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Noé Inui en Vassilis Varvaresos 

debuteren in Concertgebouw 
From Greece with Love bekrachtigt band met Nederland  
 

5/1/2016 - De Grieks-Japanse violist Noé Inui en de Griekse pianist Vassilis Varvaresos maken 

maandag 8 februari 2016 hun debuut in Het Concertgebouw in Amsterdam. Zij spelen From 

Greece with Love, een concertprogramma met naast de Grote Sonate van Robert Schumann ook 

werken van Brahms en Ysaÿe. Opvallend is hun keuze voor de Petite Suite van Nikos Skalkottas, 

een relatief onbekende Griekse componist.  
 

Nikos Skalkottas (1904-1949) wordt beschouwd als de leidende figuur van het vroeg-Griekse 

muziekmodernisme. In de Petite Suite geeft hij een pikant inkijkje in de Griekse, folkloristische cultuur.  

Door de verrassende invloeden van zijn leermeesters Schönberg en Weill wordt de luisteraar steevast op 

het verkeerde been gezet.  
 

Nederland 

Noé Inui en Vassilis Varvaresos trekken wereldwijd volle zalen in onder meer de Verenigde Staten, Japan 

en in veel Europese landen. Het duo voelt zich nauw verbonden met Nederland. “Wij hebben er veel 

gespeeld, onze belangen worden behartigd door een Nederlands management en wij brachten in 2015 

onze eerste cd uit bij het Nederlandse label Navis Classics. Veel hebben we aan Nederland te danken en 

graag willen we met dit concert iets moois teruggeven.” De cd werd overigens zeer goed ontvangen en 

kreeg in de Volkskrant en in het Dagblad van het Noorden vijf sterren. 
 

Witte Huis 

Inui en Varvaresos kunnen bogen op grote solocarrières. De New York Times prees Inuis vertolking van 

Beethovens Vioolconcert de hemel in met superlatieven als ‘brilliantly performed by Noé Inui’. Varvaresos 

werd na zijn debuut in Carnegie Hall door president Obama uitgenodigd voor een optreden in het Witte 

Huis. Lees meer over ze in het document Over Noé en Vassilis.  
 

Noé Inui en Vassilis Varvaresos | From Greece with Love 

Maandag 8 februari 2016 20.15 uur 

Het Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam 

Tickets & Info: www.concertgebouw.nl  
 
 

 

Noot voor de redactie: Neem voor het aanvragen van een interview, meer informatie en/of extra 

beeldmateriaal contact op met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, 

email johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 


