
HHeett  RRuussssiisscchh  KKaammeerrkkoooorr  
o.l.v. AAnnnnaa   AAzzeerrnniikkoovvaa   zingt 

Рождество у соседей – Rondom Rusland 
mmeett  iinntteerrmmeezzzzoo  ddoooorr  hheett  KKaauukkaassiisscchhee  EEnnsseemmbbllee  

German Popov, Kamil Abbas & Faiz Guseinov    
  

        
  

  
zzaa tteerrddaagg   2211  ddeecceemmbbeerr  22001133  --  2200..1155  uuuurr  

NNaassssaauukkeerrkk   
De Wittenkade 111, Amsterdam. Deur open: 19.30 uur  

Voor info en reserveren www.hetrussischkamerkoor.nl  
Of bel:  06-53528672  -   Toegang:  12 euro  

Kinderen tot 12 jaar: 5 euro.  Pas 65+/Stadspas/CJP:  8 euro 

Programma 
Dit najaar is Het Russisch Kamerkoor op zoek gegaan naar spannende composities 
van componisten uit de landen rondom Rusland.  Zo ontdekten we de huwelijksliederen 
van Tormis en liturgische liederen van Pärt uit Estland en volksliederen uit Armenië 
en Oekraïne. En natuurlijk zingen we weer sfeervolle koljadki (=kerstliedjes) uit West-
Rusland en Oekraïne. Het intermezzo wordt ditmaal verzorgd door drie geweldige 
solisten uit de Kaukasus. Ze spelen opzwepende muziek op exotische instrumenten 
zoals dombra, doyre, kurai, tambur, rubab, temir-khomus en …. op viool.  
Na afloop nodigen we u graag uit voor Russische hapjes en een drankje. 
 

                    
       Optreden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam -  juni 2013 

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 vanwege de typisch Russische ronde en krachtige klank.  
Dirigente  
Anna Azernikova is een internationaal gerespecteerd zangeres met een passie voor 
liedinterpretatie. Ze is geboren in Moskou  en studeerde daar aan het Conservatorium 
koordirectie. Tijdens haar studie debuteerde ze als zangeres. Sinds 1998 woont ze in 
Nederland. Ze studeerde zang aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en 
studeerde af in 2003. Als soliste trad Anna op in bekende concertzalen over de hele 
wereld (o.a. Canada, Europa, Rusland). Ook in Nederlandse zalen trad ze op:  in het 
Vredenburg, de Kleine Zaal van het Concertgebouw en de Philharmonie in Haarlem. 
Anna zong met diverse orkesten zoals het Gustav Mahler Youth Orchestra, de Basel 
Sinfonietta en de City of Birmingham Symphony.  
Half december  treedt ze op in de Hermitage tijdens haar ‘eigen’ Russische 
muziekfestival: Winteravonden aan de Amstel. 

www.hetrussischkamerkoor.nl 

http://www.hetrussischkamerkoor.nl/

