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Meesterpianist Severin von Eckardstein opent 
jubileumeditie Winteravonden aan de Amstel 
 

AMSTERDAM 14/11/2017 | Meesterpianist Severin von Eckardstein opent zaterdagavond 16 
december de vijfde editie van festival Winteravonden aan de Amstel. In de intieme concertzaal 
van Hermitage Amsterdam speelt hij in zijn programma The Russian touch klassiekers van 
Rachmaninov, Medtner, Skrjabin en Prokofiev. Het festival, dat put uit de rijke Russische 
muziekgeschiedenis, duurt van 16 t/m 19 december. Thuisbasis is Hermitage Amsterdam en er 
zijn ook concerten in het Cromhouthuis, de Amstelkerk en Tassenmuseum Hendrikje. Eregast 
is de Russische cellist Alexander Kniazev. Hij wordt beschouwd als de opvolger van 
Rostropovitsj. 
 

Tijdens de intieme salonconcerten op zondag nemen Artist in Residence Plamena Mangova, Olga 
Pashchenko, Dudok Quartet Amsterdam en James Oesi het publiek mee naar het Sint-Petersburg van 
de negentiende eeuw. Pianist Alexei Lubimov, groot pleitbezorger van de hedendaags 
gecomponeerde muziek, speelt tijdens het slotconcert op dinsdag samen met Dudok Quartet 
Amsterdam en Anna Azernikova een speciaal voor het festivaljubileum geschreven minimalistisch 
werk van de Russische componist én rockmuzikant Pavel Karmanov. Frank Groothof brengt, met 
jonge virtuozen uit Rusland en Nederland, de familievoorstelling Peter en de Wolf, naar het muzikale 
sprookje van Prokofiev.  
 

Decemberavonden in Moskou 
Winteravonden aan de Amstel is geïnspireerd op de Decemberavonden in het Poesjkin-museum in 
Moskou. Pianist Svjatoslav Richter, die in 1981 deze concertavonden initieerde, was er van overtuigd 
dat een museum één van mooiste plekken is om kamermuziek te beluisteren doordat er synergie 
ontstaat tussen de verschillende kunstvormen. De Decemberavonden zijn uitgegroeid tot de 
belangrijkste klassieke concertreeksen in Moskou.  
 

Artistiek leider van het festival is sopraan Anna Azernikova. Zij woont al vele jaren in Nederland en is 
geboren en getogen in Moskou. Als kind bezocht zij samen met haar ouders jaarlijks de 
Decemberavonden. “De concerten in combinatie met de locatie en de exposities vormen voor mij de 
mooiste herinneringen uit mijn jeugd.” 
 

Tentoonstelling 
Het festivalthema dit jaar is Hollandse Meesters / Meesterlijke Russen, waarmee de Meesterlijke 
Russen knipogen naar de Hollandse Meesters uit de Hermitage, die tijdelijk geëxposeerd worden in 
Amsterdam. Voorafgaand aan enkele avondconcerten opent Hermitage Amsterdam speciaal voor de 
festivalbezoekers ook de museumdeuren, zodat de tentoonstelling voorafgaand aan het concert kan 
worden bekeken. 
 

Winteravonden aan de Amstel | Hollandse Meesters / Meesterlijke Russen 
Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 december 2017 
Tickets & Info www.winteravondenaandeamstel.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor extra 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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