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Enrico Pace en Igor Roma op 

Pianoduo Festival Amsterdam  
Nino Gvetadze en Tamara Licheli voor het eerst samen in Nederland    
 

AMSTERDAM 2/9/2016 | Enrico Pace en Igor Roma komen naar Pianoduo Festival 

Amsterdam. Zij spelen het slotconcert van het festival, dat van 8 t/m 16 oktober 2016 

plaatsvindt in de Amstelkerk. Op het programma staat onder meer de originele en 

nagenoeg nooit uitgevoerde versie van The Planets van de Engelse componist Gustav 

Holst. Pianoduo Festival Amsterdam presenteert jaarlijks de crème de la crème uit de 

internationale wereld van de pianoduo’s: klassiek, jazz, kinderconcerten, workshops en 

een Einaudi-loungeconcert met Jeroen en Sandra van Veen. 

 

Donderdagavond is het podium voor de twee toppianistes én jeugdvriendinnen Nino Gvetadze 

en Tamara Licheli. Voor Nino een zeer bijzonder optreden: “Tamara en ik kennen elkaar sinds 

onze tienerjaren. We studeerden samen aan het conservatorium van Tbilisi en zijn sindsdien 

vrienden. Ik ben naar Nederland gekomen, Tamara is in Georgië gebleven. We speelden nog 

nooit samen in Nederland.” De pianistes vertegenwoordigen twee verschillende Georgische 

scholen en studeerden bij de twee grootste pianisten en leraren van Georgië. Tamara bij 

Amirejibi, beroemd vanwege zijn interpretatie van Chopin, Nino bij Gabunia, een vernieuwer die 

bijvoorbeeld als eerste pianist Bartók speelde in de Sovjet-Unie.  

 

Evolution! 

Het festivalthema dit jaar is Evolution! De concerten schetsen een beeld van de ontwikkeling 

van het pianoduospel door de eeuwen heen. “Met name Mozart is belangrijk geweest”, vertelt 

pianist Gwylim Janssens, die samen met Lestari Scholtes de artistieke leiding heeft van het 

festival. “Al op jeugdige leeftijd speelde hij, samen met zijn zus Nannerl, pianoduoconcerten. 

Twee wonderkinderen, samen met hun vader op tournee langs talrijke vorstenhuizen door heel 

Europa.” De eerste sonate voor pianoduo schreef Mozart op negenjarige leeftijd. In totaal heeft 

hij tien originele werken voor pianoduo geschreven maar ook heeft hij talrijke composities voor 

pianoduo bewerkt. “Daarom veel Mozart dit jaar. Maar ook componisten die door hem zijn 

beïnvloed, zoals Schubert, Brahms en Poulenc.” Een hommage aan Mozart is te beluisteren 

tijdens de MozartMiddag op zaterdag, met onder meer Leo van Doeselaar & Wyneke Jordans. 

Op het programma staat, naast de klassiekers, een aantal werken dat nagenoeg nooit meer 

gespeeld wordt. 

 

Symfonieorkest 

Mozart was de eerste componist die het pianoduo combineerde met het symfonieorkest. Tijdens 

het openingsconcert spelen Pianoduo Scholtes & Janssens en Re:orchestra o.l.v. Roberto 



Beltrán Zavala onder meer Mozarts 29e symfonie en de Nederlandse première van de Grande 

Sonate in Bes van Schubert, door de Oostenrijkse componist Richard Dünser bewerkt voor 

pianoduo en strijkorkest. Een hit in Duitsland en Oostenrijk, maar nog niet eerder uitgevoerd in 

Nederland. 

 

Bekijk de website www.pianoduofestival.nl voor het complete programma. Met verder onder 

meer Edison-winnaars Rob en Sebastiaan van Bavel, klavecimbelvirtuozen Menno van Delft en 

Siebe Henstra en de familievoorstelling Peter en de Wolf met Joep Onderdelinden.  

 

Pianoduo Festival Amsterdam | za 8 t/m zo 16 oktober 2016   

Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam 

Kinderconcerten in Ostade A’dam,  Van Ostadestraat 233d, Amsterdam 

Tickets & Info: www.pianoduofestival.nl 

 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Johan 

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

johan@nieuwsmakelaar.nl.   
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