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De cellist Anton Pavlovsky en de
pianist Sergey Basukinsky beho-

ren tot de absolute top van
Rusland en genieten ook inter-

nationaal bekendheid. 
Hun virtuositeit, intelligentie en
passie staan garant voor een
intense muzikale belevenis die

een blijvende herinnering nalaat.
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Concertagenda

Vrijdag 8 februari 2013, 20.00 uur Breda
WAALSE KERK, Catharinastraat 83 bis 4811 XG 
Info/reservering/kaartverkoop: 070-3247474 of e-mail:
 klankenbeweging@gmail.com
Entree: € 17,50; studenten € 15,00; scholieren € 10,00

Zaterdag 9 februari 2013, 20.00 uur Voorst (bij Zutphen)
“DE KAPEL” Enkweg 1, VOORST
Info/reservering/kaartverkoop: 070-3247474 of e-mail:
 klankenbeweging@gmail.com
Entree: € 20,00; studenten € 15,00; scholieren € 10,00
Prijs is inclusief één consumptie.

Zondag 10 februari 2013, 15.00 uur Den Haag
DILIGENTIA, Lange Voorhout 5, 2514 EA
Info/reservering/kaartverkoop vanaf 10 januari: 
0900–410 41 04 of www.theater-diligentia.nl
Entree: € 25.00; studenten € 15.00, scholieren € 10,00
Prijs is inclusief één consumptie.
Vormgeving: Gerard Bik BNO

Anton Pavlovsky en Sergey Basukinsky zijn opgegroeid met de klassieke Russische muziektradities,
die hun inspiratiebron werden voor de gepassioneerde en betoverende wijze waarop zij composities
uit diverse tijdperken vertolken.

Anton Pavlovsky (geb. 1985) kreeg reeds op jonge leeftijd de mogelijkheid deel te nemen aan master -
classes van Mstislav Rostropovitsj. Zijn fenomenale talent ontwikkelde zich onder het toeziend oog van de
grootmeester. Zoals deze in 1950 het Praagse Lente Concours had gewonnen, zo stond Anton in 2006 als
winnaar op het podium. Hierna wist hij talloze internationale concoursen op zijn naam te zetten. Naast zijn
nationale en internationale solo-optredens werkt Anton als eerste cellist in het Russische Staatsorkest
onder leiding van Vladimir Jurovski.

Sergey Basukinsky (geb. 1985) werd op 13-jarige leeftijd winnaar van het Jeugd Tsjaikovsky Concours,
waarna de beroemde pianist Michail Pletnev hem als zijn leerling aannam. Al tijdens zijn studie aan het
Conservatorium van Moskou speelde Sergey in de bekendste concertzalen van Europa, Amerika en Japan. In
2009 won hij de Royal scholarship voor The Royal College of Music in Londen, waar hij zijn masterstudie met
de hoogste onderscheiding voltooide. Momenteel woont Sergey in Londen waar hij als solopianist optreedt.

Meer informatie en fotomateriaal: www.klankenbeweging.org

Het gemêleerde programma bestaat uit
 werken van componisten uit verschillende

tijden en muzikale richtingen.

—•—

S. Prokofjev (1891-1953) 
“Sonate voor cello en piano” op. 119 

—•—

A. Pärt (1935) 

“Fratres” 
—•—

B. Britten (1913-1976) 
“Sonate voor cello en piano” op. 65 

—•—

R. Shschedrin (1932) 
“In de stijl van Albeniz”*

“Quadrille” uit de opera “Niet liefde alleen”*
—•—

*veranderingen onder voorbehoud


