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Van Amsterdam Duo presenteert 
nieuw album Chanson Russe 
‘Het vurige karakter drijft ons tot het uiterste’ 
 

12/4/2016 | Vrijdag 22 april verschijnt de cd Chanson Russe van het Van Amsterdam Duo. Violiste 

Jeanine van Amsterdam en accordeonist Vincent van Amsterdam spelen op het nieuwe album 

werken van Stravinsky, Shostakovich en van de relatief onbekende Anatoli Kusjakov. 
 

De drie componisten reageerden destijds op zeer uiteenlopende wijze op het Russische regime: 

Stravinsky verliet zijn vaderland, Shostakovich bleef als dissident en Kusjakov omarmde juist het politieke 

systeem. Deze uitersten vertalen zich hoorbaar op Chanson Russe. Jeanine (23) en Vincent (26) voelen 

zich sterk verbonden met de Russische muziek. “Je kunt het niet vrijblijvend spelen. Het energieke, het 

uitbundige en het vurige karakter van de stukken drijft ons tot het uiterste van ons kunnen.”  
 

Vincent heeft, met toestemming van de nazaten van de componisten, zelf de arrangementen geschreven 

voor de bijzondere combinatie viool en accordeon. “Ik heb getracht zo dicht mogelijk bij de originele 

partituur te blijven. Steeds vroeg ik me af: hoe zou de componist het stuk zelf voor deze combinatie 

hebben geschreven?” Tussen de beroemde werken van Stravinsky en Shostakovich staat het minder 

bekende Five Spanish Pictures van Kusjakov. “Het opnemen van dit voor viool en accordeon geschreven 

werk was voor ons een lang gekoesterde wens. Wij spelen het al geruime tijd en het publiek wordt elke 

keer weer geraakt door deze voor hen onbekende muziek.” 
 

Van Amsterdam Duo 

Het Van Amsterdam Duo, gevormd in 2004, won talrijke prijzen in binnen- en buitenland, waaronder de 

Coupe Mondiale, het Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal en het Nationaal Accordeon 

Concours. Zij speelden onder meer op het Grachtenfestival, de Uitmarkt en het Janine Jansen Festival. 

Het duo maakte tournees door Oostenrijk, Servië en China en inspireerde Nederlandse componisten als 

Bram Kortekaas en Bernard van Beurden nieuwe werken voor ze te schrijven. Vincent is dit seizoen 

finalist van Dutch Classical Talent. Jeanine speelt vanaf seizoen 2016/2017 in het Nederlands 

Philharmonisch Orkest. www.vanamsterdamduo.nl  
 

Van Amsterdam Duo - Chanson Russe | Met werken van Stravinsky, Kusjakov en Shostakovich. 

De cd wordt uitgebracht bij 7 Mountain Records en is vanaf 22 april 2016 verkrijgbaar bij de cd-

speciaalzaak en Bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 

Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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