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De Wittenkade 111, Amsterdam. Deur open: 19.30 uur 
Voor info en reserveren www.hetrussischkamerkoor.nl  

Of bel naar 06-53528672. Toegang 10 euro.  
Kinderen tot 12 jaar: 5 euro.  Pas 65+/Stadspas/CJP: 8 euro. 

 
Het Russisch Kamerkoor  
is een Amsterdams koor dat in 2005 werd opgericht door koordirigente en zangeres Anna 
Azernikova. Sinds het ontstaan heeft het koor succesvolle optredens (o.a. in de Spiegelzaal 
van het Concertgebouw en in de Hermitage) verzorgd, waarbij het koor geprezen werd van-
wege de typisch Russische ronde en krachtige klank. Zie ook www.hetrussischkamerkoor.nl  
 

                  
 

Dirigente  
Anna Azernikova werd geboren in Moskou, studeerde daar koordirectie aan het 
Conservatorium en studeerdeaf in 1996. Nog tijdens haar studie debuteerde Anna als 
zangeres.  Ze zong als soliste in diverse beroemde concertzalen in Rusland. Sinds 1998  
woont Anna in Amsterdam, waar zij aan het Sweelinck Conservatorium  haar zangstudie 
voltooide. Anna trad op als soliste in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland en in 
diverse Nederlandse zalen.  
Sinds 2004 vormt Anna samen met fluitiste Dasha Beltiukova en harpiste Mirjam Rietberg 
een bijzonder ensemble onder de naam het MirAnDa Trio. Met het MirAnDa Trio heeft Anna 
in Nederland, maar ook Moskou en Minsk diverse succesvolle optredens verzorgt. De con-
certen in Minsk werden uitgezonden door de landelijke radio en TV. Momenteel is Anna als 
vaste dirigente verbonden aan Het Russisch Kamerkoor, het Lysenko koor en het Hasselts 
Mannenkoor. 
 
Чай с Чайковским -  Tsjai  (= Thee) met Tsjaikovski   
Het Russisch Kamerkoor o.l.v. Anna Azernikova zingt prachtige bekende en onbekende 
koorliederen van Pjotr Tsjaikovski (= Pjotr van de Thee). Laat u verrassen door de op 
Russische volksliederen gebaseerde melodieën van deze geliefde componist. Je hoort de 
weidsheid van het Russische land terug, het ruisen van berkenbossen, het zingen van de 
nachtegaal en je ziet in gedachten de Russische meisjes in rijen om de verliefde jongens 
dansen. Na afloop heerlijke Russische hapjes en drankjes. 
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