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Vijf jaar Pianoduo Festival Amsterdam 
Lustrumconcert met Sinfonia Rotterdam 
 

AMSTERDAM 22/8/2017 | Het Pianoduo Festival Amsterdam bestaat vijf jaar en viert dat 
op vrijdag 6 oktober met een feestelijk openingsconcert in De Duif in Amsterdam. 
Pianoduo Scholtes & Janssens en Sinfonia Rotterdam spelen onder andere het Concert 
voor twee piano’s en orkest van Poulenc in een avond vol vuurwerk. Het festival 
presenteert van 6 t/m 15 oktober 2017 de crème de la crème uit de internationale wereld 
van de pianoduo’s met optredens van onder meer het Israëlische Silver-Garburg 
pianoduo en het jazz-duo Jeroen van Vliet & Martin Fondse, beiden winnaars van de 
Buma Boy Edgarprijs. Pianoduo Gabi Sultana & Mirek Coutigny brengt met Modern 
Masters een programma rondom hedendaagse Amerikaanse componisten. 
 

Na de overweldigende reacties op hun concert in 2015 speelt het Silver-Garburg pianoduo dit 
jaar opnieuw op Pianoduo Festival Amsterdam. In de Amstelkerk staan op de slotdag op het 
programma Etudes in canon-vorm van Schumann/Debussy, La Valse van Ravel en A 
Midsummer Night’s Dream, het werk van Mendelssohn waarmee het duo internationaal 
doorbrak. De avond ervoor, eveneens in de Amstelkerk, improviseren Jeroen van Vliet & Martin 
Fondse er lustig op los. 
 

Modern Masters 
Het Maltees-Belgische Pianoduo Gabi Sultana & Mirek Coutigny behoort tot de grootste 
talenten in Europa op het gebied van de hedendaagse muziek. Hun concert Modern Masters 
zien ze als een roadtrip door de Verenigde Staten. Ze spelen werken van onder meer Adams, 
Feldman, Glass, Cage, Rzewski. Nieuw op het festival is het dinerconcert in Museum aan de 
Werf. Terwijl Pianoduo Scholtes & Janssens de Schilderijententoonstelling van Moessorgsky en 
de Rapsodie espagnole van Ravel ten gehore brengt, krijgen de bezoekers een 
driegangendiner opgediend. 
 

Voor de kinderen en hun familie is er op zondag 8 oktober in Ostade A’dam De Betovering van 
Atlantis. De Poolse componist Maciej Granat schreef dit kinderconcert, geïnspireerd door de 
mythe van het verzonken eiland Atlantis, speciaal voor het festival.  
 

Proost! 
Het thema van deze vijfde editie is Na Zdorowje!, populair Russisch voor Proost! Werken van 
Russische componisten vormen de rode draad. Bekijk de website voor het complete 
programma.  
 

Pianoduo Festival Amsterdam  
Vr 6 t/m zo 15 oktober 2017   
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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