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Violiste Sarah Kapustin 

presenteert eerste soloalbum 
Aansluitend ‘Noten kraken met Sarah’ door heel Nederland 
 

19/9/2016 | De Nederlands-Amerikaanse violiste Sarah Kapustin lanceert vrijdag 7 

oktober 2016 in de Engelse Kerk in Amsterdam haar cd Point Counter Point. Dit is het 

eerste soloalbum van de vrouw die acht jaar lang eerste violiste was van het wereldwijd 

succesvolle Rubens Quartet. Aansluitend trekt zij, onder de titel Noten kraken met Sarah, 

met microfoon en viool het land in om te spelen, maar vooral ook om te vertellen. “Mijn 

ervaring is dat het veel fijner is om naar muziek te luisteren als je die enigszins kunt 

doorgronden. Op de cd speel ik vier melodieën tegelijkertijd, dat heet contrapunt. Je zou 

kunnen zeggen dat ik in m’n eentje een compleet strijkkwartet vorm. Dat is jongleren, je 

zou het haast acrobatisch kunnen noemen.”  

 

De cd bevat drie meerstemmige meesterwerken uit drie verschillende eeuwen en landen: de 

Sonate in C-groot voor solo viool, BWV 1005 van Johann Sebastian Bach, de Sonate voor solo 

viool van Béla Bartók en een nieuw werk van de jonge Amerikaanse componist David Fulmer: 

Sirens. Sarah: “De sonates van Bach en Bartók behoren tot de meest ingenieus polyfone 

werken ooit voor viool geschreven, en hebben veel gemeen. Bartók woonde een concert bij 

waarin Yehudi Menuhin deze Bach-sonate uitvoerde, het inspireerde hem tot het schrijven van 

zijn eigen Solosonate, naar het model van Bach. Op de cd speel ik de originele versie, met 

kwarttonen in het laatste deel.”  

 

Noten kraken met Sarah 

Vanaf oktober gaat de violiste het land in met ‘Noten kraken met Sarah’. In nagenoeg alle 

provincies geeft zij voorstellingen en doet zij een op maat gemaakt programma op middelbare 

scholen. “Ik noem het vertelconcerten, in een huiskamersetting. Vóór de pauze gaan we noten 

kraken. Ik laat de verschillende stemmen horen, één voor één, stukje voor stukje. De muziek 

wordt ontleed, uitgekleed. We gaan het hebben over structuur, tempo, harmonie, maar er zullen 

ook mooie verhalen de revue passeren. En dat kan best wel persoonlijk zijn. Contrapunt staat 

voor mij symbool voor zowel de complexiteit als de schoonheid van het leven zelf. Ik kan me 

geen leven zonder viool voorstellen. Woorden zijn beperkt, ik kan me veel dieper uitdrukken met 

m’n instrument. Na de pauze hou ik dan ook wijselijk m’n mond en laat ik de muziek spreken.” 

 

Bekijk de korte Nederlandstalige trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qKz4xFdEyRs 

Bekijk de lange Engelstalige trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iKMc3FrjXrM/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKz4xFdEyRs
https://www.youtube.com/watch?v=iKMc3FrjXrM/


 

 

 

Cd Point Counter Point | Sarah Kapustin 

Johann Sebastian Bach | Sonate in C-groot voor solo viool, BWV 1005  

Béla Bartók | Sonate voor solo viool (1944)   

David Fulmer | Sirens (2016) 

De cd verschijnt bij Etcetera Records en is vanaf vrijdag 7 oktober overal verkrijgbaar. 

 

Feestelijke cd-presentatie op vrijdag 7 oktober 2016 om 20.15 uur 

Locatie: Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam 

Toegang vrij, reserveren niet nodig 

 

Noten kraken met Sarah | serie vertelconcerten met violiste Sarah Kapustin 

Periode oktober 2016 t/m maart 2017 
 

Optredens oktober: 
 

Za 1 oktober ArtEZ Conservatorium Arnhem 

Za 8 oktober    Bachdag Amersfoort (alleen Bach) 

Za 8 oktober    Noorderkerk Amsterdam 
 

Kijk voor alle concerten op www.sarahkapustin.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.  

 


