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Liza Ferschtman viert 
honderd jaar Bernstein 
Violiste maakt live-cd en gaat op tournee met Het Gelders Orkest 
 

24/12/2017 | Ter ere van het honderdste geboortejaar van Leonard Bernstein brengt 
violiste Liza Ferschtman samen met Het Gelders Orkest zijn vioolconcert Serenade uit op 
live-cd. Deze ode aan de liefde wordt beschouwd als één van de mooiste klassieke 
werken die hij ooit schreef. Vanaf donderdag 18 januari 2018 gaan Liza en orkest met de 
Serenade op tournee en brengen zij tevens geliefde muziek van Bernsteins landgenoten 
Gershwin, Ives en Copland. Liza Ferschtman speelde de Serenade eerder in Dallas met 
Jaap van Zweden en met het befaamde Boedapest Festival Orkest van Iván Fischer. De 
New York Times noemde haar uitvoering een openbaring. 
 

De Serenade is geïnspireerd op Plato’s Symposium. In deze filosofische tekst zetten Griekse 
wijsgeren hun ideeën over de liefde uiteen. Liza Ferschtman: “Ik was werkelijk verbijsterd toen 
ik het werk voor het eerst hoorde. De eigenheid, de expressie, de variatie in kleuren, de 
ongelooflijke orkestratie. Bernstein combineert diepgang, pathos, inventiviteit en virtuositeit 
moeiteloos met een lichte schwung die nooit cliché wordt en nooit afdoet aan de kwaliteit. Het 
stuk begint met de viool solo, voor mij één van de mooiste openingsmelodieën ooit geschreven. 
Iedereen die de Serenade leert kennen, gaat er van houden.” 
 

Live-cd | Liza Ferschtman / Het Gelders Orkest / Prague Symphony Orchestra 
De cd verschijnt bij Challenge Records en is vanaf vrijdag 9 februari 2018 overal verkrijgbaar. 
Naast de Serenade van Bernstein door Liza Ferschtman en Het Gelders Orkest klinkt op het 
album ook het Vioolconcert op. 35 van Korngold, dat Liza met het Prague Symphony Orchestra 
opnam. “Ook hierin draait het om de liefde. Geworteld in de laat-romantische Weense traditie en 
tegelijkertijd niet gespeend van de charme en bravoure van Hollywood, kun je dit werk 
beschouwen als één groot liefdesepos. Beide meesterwerken raken je rechtstreeks in het hart.” 
 

Concerttournee | Liza Ferschtman en Het Gelders Orkest o.l.v. Christian Vásquez 
 

Do 18 januari 2018  Amsterdam  Muziekgebouw aan ‘t IJ 
Za 20 januari 2018  Arnhem  Musis  
Zo 21 januari 2018  Utrecht   TivoliVredenburg 
Di 30 januari 2018  Wilhelmshaven (D) Stadthalle 
Vr 2 februari 2018  Nijmegen  De Vereeniging 
Za 3 februari 2018  Doetinchem  Schouwburg Amphion 
 

Tickets & Info www.hetgeldersorkest.nl 
 

 

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.  

 


