Nobuko Takahashi
romantisch-virtuoos pianoconcert
zondagmorgen 1 oktober 2017 om 11.30 uur
in de Schouwburg van Amstelveen
Romantiek, virtuositeit, temperament, sprankelend spel, een fraai programma: Nobuko doet haar
toehoorders verbazen en laat hen optimaal genieten! Ook dit optreden zal hierop geen uitzondering
zijn. Het programma bestaat louter uit fraaie werken met als hoogtepunten de eerste ballade, drie
études en de eerste wals van Chopin, en van Liszt twee fraaie liedbewerkingen. Naast deze
pianomonumenten staan de vele kortere werken - stuk voor stuk juweeltjes uit de pianoliteratuur garant voor een buitengewoon aantrekkelijk programma voor iédere pianoliefhebber.
Geboren in Japan kreeg Nobuko als vierjarige haar eerste pianolessen. Reeds op haar tiende jaar
behaalde zij haar eerste sukses met het winnen van een concours voor jong talent. Nobuko studeerde aan
drie conservatoria, volgde vele masterclasses en was deelneemster aan tal van concoursen zoals het
Chopin-, Koningin Elisabeth-, en het Lisztconcours in Utrecht. In 1999 won zij de eerste prijs op een
pianoconcours in Franse Arras. Vanaf haar vroege levensjaren heeft Nobuko met veel sukses voor
publiek gespeeld; de afgelopen jaren verzorgde zij meer dan 120 recitals in ons land.

het programma
Schumann

arabesk opus 18

Chopin

- ballade nr 1 opus 23
- nocturne nr 8

Rossini

caprice stijl Offenbach

Paderewski
Grieg

menuet
drie lyrische stukken
• mars van de dwergen
• opus 38/2
• bruiloft op Troldhaugen

Organisatie
Datum en tijd
Lokatie
Toegangsprijs
Kaartverkoop
Reserveren
Meer informatie
Bijzonderheden
Bereikbaarheid
en parkeren
Belangstelling

Chopin
drie

Dvorak
Schubert
Liszt
Chopin

wals nr 1 opus 18
miniaturen
- Elgar: Salut d' amour
- Satie: Gymnopedie nr 1
- Debussy: Golliwog's cakewalk
Slavische dans opus 72/2
impromptu opus 90/2
Liebesbotschaft (liedbewerking van Schubert)
drie études
• opus 25/1 (windharp)
• opus 10/11 (harpétude)

• opus 10/12 (revolutie-étude

Schouwburg Amstelveen i.s.m. Tjeerd de Haan Promotions
zondag 1 oktober 2017 om 11.30 uur
Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen
€16 voor iedereen
aan de kassa van het theater vanaf ca een half uur voor aanvang.
niet nodig
www.schouwburgamstelveen.nl en klik vervolgens onder GENRES op
Muziek/Concert
zeer fraai programma; informele sfeer;
zie www.schouwburgamstelveen.nl en klik onderaan in het paarse gedeelte
onder Service op Uitrijkaarten
150 personen

