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Grammy-winnaar Jason 

Vieaux in Concertgebouw 
Amerikaan opent nieuw seizoen Meesters op de Gitaar 
 

AMSTERDAM 19/6/2016 | De Amerikaanse klassiek gitarist Jason Vieaux opent zaterdag 

17 september 2016 in het Concertgebouw in Amsterdam het nieuwe seizoen van 

concertserie Meesters op de Gitaar. Hij speelt onder meer stukken van zijn album Play, 

waarmee hij vorig jaar een Grammy Award in de wacht sleepte. Op het programma staan 

onder meer Duke Ellington’s In a sentimental mood en Bellinati’s swingende Jongo. Ook 

speelt hij stukken van Giuliani, Barrios en Bach. 
 

Hoewel zijn vader een groot jazzliefhebber was en zijn moeder vooral hield van R&B, koos 

Jason Vieaux als kind toch voor de klassieke gitaar. De muzikale voorkeuren van zijn ouders 

hebben wel degelijk hun sporen nagelaten: Jason staat bekend om zijn fantasierijke en brede 

programmering. Hij soleerde bij meer dan honderd orkesten en maakte elf cd’s. Het 

gezaghebbende Gramophone noemde hem ‘perhaps the most precise and soulful classical 

guitarist of his generation’ en plaatste hem ‘among the elite of today's classical guitarists’. 
 

Meesters op de Gitaar 

Er staan dit seizoen meer mooie concerten op het programma. Zaterdag 26 november is het 

podium voor Marcin Dylla. De Washington Post schaarde hem onder ‘the most gifted guitarists 

on the planet’ en noemde hem een zeldzaam fenomeen. Rafael Aguirre, een van de meeste 

gevierde gitaristen van dit moment, brengt zaterdag  11 maart 2017 een ode aan zijn Spaanse 

meesters met muziek van onder meer Albéniz en Giménez. 
 

Serie Meesters op de Gitaar 2016/2017 

Za 17 september 2016 - Jason Vieaux 

Za 26 november 2016 - Marcin Dylla 

Za 11 maart 2017 - Rafael Aguirre 
 

Aanvang concerten 20.15 uur  

Kleine Zaal van Het Concertgebouw, Amsterdam 

Tickets & Info: www.meestersopdegitaar.nl of www.concertgebouw.nl. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met 

Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 

johan@nieuwsmakelaar.nl.  

 


