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Pianoduo Amacord presenteert
album Magical Garden
“Ik ben er nooit niet door betoverd geweest”
5/12/2019 | Vrijdag 17 januari 2020 verschijnt het debuutalbum Magical Garden van
Pianoduo Amacord. “De cd is een ode aan de verbeeldingskracht en de fantasie”, zegt
Maarten den Hengst, die samen met Ivana Alkovic het duo vormt. “Het eerste stuk
waarvan we zeker wisten dat het op de cd moest komen is Ma Mère L’Oye van Maurice
Ravel. Ik speel het al vanaf mijn negende, de eerste jaren samen met mijn vader. Ik ben er
nooit niet door betoverd geweest. Ook is het een van Ivana’s absolute lievelingswerken.
Het bestaat uit vijf sprookjes. We horen de vogels die de kruimels van Kleinduimpje
verorberen, we horen Belle vluchten voor het Beest en via een magische glissando in
een knappe prins veranderen.” Verder staan op de cd, die gemaakt is met Tonmeister
Guido Tichelman, Jeux d’Enfants van Bizet en Six Epigraphes Antiques van Debussy.
Het releaseconcert vindt ook op 17 januari plaats in de Kleine Zaal van Het
Concertgebouw in Amsterdam.
“Jeux d’Enfants van Georges Bizet is een twaalfdelig werk waarin kinderspelletjes muzikaal
worden geportretteerd”, vervolgt Ivana Alkovic. “De stukken zijn zó beeldend en fantasievol
geschreven en tegelijkertijd blinken ze uit in eenvoud.” Six Epigraphes Antiques van Claude
Debussy fungeert als de bad guy op het album. “Het klinkt complexer, een beetje duister en
staat voor het donkere randje dat elk goed sprookje of kinderboek in zich heeft.” Alle werken op
het album zijn oorspronkelijk voor pianoduo geschreven en in een later stadium bewerkt voor
orkest.
Twister
Als we het doen, dan doen we het goed. Dat was de insteek toen de twee pianisten drie jaar
geleden als duo begonnen. “Er ging een wereld voor ons open. Het is een vernieuwde
zoektocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het klavier. Je kunt met z’n tweeën
zoveel meer nuances aanbrengen in kleur, timbre en volume. Ook hebben we wel eens het
gevoel dat we Twister aan het spelen zijn. Er wordt wat afgekruist door de handen, die elk
uiteindelijk toch het liefst alle achtentachtig toetsen tot hun beschikking willen hebben. Dikwijls
schrijven we, net als dansers, hele choreografieën uit, voor onze handen.”
Over Pianoduo Amacord
Pianoduo Amacord is niet alleen een pianoduo maar ook een liefdesduo. Maarten den Hengst
en Ivana Alkovic leerden elkaar kennen in Wenen, waar ze studeerden aan de Universität für
Musik und darstellende Kunst. Ivana Alkovic: “In eerste instantie sloeg de vonk niet meteen
over, aangezien we ons beiden hadden voorgenomen: nooit een pianist als partner! Maar de
liefde is sterk, dat blijkt wel weer. Eenmaal samen duurde het nog een paar jaar voordat
Pianoduo Amacord het licht zag. Maarten den Hengst: “We waren beiden druk met onze eigen
projecten en ook waren we huiverig om dit belangrijke deel van ons leven, de muziek, met
elkaar te delen. Toen we ons er uiteindelijk aan overgaven, bleek er ook muzikaal een
buitengewone synergie te zijn. Ik denk dat de combinatie van Ivana’s romantische en soms

weemoedige inborst, haar opleiding in de befaamde Servisch-Russische pianotraditie versus
mijn West-Europese achtergrond, mijn opleiding en voorliefde voor de Eerste Weense School,
en dat dan allemaal door elkaar geschud in Wenen, voor een unieke cocktail zorgt.”
In hun nog korte bestaan speelde Pianoduo Amacord reeds concerten in Frankrijk, Servië,
Kroatië en Oostenrijk en maakten ze, op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade, een
tournee door Sri Lanka. Componisten als Karl Fiorini, Genevieve Murphy en Diego Soifer
schreven werk voor het duo. Sinds begin dit jaar heeft Pianoduo Amacord de artistieke leiding
over de serie Nieuwe Kerk Concerten in Haarlem. In februari 2020 gaan ze een samenwerking
aan met studenten van de TU Delft in de vorm van een workshop waarbij de studenten een
fantasie LED- installatie bouwen met kleuren die reageren op de klanken van Magical Garden.
Het resultaat van deze samenwerking wordt gepresenteerd op het Highlight Festival in Delft.
Magical Garden - Pianoduo Amacord
De cd verschijnt op vrijdag 17 januari 2020 bij Zip Records. Het releaseconcert vindt
diezelfde dag plaats in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam. Aanvang
20.15 uur. Lees meer op www.pianoduoamacord.com.
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