Het 21e huisconcert wordt verzorgd door:

TJAKO

VAN

PROGRAMMA

SCHIE

Tjako treedt al op 12-jarige leeftijd op met
orkest in een pianoconcert van Haydn.
In 1979 gaat hij studeren bij Ben Smits aan het
Conservatororium in Zwolle waar hij in 1983
slaagt voor het diploma pianodocent en 2 jaar
later ook voor zijn diploma uitvoerend
kunstenaar.
Vanaf 1984 vormt hij een duo met de violist
Adriaan Stoet. In deze periode begint hij ook
serieus met componeren.
In 1987 wordt hij docent aan het Conservatorium van Hilversum
en 2 jaar later aan het Amsterdams Conservatorium.
Zijn eerste CD maakt hij in 1991 met Bach's Goldberg Variaties.
Deze krijgt lovende kritieken. Een paar jaar later volgt een CD
met violist Adriaan Stoet en in 1998 neemt hij een solo CD op
met als thema “water” als bron van leven en inspiratie voor veel
componisten.
Ook de jaren daarna staan in het teken van concerten – in
Portugal en later ook Duitsland, Frankrijk, Engeland tot zelfs in
China. Ook vervult hij gast-docentschappen in Porto.
In 2001 voert hij samen met saxofoon speler Henk van Twillert
werken uit van Rachmaninoff in een transcriptie voor piano en
bariton-saxofoon, zowel in concerten als op CD. Ook in de jaren
daarna voert hij regelmatig eigen bewerkingen uit, zoals:
Schumann's Pianoconcert samen met het Orquestra Portuguesa
des Saxofones (2004) en Gershwin's "Rhapsody in Blue" met het
iInternational Sax Ensemble "Vento do Norte" (2006).

“V O O R
19:45 uur
20:15 uur
J.S. Bach

W.A. Mozart

ELCK WAT WILS”
Ontvangst met koffie
Aanvang concert
Preludium & Fuga 18 in gis-kl.
uit Das Wolhtemperierte Klavier
BWV 863
Fantasie d-kl. KV 397

F. Chopin

1e Ballade g-kl. op. 20

J. Brahms

2 Rhapsodieën op. 79
nr. 1 in b-kl en nr. 2 in g-kl

± 21:00 uur

Pauze

G. Fauré

Thema met Variaties op. 73 cis-kl.

M. Ravel

Jeux d'eau

F. Liszt

Les jeux d'eau a la Villa d'Este

G. Gershwin

3 Preludes for piano

T. van Schie

Danza y Canto
ofwel: “Spaanse Peper”

Website: http://www.tjakovanschie.com

± 22:00 uur

Einde recital; gezellig nablijven

Inschrijving en betaling

UITNODIGING

De inschrijving sluit op:
20 april 2007
Aanmelden bij voorkeur via e-mail of anders telefonisch:
* pianogroep@pen.nl
(inschrijving wordt bevestigd)
( (030) 6037434
Heleen Fijn van Draat

voor het concert door

Na aanmelding graag het verschuldigde bedrag per omgaande
overmaken op giro:
7905962
ten name van:
Pianogroep Nieuwegein
onder vermelding van:
Huisconcert mei 2007
en het aantal personen.

TJAKO

Om voor de gereduceerde entreeprijs in aanmerking te
komen moet van leden en donateurs de jaarlijkse bijdrage
ontvangen zijn (of worden).

VAN

SCHIE

het 21e huisconcert georganiseerd door

Bijzonderheden
Parkeren is mogelijk in de nabije omgeving.
S.v.p. geen naaldhakken.
Vriendelijk verzoek om binnenshuis niet te roken.

Pianogroep Nieuwegein
De Pianogroep Nieuwegein bestaat uit ongeveer 25 pianomuziekliefhebbers en actieve amateurpianisten.
Zo'n 5 avonden per jaar komen de leden bij elkaar om in een
informele sfeer te musiceren in zowel het klassieke als het lichte
genre. De leden ondernemen daarnaast andere muzikale
activiteiten zoals gezamenlijk concertbezoek.

Heeft u zich al opgegeven als donateur van de Pianogroep Nieuwegein?
Voor € 12 per jaar wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de
activiteiten van de Pianogroep.
Bovendien krijgt u voorrang en korting bij huisconcerten.

www.pen.nl/kunst/pianogroep
pianogroep@pen.nl

Datum

:

12 mei 2007

Plaats

:

Herenstraat 67
3431 CX Nieuwegein

Toegangsprijs
leden en donateurs
overigen

:
:

incl. koffie, hapjes en drankjes
€ 12,€ 14,-

