Persbericht openingsconcert 15 september 2018

Professor Helena Basilova soleert op 15 september bij
pianoconcert van Mozart
in de Grote Kerk van Oostzaan
Op 15 september a.s. opent KIOZK haar concertseizoen met een heel bijzonder project , dit
in samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumentenfonds , FluXus en het Nederlands
Jeugd Strijkorkest (NJSO). Het strijkorkest voert o.m. het prachtige pianoconcert, KV 414, van
W.A .Mozart uit. De internationaal befaamde pianiste Helena Basilova is bereid gevonden
dan achter de vleugel plaats te nemen. De 33 jarige Helena heeft reeds een imposante
solocarrière op haar naam staan; zij gaf concerten in New York, München, Delhi en Texas.
Vanaf september 2016 werkt Helena als professor piano aan ‘ de ArtEZ hogeschool voor de
kunsten Arnhem Enschede Zwolle’.
Het NJSO leidt jonge professionals in de dop op en geeft concerten op topniveau. Samen
met Helena Basilova staan zij borg voor een prachtige uitvoering van Mozarts 12de
pianoconcert KV 414. Tevens voert het NJSO ook de Roemeense dansen en Divertimento
van Béla Bartók uit. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Carel den Hertog, de
vaste dirigent van het orkest.
Voorafgaand aan het concert verzorgt de 12 (-) jarige Paywast Ahmad op de vleugel een
bijzonder voorprogramma, hij speelt dan muziek van Bach, Glazunov en Corrente.
Paywast is de winnaar van het Jan Pasveer solistenconcours 2018. Daarnaast ontving hij ook
de Jan Pasveer trofee 2018 !
Het wordt een prachtig concert door jonge getalenteerde, veelbelovende musici. Daarnaast
zal er tevens een expositie met beeldende kunst te bewonderen zijn.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk gaat om 19.30 uur open. Losse toegangskaarten
€ 18.- en scholieren t/m 16 jaar € 5.- incl. 6% BTW.
Kaartverkoop bij voorkeur via www.kiozk.nl of voor aanvang van het concert.
Voor nadere informatie : Kees Voogel, voorzitter van KIOZK, telefoon 075-6843088.

