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Nobuko Takahashi
verzorgt romantisch-virtuoos pianoconcert
in Schouwburg Amstelveen
gebeurtenis
datum en tijd
lokatie
toegangsprijs
meer concertinfo
parkeren

romantisch-virtuoos pianoconcert
zondagmorgen 1 oktober 2017 om 11.30 uur
schouwburg Amstelveen,
Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen
€16 voor iedereen
www.schouwburgamstelveen.nl en klik vervolgens onder
GENRES op Muziek/Concert
zie www.schouwburgamstelveen.nl en klik onderaan in het
paarse gedeelte onder Service op Uitrijkaarten

Een verrukkelijk pianoconcert voor jong en oud als opening voor het theaterseizoen. Op het
programma staan dan ook louter fraaie werken, zeker ook voor de "gewone" pianoliefhebber.
Nobuko opent haar optreden met de bekende Arabesk van Schumann waarna ze vervolgt met de
beroemde 1e ballade van Chopin, een imposant werk uit de pianoliteratuur. Humor horen we
vervolgens in de twee werkjes daarna: Caprice stijl Offenbach van Rossini en het menuet van
Paderewski. De eerste helft wordt afgesloten met drie werkjes van Grieg waaronder het populaire
Bruiloft op Troldhaugen.
Na de pauze bent u gelijk weer bij de les met zo'n beetje de meest bekende wals uit de
pianoliteratuur: de 1e wals van Chopin. Vervolgens zes korte populaire werkjes waarna Nobuko
dit bijzondere optreden besluit met drie zeer fraaie en virtuoze études van Chopin. Werken voor
de uitvoering waarvan een pianist niet alleen veel in zijn mars maar ook veel in zijn armen en
vingers dient te hebben. En Nobuko heeft dat!
Wegens het zeer fraaie programma en de ongedwongen sfeer is het concert ook heel geschikt
om uw (pianospelende) kinderen eens mee te nemen naar een pianoconcert. Na afloop kunnen
ze ook nog met de pianiste op de foto. Neem dus uw fototoestel mee! De toegangsprijs is €16
voor iedereen.
Voor kaartverkoop en reserveringen: zie www.schouwburgamstelveen.nl. Voor meer
concertinfo: klik onder GENRES op muziek/concert; voor parkeerinfo klikt u onderaan in het
paarse gedeelte onder Service op Uitrijkaarten

