Janowski,Michel Plasson,
Leonard Slatkin and Paavo Järvi
among their performance at the
Eurovision concert with the Vienna
Philharmonic Orchestra, broadcast live
in 28 countries, extensive tours with
the Israel Philharmonic conducted
by Maestro Zubin Mehta, a “Take
Bach” European tour with the Jacques
Loussier Trio, the opening concert
of the Lucerne Piano Festival and
last but not least the performance
at the Schwetzingen Festival, which
was broadcast live on television in
collaboration with SWR and the BBC.

Their extensive discography includes
all the major works for piano duo,
recorded under famous labels Deutsche
Grammophon, CBS, Warner Classics,
Chandos, Teldec, , Arthaus Musik and
Unitel. The in Fall 2018 to be released
collection of 7 CDs, 1 Blu-Ray, 4 DVDs
and 1 Booklet named “Treasures”
combines ten concertos for two pianos
and orchestra featuring their live
recording of the Bartók concert with
Zubin Mehta conducting the Maggio
Musicale in Florence, as well as the latest
live recording with the percussionists
Raphael Haeger and Simon Rössler from
Berlin Philharmonic and their DVD and
CD recordings of their collaboration with
Jacques Loussier Trio.
Güher & Süher Pekinel, who have
won numerous awards, continue to
be known for their extensive recital
tours, spanning the major music halls
of Europe, the Far East, and the United
States, where they receive wide critical
acclaim.
Besides their musical career, Güher and
Süher Pekinel have also pioneered three
significant music education projects.
Their first project entitled “Young
Musicians on World Stages” aims to
further professional music education
in Turkey to meet the international
standards. This project supports young
musicians by granting them high
quality instruments and scholarships to
study with distinguished musicians and
pedagogues in Europe and to participate
in international music competitions.
Tevitöl Project launched in 2007 by
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founding the “G&S Pekinel Music
Department” in the private high school
Tevitöl for highly gifted children, in
agreement with the Turkish Ministry
of Education. The third project “Orff
Project Anatolia” initiated by Pekinels’
and concentrates on their vision to
establish the globally implemented
Orff-Approach in Turkey.
Pekinels continue to inspire young
minds with their ongoing projects since
11 years and their professional career.

ingiliz oda orkestrası

46 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

▪▪ İngiliz Oda Orkestrası, 400’ü
aşkın bestecinin 1500’ün üzerinde
eserini içeren 891 kaydıyla diskografisi
en geniş oda orkestralarından ve
dünyanın pek çok ülkesinde önde gelen
müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan
en önemli topluluklardan biridir.
Nitekim ABD’de 24 saat klasik müzik
yayını yapan Classical Public Radio
Network tarafından günümüzün en
güçlü oda orkestralarından biri olarak
gösterilmiştir. İngiliz besteci Benjamin
Britten’dan başlamak üzere topluluğun
geçmişinde Slava Rostropovich,
Pinchas Zukermann, Daniel Barenboim,
Murray Perahia ve Mitsuko Uchida gibi
klasik müzik dünyasının pek çok büyük
ismini bulmak mümkündür.
2017 yılında José Serebrier ile Meksika,
Julian Rachlin ile Macaristan, Slovenya
ve Avusturya turnelerini gerçekleştiren
Stephanie Gonley yönetimindeki
İngiliz Oda Orkestrası, 2018 yılı
içinde Londra’daki Barbican, Cadogan
Hall ve Kings Place dâhil olmak
üzere İngiltere’nin en önemli konser

156

englısh chamber orchestr a
güher & süher pekinel

salonlarında Julian Rachlin, Christian
Zacharias, Tenebrae, Jennifer Pike,
Nicolas Altstaedt, Tasmin Little ve
Howard Shelley’le konser vermeye
hazırlanmaktadır.
Ayrıca pek çok James Bond filmi ile
Pride and Preduce (Aşk ve Gurur, 2005)
ve Dario Marianelli’nin müziğiyle ödül
kazanan Atonement (Kefaret, 2007) gibi
sinema filmlerinin ve bazı televizyon
projelerinin soundtrack albümlerinde
yer almıştır.
İngiliz Oda Orkestrası, İngiltere,
Güney Afrika, Bermuda ve Katar’daki
farklı okul ve topluluklara klasik müzik
etkinliklerini taşıyan “Close Encounters”
isimli sosyal yardım programından da
tanınmaktadır.
▪▪ The English Chamber Orchestra is
the most recorded chamber orchestra
in the world, its discography containing
891 recordings of over 1,500 works
by more than 400 composers. The
ECO has also performed in more
countries than any other orchestra,
and played with many of the world’s
greatest musicians. The American
radio network CPRN has selected ECO
as one of the world’s greatest ‘living’
orchestras. The illustrious history of
the orchestra features many major
musical figures. Benjamin Britten
was the orchestra’s first Patron and
a significant musical influence. The
ECO’s long relationship with such
great musicians as Slava Rostropovich,
Pinchas Zukerman, and earlier with
Daniel Barenboim led to an acclaimed
complete cycle of Mozart piano
concertos as live performances and

recordings, followed later by two further
recordings of the complete cycle, with
Murray Perahia and Mitsuko Uchida.
This season the Orchestra has concerts
across the UK and at London’s
Barbican, Cadogan Hall and Kings
Place with artists including Julian
Rachlin, Christian Zacharias, Tenebrae,
Jennifer Pike, Nicolas Altstaedt, Tasmin
Little and Howard Shelley. Recent tours
include Mexico with José Serebrier
and Hungary, Slovenia and Austria
with Julian Rachlin. The Orchestra has
been chosen to record many successful
film soundtracks including Dario
Marianelli’s prizewinning scores for
Atonement and Pride and Prejudice,
and several James Bond soundtracks,
and has taken part in a variety of other
film and television projects.
The ECO is proud of its outreach
programme, Close Encounters, which is
run by the musicians in the orchestra
and takes music into many settings
within communities and schools
around the UK and abroad.

program notları
Sergei Prokof iev
Senfoni No. 1 Re Majör, op. 25 “Klasik”*
– Allegro
– Larghetto
– Gavotta: Non troppo allegro
– Finale: Molto vivace
Prokofiev’in farklı dönemlerin stillerini
bir araya getirme tutkusu, büyüdüğü
ortama ve öğrencilik yıllarında aldığı
eğitime dayanır. Küçük bir çocukken

annesinden Beethoven’ın piyano
sonatları başta olmak üzere Klasik
repertuvarı dinlemiş, Gliére, RimskyKorsakof, Liadov ve Glazunov gibi
dönemin büyük Rus bestecileriyle
çalışmıştı. Nitekim Kumarbaz operası,
neredeyse atonal bir kantat olan
Yedidir Yediler ve “Klasik” Senfoni gibi
1917’de bestelediği eserleri, farklı stilleri
etkileyici bir şekilde bir araya getirişinin
erken örneklerindendir. Yine de “Klasik”
Senfoni’de ayrıca öğretmeni Alexander
Tcherepnin’in etkisinden bahsetmek
gerekir. Tcherepnin, Prokofiev’e
kendi stilini bulmasında yol gösterici
olurken geçmişin büyük eserlerini de
özümsemesi gerektiğini hatırlatan bir
öğretmendi. Besteci, 1916 yılında Viyana
senfonileri modelinde bir senfoni
yazmaya giriştiğinde hiç kuşku yok ki
onun Haydn ve Mozart’a odaklanan
derslerinden de faydalanmıştı.
İlk kez 21 Nisan 1918’de Petrograd’da
Prokofiev’in yönetiminde çalınan “Klasik”
Senfoni, Klasik dönem senfonileri gibi
dört bölümden oluşur. Birinci bölüm
“Allegro”da, yine bir Klasik dönem
senfonisinden beklenebileceği gibi
kontrast halindeki iki tema, sonat
allegrosu formunda işlenir. Bölüm,
yeniden sergi bölmesinin “yanlış” tonda
gelmesi gibi Haydn’ın da yapabileceği
müzikal esprileri barındırır. Prokofiev
bu bölümde ayrıca Mannheim Okulu
bestecilerinin yeni bir bölmeye geçilirken
güçlü bir etki için sıklıkla başvurduğu
“bir ölçülük sessizliği”, gelişme
bölmesine geçişte kullanır. İkinci bölüm
“Larghetto”, önce keman partilerinde
hemen sonra da flütte gelen uzun,
lirik ve önceleri hareketsizmiş gibi
görünen bir ezgi içerir. Orta bölümdeki
tutti’yle dinamizm kazanan bölüm,
açılıştaki atmosfere geri dönüşle biter.
Üçüncü bölümde, Viyana senfoni
geleneğinin aksine bir menuet ya da
scherzo değil, Fransız Barok balesi
formu olan gavotte kullanılmıştır. Yine
de gavotte’un saray dansı karakteri
yerine daha rüstik bir karakter içinde ele
alınmasının Haydnvari bir tavır olduğu
eklenmelidir. Besteci bu bölümde
kullandığı malzemeyi 20 yıl sonra Romeo
ve Jülyet balesinin birinci perdesinde de
kullanacaktır. Dördüncü ve son bölüm,
yine sonat allegrosu formundadır.
Haydn’ın senfonilerinin son bölümlerinin

dinamizmi ve nüktedan üslup bu
bölümde de mevcuttur. (Süre 14’)
Francis Poulenc
İki Piyano ve Orkestra için Konçerto
Re minör, FP 61*
– Allegro ma non troppo
– Larghetto
– Allegro molto
Fransız Altılıları’ndan olan Francis
Poulenc, 20. yüzyılın önemli sanat
hamilerinden Winnaretta Singer
tarafından sipariş edilen İki Piyano ve
Orkestra için Konçerto’yu 1932 yılının
yaz aylarında tamamladı. Bestecinin
erken döneminin en önemli eseri
olarak kabul edilen bu konçerto, ilk
kez Désiré Defauw yönetimindeki
La Scala Orkestrası eşliğinde ve
Poulenc ve çocukluk arkadaşı Jacques
Février’in solistliğinde 5 Eylül 1932’de
Venedik’te seslendirildi. Kendini
“delicesine eklektik” olarak tanımlayan
bir besteciden bekleneceği üzere
Mozart’tan Liszt, Ravel ve 1931 Paris
Koloniler Sergisi’nde dinlediği Bali
gamelanına dek eserde pek çok farklı
etkiyi duymak mümkündür.
Poulenc, iki güçlü akorla açılan İki Piyano
ve Orkestra için Konçerto’nun birinci
bölümünde alışılageldiği gibi sonat
allegrosu formunu değil, Mozart’ın
divertimento ve serenadlarında
olduğu gibi üç bölmeli biçimi tercih
etmiştir. Dinamik ve vurmalı çalgılar
etkisinin kullanıldığı hızlı tempodaki iki
bölmenin arasındaki ağır tempolu orta
bölmede egzotik ezgiler de dikkat çeker.
Konçertonun ikinci bölümü bestecinin
kendisinin de ifade ettiği gibi Mozart’ın
etkisinin en yoğun hissedildiği bölümdür.
Bu açıdan değerlendirildiğinde yeniKlasikçi stildedir. Son bölüme lirik
pasajlarla birlikte Bali gamelanının
büyüleyici tınıları, toccata karakteri ve
rondo’ya yaklaşan bir form anlayışı
hâkimdir. (Süre 20’)
Antonín Dvořák
Noktürn Si Majör, op. 40*
Noktürn’ün hikâyesi, Dvořák’ın
kariyerinin ilk yıllarında yazdığı tek
bölümlü bir yaylı dörtlünün orta
bölmesine uzanır. Besteci, zamanla

bir kenara bıraktığı yaylı dörtlünün
“Andante religioso” başlığını taşıyan
orta bölmesini “Notturno” başlığıyla
yeniden ele almıştır. Nitekim eserde yaylı
çalgılar yazısının gücü kısmen kendisinin
de viyola çalmasından kısmen de
Noktürn’ün aslen bir yaylı dörtlüsü olarak
tasarlanmış olmasından kaynaklanır. İlk
kez 1885 yılında Dvořák’ın yönetiminde
Londra’daki Crystal Palace’ta çalınan tek
bölümlü Noktürn’de bestecinin tonalite
anlayışı, yer yer atonaliteye yaklaşan
şekilde esnek ve geniştir. (Süre 7’20’’)
Ludwig van Beethoven
Senfoni No. 8 Fa Majör, op. 93*
– Allegro vivace e con brio
– Allegretto scherzando
– Tempo di menuetto
– Allegro vivace
Beethoven, 7. Senfoni’sini tamamladıktan
hemen sonra başladığı 8. Senfoni’sinin
büyük kısmını Avrupalı diplomatların,
soyluların ve önemli kişilerin sıkça
ziyaret ettiği Bohemya’da bir kaplıca
şehri olan Teplitz’de besteledi. İlk
kez 27 Şubat 1814’te Viyana’daki
Redoutensaal’da yine 7. Senfoni ile
birlikte çalınan eser, uzun süre 7. ve 9.
Senfoni’lerin gölgesinde kaldı.
Beethoven’ın aynı tondaki 6.
Senfoni’sinden ayırmak için “küçük Fa
Majör senfonim” olarak adlandırdığı
8. Senfoni dört bölümden oluşur.
Birinci bölüm, geleneksel şekilde sonat
allegrosu formundadır. Yine de dramatik
açıdan doruk noktasına gelişme
bölmesinde ulaşılması, Beethoven’a
özgü bir tavırdır. İkinci bölümün
temposu senfonilerin ağır bölümlerine
göre hızlıdır. Öyle ki, Richard Wagner
ikinci bölümün bir scherzo gibi
çalınması gerektiğini öne sürmüştü.
Üçüncü bölüm, tam anlamıyla Haydn
çizgisinde bir menuet ile zarif ve şakacı
bir üçlüden oluşur. Dördüncü ve son
bölümde parlak bir finale yakışır şekilde
armonik kontrastlar ve modülasyonlarla
birlikte orkestranın tüm ifade olanakları
kullanılır. Beethoven’ın son dönem
eserlerinde daha güçlü şekilde
görülecek olan kontrpuan kullanımı bu
bölümde de dikkat çeker. (Süre 26’)
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HAFTA SONU KLASİKLERİ
WEEKEND CLASSICS

hafta sonu klasikleri-ı
senem demircioğlu & iklim tamkan

weekend classıcs-ı
senem demircioğlu & iklim tamk an

Babylon

Georg Friedrich Handel

Maçkalı Hasan Tunç*

Rinaldo operasından “Lascia ch’io Ben Seni Sevdiğumi
pianga mia cruda sorte”
from Rinaldo
Dursun Tanyaş*
Çay Elinden Öteye
Johann Mattheson

Klavsen için Süit No. 1 Re minör
Suite No.1 in D minor for
harpsichord
Christoph Willibald Gluck

Paris ve Helen operasından
“O del mio dolce ardor”
from Paris and Helen
Henry Purcell

Dido ve Aeneas operasından
“Ah Belinda, I am prest with
torment” from Dido and Aeneas
A New Ground, ZT 682
Gabriel Fauré

Après un rêve No. 1, op. 7
Georges Bizet

Carmen operasından “Habanera”
from Carmen
Gioachino Rossini

Canzonetta spagnuola
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Fikret Amirov*
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Men Seni Araram
Kaptanzade Ali Rıza Bey**

Yıldızların Altında

Ali Ekber Çiçek*

Haydar Haydar
** düz. arr. İ. Tamkan
** düz. arr. İ. Tamkan & F. Say
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.

Demircioğlu’nun İklim Tamkan’la 2016
yılında yayınladığı Şiirli Şarkılar ile
2017 yılında yayınlanan ve Fazıl Say’ın
prodüktörlüğünü yaptığı İlk Atlas adlı
albümleri bulunmaktadır.
▪▪ Born in Ankara in 1987, Senem
Demircioğlu started her music
education with the TRT Children’s
Choir. In 1998, she was accepted to
the Mimar Sinan Fine Arts University
– Istanbul State Conservatory Piano
Department and studied with Hülya
Ardıç. After her graduation in 2006,
she continued her music education in
voice with Payam Koryak at the same
institution and attended masterclasses
of Kai Wessel, Angelika Kirchschlager
and Aulikki Eerola.
In 2009, she won first prize in
the International European Young
Virtuoso’s Competition and performed
the role of La Ciesca in Puccini’s
opera Gianni Schicchi, staged by Yekta
Kara. In 2011, she performed the
role of Cherubino from Mozart’s Le
nozze di Figaro. After her graduation
in 2012, she started to work with Ulf
Baestlein at the Universität für Musik
und darstellende Kunst–Graz and
performed the role of Frau Reich in
Otto Nicolai’s opera The Merry Wives
of Windsor and the role of Dorotea
in Donizetti’s opera Le Convenienze
ed Inconvezienze Teatrali. In 2014,

▪▪ İklim Tamkan started her musical
education with Güherdal Çakırsoy
and İlhan Baran at the Hacettepe
University Ankara State Conservatory
Demircioğlu assumed the role of
in 1995 and continued with Aykut Yafe
Scitalce from Johann Adolph Hasse’s
at the Dokuz Eylül University Izmir
opera La Semiramide Riconosciuta,
State Conservatory. She also worked
staged at the Alte Musik Fest in
with Ayşegül Sarıca, Ali Darmar,
Leipzig. She made her debut in the
Namık Sultanov, I. Häusler, and Walter
2014–/2015 season at Graz Oper, where Groppenberger at the Universität für
she performed the role of Tyrannia
Musik und darstellende Kunst–Graz.
Vamperl from Elisabeth Naske’s opera
During these years, she attended
Der Satanarchäolügenialkohöllische
masterclasses of Tadeusz Chmielewski,
Wunschpunsch, and in the 2015–/2016
Bronislawa Kawalla and Laurent
season the role of the Böse Königin
Boullett. In 2006, she studied, again
from Engelbert Humperdinck’s
in Graz, with Jesper Bøje Christensen
children’s opera, Snow White.
at the Institut für Alte Musik und
With pianist İklim Tamkan,
Aufführungspraxis, and in harpsichord
Demircioğlu released the albums
with Eva Maria Pollerus and Michael
Şiirli Şarkılar, in 2016, and İlk Atlas,
Hell.
featuring Fazıl Say as producer.
In addition to Kiwanis Award in
2010 and Martha Debelli Award in
iklim tamkan
2010 and 2012, she was awarded
third prize at the 2002 Val Tidone
▪▪ 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi
International Competition. With
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
Senem Demircioğlu, İklim Tamkan
Güherdal Çakırsoy ve İlhan Baran’la
also released the albums Şiirli Şarkılar,
başladığı müzik eğitimine Dokuz
in 2016, and İlk Atlas, featuring Fazıl
Eylül Üniversitesi İzmir Devlet
Say as producer.
Konservatuvarı’nda Aykut Yafe ile
devam eden İklim Tamkan ayrıca
Ayşegül Sarıca, Ali Darmar, Namık
Sultanov ve I. Häusler ile çalıştı. 2002
yılında Universität für Musik und
darstellende Kunst-Graz’ın solistlik ve
piyano pedagojisi bölümlerine kabul
edilerek Walter Groppenberger’le
çalışma olanağı buldu. Ayrıca Tadeusz
Chmielewski, Bronislawa Kawalla ve
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▪▪ 1987 yılında Ankara’da doğan Senem
Demircioğlu, TRT İstanbul Çocuk
Korosu’nda aldığı eğitimin ardından
1998 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı piyano bölümüne girdi
ve Hülya Ardıç’ın öğrencisi olarak 2006
yılında mezun oldu. Aynı yıl opera
bölümüne girerek Payam Koryak’la
şan çalışmalarına başladı. Eğitim
yaşamı boyunca Kai Wessel, Angelika
Kirchschlager ve Aulikki Eerola’nın
ustalık kurslarına katıldı.
2009 yılında Sofya’da düzenlenen
Uluslararası Avrupa Genç Virtüözler
Yarışması’nda birinci olan Demircioğlu,
aynı yıl Yekta Kara’nın sahneye koyduğu
Puccini’nin Gianni Schicchi operasında
La Ciesca rolünü, 2011 yılında Mozart’ın
Figaro’nun Düğünü operasında
Cherubino rolünü seslendirdi. 2012
yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nin
opera bölümünden mezun olduktan
sonra Universität für Musik und
darstellende Kunst-Graz’a kabul edilerek
Ulf Baestlein’la çalışmaya başladı.
Universität für Musik und darstellende
Kunst-Graz opera stüdyosunun
prodüksiyonları olan Otto Nicolai’nin
Windsor’un Şen Kadınları operasında
Frau Reich rolünü, Donizetti’nin Le
Convenienze ed Inconvenienze Teatrali
operasında Dorotea rolünü seslendirdi.
2014 yılında Leipzig’de düzenlenen
Alte Musik Fest’e davet edilerek Johann
Adolph Hasse’nin La Semiramide
Riconosciuta operasında Scitalce rolünü
seslendirdi. 2015-2016 sezonunda
Graz Oper’de Elisabeth Naske’nin
Der Satanarchäolügenialkohöllische
Wunschpunsch operasında Tyrannia
Vamperl rolünü yorumladı;
Wiener Taschenoper ve Graz Oper
prodüksiyonu olan Engelbert
Humperdinck’in Schneewittchen çocuk
operasında Böse Königin rolü ile Viyana
ve Graz şehirlerinde başarılı temsiller
yaptı.

Laurent Boullett’in ustalık sınıflarına
katıldı. 2006 yılında Institut für
Alte Musik und Aufführungspraxis
der Kunstuniversität’te Jesper Bøje
Christensen’in öğrencisi oldu; klavsen
çalışmalarına Eva Maria Pollerus ve
Michael Hell’le devam etti.
2002 yılında Val Tidone International
Competition’da üçüncülük, klavsen
dalında ise 2010’da Kiwanis, 2010
ve 2012 yıllarında Martha Debelli
ödüllerine layık görülen Tamkan’ın
Senem Demircioğlu’yla 2016 yılında
yayınladığı Şiirli Şarkılar ile 2017
yılında yayınlanan ve Fazıl Say’ın
prodüktörlüğünü yaptığı İlk Atlas adlı
albümleri de bulunmaktadır.

© mehmet turgut

SENEM DEMİRCİOĞLU mezzosoprano mezzo-soprano
İKLİM TAMKAN piyano piano

senem demircioğlu

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
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hafta sonu klasikleri-ıı
anadolu nefesli beşlisi

weekend classıcs-ıı
anatolıan wınd quıntet

02.06.2018
ct sa 11.00

bomontiada

Jacques Ibert

Iwan Iwanov

3 Kısa Parça
3 Short Pieces

Bulgar Skeçler
Bulgarian Sketches

– Assez lent, allegro scherzando
– Andante
– Allegro scherzando

– Allegro
– Allegretto
– Allegro moderato

Denis Plante

Ferit Tüzün*

La Piedra Libre Süiti
Suite Piedra Libre

Esintiler

1. Bölüm El Truco (Tango)
4. Bölüm La Mancha (Milonga)
5. Bölüm La Escondida (Tango)

– Allegro
– Zeybek
– Allegro vivace
Kıvanç Fındıklı

Kıvanç Fındıklı

Karmaşık Potpuri

Karmaşık Beşli
* düz. arr. Kıvanç Fındıklı
Ferenc Farkas
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Antik Macar Dansları
Early Hungarian Dances from
the 17th Century

162

1. Bölüm Intrada
2. Bölüm Lassù (lento)
3. Bölüm Lapockàs tànc
(Danza delle scapole)
5. Bölüm Ugròs (Saltarello)
Aşık Veysel*

Kara Toprak

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

▪▪ Gerek Türkiye gerek dünya
sahnelerinde ismini duyurmak amacıyla
2014 yılında bir araya gelen topluluk,
nefesli beşli için bestelenmiş eserleri
yorumlaması ve Türk bestecilerinin
eserlerini seslendirip düzenlemesiyle
özel bir yere sahiptir. Hem Türk
bestecilere kentet müziği için ilham
vermeyi, hem de Anadolu’ya ait
değerleri uluslararası dinleyiciye
ulaştırmayı amaçlamaktadır. Topluluğun
repertuvarı, Anadolu’nun zengin
müzik geleneklerinden derlenen
türküleri, binlerce yıl öncesinden
gelen eserleri de kapsamaktadır. En
önemli amaçlarından biri Anadolu
uygarlıklarının bestecilerinin eserlerini
seslendirmektedir.
▪▪ The Anatolian Wind Quintet came
together in 2014. The ensemble has
a unique position in performing and
arranging pieces that were composed
for the quintet by Turkish composers,
making its name known in Turkey
as well as on the world stage. The
goal of the ensemble is to inspire the
composers to write quintet music
and also to introduce Anatolian
music to international audiences. The
repertoire of the ensemble contains
folkloric songs compiled from the
rich musical traditions of Anatolia.
The Quintet also performs unique
pieces that date from centuries
before. One of the major goals of the
Anatolian Wind Quintet is to arrange
and perform pieces composed by
the composers that belong to the
Anatolian culture.

cem önertürk
▪▪ 1986 yılında Ankara’da doğan
Cem Önertürk, müzik eğitimine 12
yaşında İlhan Baran ile başladı. 1999
yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi’nde Stiliana

Stavreva’yla çalıştı. Gülşen Tatu, Robert
Winn, Patrick Gallois, Maurice Steger ve
Emmanuel Pahud’un ustalık kurslarına
katıldı. 2006’da “Yamahascholarship”,
2007’de DAAD (Alman Akademik
Değişim Servisi) müzik burslarına
layık görüldü. 2007 yılında Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun
oldu; Hochschule für Musik und
Theater Hannover’in ve Hochschule
für Musik und Theater München’in
yüksek lisans programlarına kabul
edildi. Yüksek lisans çalışmasını Andras
Adorjan ile Hochschule für Musik
und Theater München’de 2009’da,
doktora çalışmasını Stiliana Stavreva
ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi’nde 2013’te
tamamladı. 2007 yılında Türkiye’de
ilk kez düzenlenen “Cahit Koparal
Flüt Yarışması”nda birincilik ödülüne
layık görüldü. 2009-2010 konser
sezonunda Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası ile A. Khachaturian’ın flüt
konçertosunu seslendirdi. 2008’de
“Young Euro Classic” yaz festivali
kapsamında kurulan orkestrayla
Şanghay, Pekin, Münih ve Berlin’de
konserler verdi. 2011’de ünlü şef
Lorin Maazel’in yönettiği Castleton
Festival Orchestra ile Amerika
ve Kanada turnelerine katıldı.
Kapadokya’da her yaz düzenlenen

Klasik Keyifler Müzik Festivali’nde,
2013 yılından itibaren de Afyon Müzik
Festivali ve Opus Amedaus Müzik
Festivali’nde konserler verdi. Hezarfen
Ensemble ile 2013 yılında Berlin’de
düzenlenen Marz Musik Modern
Müzik Festivali ve Münster Müzik
Festivali’ne katıldı. Önertürk halen
Bilkent Senfoni Orkestrası, Ankara
Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni
Orkestrası, Hezarfen Ensemble,
Goodfellas Ensemble, Anadolu Nefesli
Beşlisi, TrioNeo ve DuoSonant müzik
topluluklarıyla konserler vermekte,
Bilkent Üniversitesi ve Konya
Üniversitesi’nde flüt ana sanat dalında
ders vermektedir.

Young Euro Classic orchestra in 2008.
During the 2009/2010 season, he
performed A. Khachaturian’s Flute
Concerto as a solo flautist with the
Antalya State Symphony Orchestra.
He went to the United States and
Canada and performed as a solo
flautist in the Castleton Festival
Orchestra, conducted by Lorin Maazel
in 2011. Önertürk graduated from
the Faculty of Music and Performing
Arts of Bilkent University in 2007
with an honours degree and was
accepted to the masters program
of the Hochschule für Musik und
Theater Hannover and Hochschule für
Musik und Theater München, which
hecompleted in 2011 , after studying
▪▪ Born in Ankara in 1986, Cem
with Prof. Andras Adorjan for over a
Önertürk started his music education
two-year period. He then completed his
with Ilhan Baran when he was 12 years DMA studies in 2013 at the Faculty of
old. In 1999, he studied with Stiliana
Music and Performing Arts of Bilkent
Stravreva at the Bilkent Faculty of
University. Since 2013, Önertürk has
Music and Performing Arts. He also
performed at the Klasik Keyifler Music
participated in the masterclasses of
Festival in Cappadocia, Marz Musik
Gulsen Tatu, Robert Winn, Partick
Modern Music Festival in Berlin and
Gallois, Maurice Steger and Emmanuel Münster Music Festival. Cem Önertürk
Pahud. In 2006, he was awarded the
has taught flute at Bilkent University
Yamaha Scholarship, and in 2007 the
and Konya University since 2013 and
DAAD Scholarship. Önertürk was
performs with Hezarfen Ensemble,
also the first prizewinner of the Cahit
Bilkent Symphony Orchestra, Tekfen
Koparal Flute Competition in 2007.
Philarmonie Orchestra, Hezarfen
He performed concerts in Shanghai,
Ensemble, Anatolian Wind Quartet
Beijing, Munich and Berlin with the
and Goodfellas Ensemble.
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ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ
ANATOLIAN WIND QUINTET
Cem Önertürk flüt flute
Ufuk Soygürbüz obua oboe
Kıvanç Fındıklı klarnet klarnet
Ozan Evruk fagot basoon
Hüseyin Uçar korno horn

anadolu nefesli beşlisi

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ
ANATOLIAN WIND QUINTET
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ufuk soygürbüz

164

Vladimir Ashkenazy. He also appeared
in many concerts as a guest orchestra
▪▪ 1985 yılında Ankara’da doğan Ufuk
member and soloist both in Turkey
Soygürbüz, 1998’de Bilkent Üniversitesi and in abroad. In 2006, he performed
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
J. S. Bach’s violin-oboe concerto with
Müzik Hazırlık Okulu obua bölümüne
Kudret Emrahlı and Bilkent Young
tam burslu olarak kabul edildi. Önce
Virtuosos. He worked as a member
Massimo Sasseo, daha sonra Oleg
of Antalya State Opera and Ballet
Yakuboviç ile çalıştı ve Ayşe Sezer’in
Orchestra between the years 2006danışmanlığında 2007 yılında mezun
2013 and taught chamber music at the
oldu. Heine Krepl, Adrian Petrescu ve
Antalya State Conservatory. He is also a
Maurice Steger’in ustalık sınıﬂarına
member of the Bilkent Wind Ensemble
katıldı. 2008’de aynı kurumun yüksek
and has worked in the Samsun State
lisans programına kabul edildi ve Selçuk Opera and Ballet since 2013.
Akyol ile çalıştı. Bu yıllarda Bilkent
Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası, kıvanç fındıklı
Başkent Oda Orkestrası, Bursa Devlet
▪▪ Trakya Üniversitesi Devlet
Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni
Konservatuvarı’nda Oktay Bagırov’la
Orkestrası, Türk-Yunan Gençlik
klarnet eğitimine başlayan Kıvanç
Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni
Fındıklı, 1999 yılında Mimar Sinan Rotary
Orkestrası’nda çaldı. Birçok orkestrada
Kulübü’nün düzenlemiş olduğu genç
misaﬁr sanatçı olarak bulundu. 2006
müzisyenler yarışmasında üçüncülük
yılında Kudret Emrahlı ile Bilkent
ödülüne, 2002 yılında Bulgaristan’ın
Genç Virtüözleri eşliğinde J.S. Bach’ın
keman-obua konçertosunu seslendirdi. Dobrich & Albena şehrinde düzenlenen
7. Uluslararası Genç Müzisyenler
2008 yılında Vladimir Ashkenazy
Yarışması’nda ikincilik ödülüne,
yönetimindeki Türk-Yunan Gençlik
2005 yılında Bulgaristan’ın başkenti
Orkestrası’nda görev aldı. 2006-2013
Sofya’da düzenlenen uluslararası genç
yılları arasında Antalya Devlet Opera
müzisyenler yarışmasında birincilik
ve Balesi’nde çalıştı ve Antalya Devlet
ödülüne layık görüldü. Dünyanın
Konservatuarı’nda oda müziği dersleri
önde gelen klarnet sanatçılarından
verdi. Soygürbüz ayrıca Bilkent Nefesli
Alain Damiens, Sarah Elbaz, Nicolas
Topluluğu’nun üyesidir; 2013’den beri
Baldeyrou ve Nusret İspir gibi isimlerin
Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde
düzenlediği ustalık sınıflarına aktif
çalışmaktadır.
olarak katıldı. Çalışmalarına devam
ettiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar
▪▪ Born in 1985, Ufuk Soygürbüz
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan
began his oboe education with
Massimo Sassetto and Oleg Yakuboviç pekiyi dereceyle mezun oldu. Aynı yıl
Akdeniz Gençlik Orkestrası’nın açtığı
at the Bilkent University Faculty of
sınavı kazandı. 2007’de Cemal Reşit
Music and Performing Arts in 1998
Rey Konser Salonu’nda İdil Biret ve
and graduated in 2007 under the
Boğaziçi Quartet ile Sergei Prokoﬁev’in
supervision of Ayşe Sezer. He also
attended masterclasses of Heine Krepl, Klarnet, Piyano ve Yaylı Dörtlü için
Uvertür “Sur Themes Juifs”ini seslendirdi.
Arian Petrescu and Maurice Steger.
2008’de Samsun Devlet Opera ve Balesi
In 2008, he was accepted to master
Orkestrası sınavını kazandı ve 2009’da
program at the Bilkent University
bu orkestrayla W.A. Mozart’ın klarnet
Faculty of Music and Performing Arts
under the supervision of Selçuk Akyol. konçertosunu seslendirdi. Fındıklı ayrıca
Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası,
During this period, he joined several
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası,
orchestras such as Bilkent University
Şişli Belediyesi Senfoni Orkestrası,
Youth Orchestra, Baskent Chamber
İstanbul Filarmoni Orkestrası ve İstanbul
Orchestra, Bursa State Symphony,
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda
Eskişehir State Symphony, Turkishgörev aldı. Halen Samsun Devlet Opera
Greek Youth Symphony Orchestra,
ve Balesi Orkestrası’nda klarnet sanatçısı
Bilkent Symphony Orchestra, and
olarak görev yapmaktadır.
was conducted by, among others,

weekend classıcs-ıı
anatolıan wınd quıntet

▪▪ Kıvanç Fındıklı started his music
education with Oktay Bagırov at the
Trakya University State Conservatory.
He won third prize in the Young
Musicians Competiton held by Mimar
Sinan Rotary Club in 1999, second
prize in the 7th International Youth
Musicians Competiton held in Dobrich
and Albena, Bulgaria in 2002, and
first prize in the International Youth
Musicians held in Sofia, Bulgaria in
2005. He also attended masterclasses
of some of the world’s leading clarinets
such as Alain Damiens, Sarah Elbaz,
Nicolas Baldeyrou and Nusret Ispir.
He continued his study at the Mimar
Sinan Fine Arts University Istanbul
State Conservatory and graduated
from there with degree. Same
year, he became a member of the
Akdeniz Youth Orchestra. In 2007,
he participated in the performance
of Sergei Prokofiev’s Overture for
Clarinet, Piano and String Quartet
‘Sur Themes Juifs’ with pianist Idil
Biret and Boğaziçi Quartet. In 2008,
he became a member of the Samsun
State Opera and Ballet Orchestra and
performed with this orchestra W. A.
Mozart’s clarinet concerto in 2009.
He also took part in Cemal Reşit Rey
Symphony Orchestra, Bursa Regional
State Symphony Orchestra, Şişli
Municipality Symphony Orchestra,
Istanbul Philharmonic Orchestra
and Istanbul State Opera and Ballet
Orchestra. He is currently working at
the Samsun State Opera and Ballet
Orchestra as a solo clarinetist.

ozan evruk
▪▪ Ozan Evruk, müziğe 1996 yılında
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı fagot bölümünde
Orhan Nuri Göktürk’ün öğrencisi
olarak başladı. Daha sonra Günnur
Kurt ve Tahsin Arslan ile çalışmalarına
devam etti. Orkestra @ Modern,
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası
ve Hacettepe Üniversitesi Akademik
Senfoni Orkestrası’nda görev aldı.
2005 yılında Tahsin Arslan’ın sınıfından
mezun oldu. Royal Northern College
of Music’e tam burslu olarak kabul
edildi ve Eczacıbaşı’ndan aldığı
bursla İngiltere’ye giderek Graham

Salvaga, David Chatwin ve Stefano
Canuti ile çalışmalarını sürdürdü; bir
sene boyunca asistan olarak fagot
dersleri verdi. Okulda düzenlenen
solistlik yarışmasını kazanarak
RNCM Symphony Orkestrası’yla
André Jolivet’nin Fagot Konçertosu’nu
seslendirdi. Hans Jörg Schellenberger
ve Maurice Bourge ile oda müziği
çalıştı. Tolga Alpay, Lyndon Was ve
Pascal Gallois’nın ustalık sınıﬂarına
kaldı. Üyesi olduğu Akdeniz Gençlik
Senfoni Orkestrası ve Gustav Mahler
Gençlik Senfoni Orkestrası’yla Avrupa
ve Güney Amerika turnelerine katıldı.
Aynı zamanda BBC Filarmoni ve Bilkent
Senfoni orkestralarıyla çalışma imkânı
buldu. İsveç’te düzenlenen Aurora
Chamber Music Festival’a burslu
olarak katılma hakkı kazandı. Burada
Ole Krisan Dahl ile çalıştı ve Aurora
Festival Orkestrası ile konserler verdi.
2015’te Montreux Müzik Festivali’nde
European Philharmonic of Switzerland
Orchestra’ya, “Orchestra in Residence”
kapsamında davet edildi. Bilkent
Senfoni Orkestrası’nın 2015-2016
sezonunda dünyaca ünlü fagot sanatçısı
Sergio Azzolini ile solist olarak konser
verdi. Ozan Evruk, 2009 yılından bu
yana Bilkent Senfoni Orkestrasının
fagot grup şeﬂiğini yapmakta, Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi’nde fagot ve oda müziği
dersleri vermektedir.

with Hansjörk Schellenberger and
Maurice Bourge, he attended the
masterclasses of Tolga Alpay, Lyndon
Watts and Pascal Gallois. As a member
of Mediterranean Symphony Orchestra
and Gustav Mahler Youth Symphony
Orchestra, he went on tour to Europa
and South America. After working
with BBC Philharmonic as a young
guest artist, he joined to the Aurora
Chamber Music Festival in Sweden
on a scholarship. In this period, he
had the chance to work with Prof. Ole
Kristian Dahl and to give a concert
with the Aurora Festival Orchestra.
In 2015, Ozan Evruk also attended
masterclass of Sergio Azzolini in
Michael-Klosterstein, Germany. In
2016, Sergio Azzolini and Ozan Evruk
gave a solo concert with the Bilkent
Symphony Orchestra. The principal
bassoonist of the Bilkent Symphony
Orchestra since 2008, Ozan Evruk
holds the post of professor of Bassoon
and Chamber Music at the Faculty of
Music and Performing Arts of Bilkent
University.

hüseyin uçar

▪▪ 1989 yılında Ankara’da doğan
Hüseyin Uçar, korno eğitimine 2000
yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvarı’nda Bekir Çamcı
ile başladı; 2009 yılında mezun oldu.
2007 yılında Stefan Dohr’un, 2008
▪▪ Ozan Evruk started studying bassoon yılında Hermann Baumann’ın, 2010
yılında Mahir Çakar’ın ustalık sınıflarına
at the Hacettepe Universty Ankara
katıldı. 2006-2009 yılları arasında
State Conservatory with Orhan Nuri
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası,
Göktürk in 1996 and continued his
Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası,
study with Günnur Kurt and Tahsin
Jungenç Filarmoni Orkestrası ile yurtiçi
Arslan. He performed as a member
ve yurtdışı turnelerinde solo kornocu
of the Orchestra @ Modern, the
olarak yer aldı; Cumhurbaşkanlığı
Bilkent Youth Symphony Orchestra
Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni
and the Hacettepe University
Orkestrası ve daha birçok orkestrada
Academic Symphony Orchestra. After
misafir sanatçı olarak konserler verdi.
graduating from Tahsin Arslan’s
2008-2009 sezonunda Ankara Devlet
class in 2005, he was accepted to the
Opera ve Balesi’nde, 2009-2010
Royal Northern College of Music in
sezonunda Antalya Devlet Senfoni
the UK on a full scholarship. During
Orkestrası’nda misafir sözleşmeli
these years, he studied with Graham
sanatçı olarak yer aldı. Hacettepe
Salvage, David Chatwin and Stefano
Üniversitesi’nin 80. kuruluş kutlamaları
Canuti, and worked as a teaching
kapsamında düzenlenen konserde,
assistant. He also performed André
Hacettepe Üniversitesi Senfoni
Jolivet’s Bassoon Concerto with the
Orkestrası eşliğinde solist olarak konser
Royal Northern College of Music.
verdi. Yüksek lisans çalışmalarını
Besides studying chamber music

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuarı’nda sürdüren Hüseyin
Uçar, 2011 yılından bu yana Samsun
Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu
sanatçı olarak çalışmaktadır.
▪▪ Born in Ankara in 1989, Hüseyin
Uçar started his horn studies at the
Hacettepe University Ankara State
Conservatory with Bekir Çamcı in
2000 and graduated 2009. He also
attended masterclasses of Hermann
Baumann in 2007, Stefan Dohr in
2008 and Mahir Çakar in 2010.
He toured Europa and Turkey with
the Doğuş Children Symphony
Orchestra, the National Youth
Symphony Orchestra and the Jungenç
Philharmonic Orchestra as a solo horn
player. He played with the Presidential
Symphony Orchestra, the Bilkent
Symphony Orchestra and other state
orchestras as a guest artist. In the
2008/2009 season, he was a member
of the Ankara State Opera and Ballet,
and in the 2009/2010 season of the
Antalya State Opera. Since 2001, he
has been a member of the Samsun
State Opera and Ballet. As a soloist,
he performed in the 80th anniversary
concert of Hacettepe University with
Hacettepe Symphony Orchestra. He is
currently undertaking masters studies
at Hacettepe University Ankara State
Conservatory.
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hafta sonu klasikleri-ıı
anadolu nefesli beşlisi
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hafta sonu klasikleri-ııı
koehne quartet

09.06.2018
ct sa 11.00

Avusturya Kültür Ofisi
Austrian Culture Forum Garden

Joseph Haydn

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 2, op. 76, “Quinten”
String Quartet No. 2, op. 76, ‘Quinten’
– Allegro
– Andante o più tosto allegretto
– Menuetto. Allegro ma non troppo
– Vivace assai
Wolfgang Amadeus Mozart

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 14 Sol Majör, KV 387
String Quartet No.14 in G Major, KV 387
– Allegro vivace assai
– Menuetto: Allegro
– Andante cantabile
– Molto allegro
Antonín Dvořák

Vals Re Majör, op. 54, No. 4
Waltz in D Major, op.54, No.4
Fritz Kreisler

3 Eski Viyana Dansı No. 2, “Liebesleid” (Aşkın Hazzı)
3 Eski Viyana Dansı No. 1, “Liebesfreud” (Aşkın Kederi)
3 Old Viennese Dances No.2, ‘Liebesleid’
3 Old Viennese Dances No.1, ‘Liebesfreud’
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Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

▪▪ 1987 yılında kemancı Joanna
Lewis tarafından kurulan Koehne
Quartet, yeni müziğin en önde gelen
yorumcularından biri olarak kabul
edilmektedir. Topluluğun geniş
repertuvarı Klasik dönemden 21. yüzyıl
müziğine dek uzanır. Kuruldukları
günden bu yana seslendirdikleri
eserlerin bestecileriyle yoğun ilişki
içinde olmaya gayret eden ve özgün
icralar peşinde koşan Quartet bu
kapsamda Friedrich Cerhna, Kurt
Schwertsik, Francis Burt, Thomas
Pernes, Gerd Kühr, Thomas Larcher
ve Wolfgang Liebhart gibi çağdaş
bestecilerle çalıştı.
Quartet’in benimsediği bestecilerle
birlikte yeni yaklaşımlar üretme ilkesi,
özellikle Günter Pichler (Alban Berg
Quartet), Amadeus ve Brodsky Quartet,
Hatto Beyerle ve Gyorgy Kurtag’ın
ustalık kurslarına katılmalarıyla gelişti.
Dave Liebman, Wayne Horvitz ve Peter
Herbert gibi caz müzisyenleriyle de
çalışan topluluk, Avrupa, Avusturalya
ve Güney Afrika’daki uluslararası
festivallerde düzenli olarak yer
almaktadır.
▪▪ Founded in 1987 by Joanna Lewis,
the Koehne Quartet counts as one of
Europe’s most outstanding interpreters
of contemporary music. The quartet’s
repertoire is extensive, ranging from
the classical era through to the twentyfirst century. Since its formation,
the quartet has built up intense but
congenial relationships with the
composers whose pieces they perform,
aiming for authentic and original
interpretations. Beginning with the
string quartets of Graeme Koehne
– one of Australia’s most renowned,
diverse and versatile composers – they
have subsequently collaborated with
to Austrian contemporaries such as
Friedrich Cerha, Kurt Schwertsik,
Francis Burt, Thomas Pernes, Gerd

Kühr, Thomas Larcher and Wolfgang
Liebhart.
The quartet’s method of working,
breaking new ground together with the
composers, was strongly influenced by
attending masterclasses with Günter
Pichler of the Alban Berg Quartet, the
Amadeus and the Brodsky Quartets,
Hatto Beyerle and Gyorgy Kurtag.
The Koehne Quartet also works
regularly with international jazz
musicians such as Dave Liebman,
Wayne Horvitz and Peter Herbert.
Since its formation the quartet has
performed regularly in cultural centres
and international festivals in Europe,
Australia and South Africa.

joanna lewıs
▪▪ 1963 yılında Avustralya’da
doğan Joanna Lewis, Adelaide’da
keman, viyolonsel ve kompozisyon,
Queensland’de Spiros Rantos’la
keman eğitimi aldı. 1985’te Carl
Ludwig Pinschof Bursu’yla eğitimine
Viyana’da devam etti; burada Wolfgang
Schneiderhan, Gerhard Hetzel ve
Günter Pichler’le çalıştı ve pekiyi
dereceyle Müzik ve Sahne Sanatları
Yüksekokulu’ndan mezun oldu.
Lisa Moore, Dave Liebman, Wayne
Horvitz, Peter Herbert, Viyana Radyo
Senfoni Orkestrası, Music On Line,
Viyana Sanat Orkestrası, AvusturyaMacaristan Haydn Filarmoni, Viyana

Senfoni Orkestrası, Otto Lechner
Quartet, Max Nagl Quintet ve Ramasuri
(Max Nagl Double-Quintet), Velvet
Lounge (Hannes Loeschel Octet),
Giorgio Occhipinti Nonet, Avusturalya
Dünya Orkestrası, Ensemble
Kontrapunkte, Klangforum Viyana ve
Camerata Schulz gibi önemli topluluk
ve müzisyenlerle çalıştı.
▪▪ Born in 1963 in Adelaide, Australia,
Joanna Lewis studied violin, cello
and composition in in her home
city and violin with Spiros Rantos in
Queensland.
In 1985 Lewis received the Carl
Ludwig Pinschof Scholarship for
study in Vienna and attended the
Hochschule for Music and the
Performing Arts under Wolfgang
Schneiderhan, Gerhard Hetzel and
Günter Pichler, receiving a diploma
with excellence.
As well as numerous performances as
a soloist, she has worked with artists
including Lisa Moore, Dave Liebman,
Wayne Horvitz, Peter Herbert,
Koehne Quartet, Radio Symphony
Orchestra Vienna, Ensemble of the
20th Century, Music On Line, Vienna
Art Orchestra, Austrian-Hungarian
Haydn Philharmonie, Wiener
CKonzertverein, Vienna Symphony
Orchestra, Otto Lechner Quartet, Max
Nagl Quintet and Ra- masuri (Max
Nagl Double-Quintet), Velvet Lounge
(Hannes Loeschel Octet), Giorgio
Occhipinti Nonet, Australian World
Orchestra, Ensemble Kontrapunkte,
Klangforum Vienna and Camerata
Schulz.

anne harvey-nagl
▪▪ 1969’da Avusturalya’da doğan Anne
Harvey-Nagl, ülkesinde Brian Blake
ve Spiros Ranto, Viyana’da Günter
Pichler’le çalıştı.
1986 yılında “Ulusal Genç Konçerto
Yarışması”nı, 1990’da ANZ bursunu
kazandı.
Viyana Radyo Senfoni Orkestrası,
Viyana Mozart Orkestrası, Viyana
Konzertverein, Klangforum, Music
On Line ve Kammerphilharmonie
ile çaldı. 1999-2011 yılları arasında
Viyana Volksoper’in birinci keman
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grup şefliğini yürüttü, 2011 yılında
orkestranın başkemancısı oldu.
Solist olarak pek çok konser verdi.
1994’te Viyana Oda Orkestrası’nın
“Genç Sanatçılar” serisinde yer aldı.
1995’ten bu yana Viyana Mozart
Orkestrası’yla solist olarak konserler
vermektedir.
▪▪ Anne Harvey Nagl was born 1969
in Melbourne, Australia and studied
violin with Brian Blake and Spiros
Rantos in Australia and Günter Pichler
in Vienna.
She was the 1986 winner of the
National Youth Concerto Competition.
In 1990, she received the ANZ
International Fellowship for musical
studies overseas.
She performed with the Radio
Symphony Orchestra Vienna, the
Vienna Mozart Orchestra, Wiener
Konzertverein, Klangforum, Music On
Line, and the Kammerphilharmonie.
From 1999 until 2011 Anne was
Principal first violin of the Vienna
Volksoper and was appointed to the
position of concertmaster in 2011.
She has given numerous performances
as a soloist, in 1994 playing with the
Vienna Chamber Orchestra in their
series ‘Presenting Young Artists’ and
since 1995 with the Vienna Mozart
Orchestra.
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▪▪ Anett Homoki studied at the Franz
Liszt Music Academy in Budapest
and at the Vienna Music High School
under Siegfried Führlinger. After
her study she became a member
of the Budapest Opera Orchestra
and Budapest Festival Orchestra.
Following her principal violist
position with the Gustav Mahler
Jugendorchestra under the batons of
Claudio Abbado and Franz WelserMöst, she became solo violist of the
Vienna Chamber Philharmonic in
1989, and of the Vienna Chamber
Orchestra in 1991. During these
years she performed with Philippe
Entremont, Yehudi Menuhin, Heinz
Holliger and Heinrich Schiff, among
others. She also performed with
numerous ensembles including
Camerata Academica Salzburg under
the direction of Sándor Végh. She
became a member of the Wiener
anett homokı
Volksoper Orchestra in 1996. In
her musical development, she was
▪▪ Anett Homoki, Budapeşte’deki Franz influenced by her studies with
Liszt Müzik Akademisi’nde ve Viyana
Ádám Fischer and with the AustroMüzik Yüksekokulu’nda Siegfried
Hungarian Haydn Philharmonic
Führlinger’le çalıştı. Eğitiminin ardından in which she has played solo violin
Budapeşte Opera Orkestrası’nın ve
since 1999. Homoki As a chamber
Budapeşte Festival Orkestrası’nın
musician, Homoki has attended
üyesi oldu. Claudio Abbado ve Franz
Klangforum in Vienna, performed
Welser-Möst yönetimindeki Gustav
with the Soloists of the Wiener
Mahler Gençlik Orkestrası’ndaki
Kammerorchester, and given concerts
viyola grup şefliği görevinin ardından
in Europe as well as in the US and
1989’da Viyana Oda Filarmoni
Japan. As a member of the Soloist of
Orkestrası’nın, 1991’de Viyana Oda
Vienna Chamber Orchestra, she has
Orkestrası’nın solo viyolacısı oldu. Bu
also many of quartet recordings.
yıllarda Philippe Entremont, Yehudi
melıssa coleman
Menuhin, Heinz Holliger ve Heinrich
Schiff gibi müzisyenlerle çaldı. Ayrıca
▪▪ 1968 yılında Melbourne’de doğan
Sándor Végh yönetimindeki Camerata
Melissa Coleman müziğe 7 yaşında
Academica Salzburg gibi topluluklarla
konser verdi. 1996’da Viyana Volksoper piyanoyla başladı. Ardından Victorian
College of the Arts’ta (VCA) Henry
Orkestrası’nın üyesi oldu. Müzikal
Wenig ile viyolonsel çalıştı ve 1990
gelişiminde özellikle Ádám Fischer ve
yılında bu kurumdan mezun oldu.
1999’dan bu yana solo viyolacı olduğu
Avusturya-Macaristan Haydn Filarmoni VCA kendisine üç yıllığına Auguste
Sebastian Bernadel yapımı bir
Orkestrası’yla yaptığı çalışmalardan
viyolonsel tahsis etti, çalışmalarına
etkilendi. Homoki aynı zamanda
devam edebilmesini sağlayan
Viyana’daki Klangforum’a katılmış,
Peers Cotemore Bursu’nu kazandı.
Viyana Oda Orkestrası Solistleri’yle
1987’de Victoria Müzik Derneği
sahneye çıkmış ve Avrupa, ABD ve
tarafından Herbert N. Davis Oda
Japonya’da konserler vermiş bir oda
Müziği Ödülü’ne, 1989’da Hephzibah
müzisyenidir. Viyana Oda Orkestrası
Menuhin Yaylı Çalgı Solistleri
Solistleri’yle yaptığı pek çok CD kaydı
Ödülü’ne layık görüldü.
bulunmaktadır.

weekend classıcs-ııı
koehne quartet

© skye kıss

1990’da Londra’ya yerleşti ve Mischa
Maisky, Mark Dobrinsky ve William
Pleeth’in ustalık kurslarına katıldı.
1991’de Klagenfurt’a giderek Milos
Mlejnik ile çalıştı. 1992’de Liezen’deki
Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda
birinci oldu.
1992’den bu yana Viyana’da yaşayan ve
besteci, aranjör ve deneysel doğaçlama
sanatçısı olarak çeşitli projelerde yer
alan Coleman, solist, orkestra ve oda
müzisyeni olarak klasik, modern,
caz ve dünya müziği festivallerine
katılmaktadır.
Coleman’ın çeşitli topluluklarla çaldığı
40’ın üzerinde CD kaydı bulunmaktadır.
▪▪ Melissa Coleman was born in 1968
in Melbourne, Australia, and began
her musical education with piano
lessons at the age of 7, followed by cello
tuition with Henry Wenig. She studied
performing arts at the Victorian
College of the Arts, Melbourne,
where she graduated with distinction
1981–1990.
The VCA granted Melissa the loan of
a valuable Auguste Sebastian Bernadel
cello for three years and she was
subsequently awarded the prestigious
Peers Cotemore Scholarship to enable
further study overseas. She was the
recipient of the Herbert N. Davis
Chamber Music Award from the

Musical Society of Victoria in 1987 and
the Hephzibah Menuhin Award for
string soloists in 1989, both presented
by Yehudi Menuhin.
In 1990 Melissa lived in London
and attended private masterclasses
throughout Europe including lessons
with Mischa Maisky, Mark Dobrinsky
and William Pleeth.
In 1991 she moved to Klagenfurt to
study with Milos Mlejnik and in 1992
won first prize at the International
Cello Competition in Liezen, Austria.
Since 1992 Melissa Coleman has
lived in Vienna and performs and
tours as a soloist, chamber- and
ensemble musician, appearing at
renowned classical, modern, jazz and
world music festivals throughout the
world. She also works in conceptual
music as a composer, arranger
and experimental improviser with
individual collaborators, modern dance
and theatre companies (Burg Theater
Vienna), and multimedia projects.
Since living in Vienna,
Melissa Coleman has made over forty
recordings with diverse ensembles.
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