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Hanna Shybayeva neemt alle pianoconcerten
van Beethoven op voor piano en strijkkwintet
Waarom kent niemand de bewerkingen van Vinzenz Lachner?
15/11/2021 Beethovens muziek kent een rijke traditie van arrangementen en transcripties voor de
meest uiteenlopende bezettingen. Maar waarom kent (bijna) niemand de bewerkingen van zijn vijf
pianoconcerten voor strijkkwintet en piano van Vinzenz Lachner? Een onbestaanbaar idee, vond
pianiste Hanna Shybayeva. Zij is de eerste ter wereld die de complete pianoconcerten van
Beethoven in de bewerking van Lachner op cd uitbrengt. Vrijdag 3 december 2021 voltooit zij haar
missie als de derde en laatste cd van het drieluik verschijnt. Op het album, dat bij Naxos wordt
uitgebracht, staan het tweede en vijfde pianoconcert, die Shybayeva speelt met het Animato
Kwartet en contrabassist Bas Vliegenthart.
“De bewerkingen van Lachner zijn zo goed geschreven, dat ik het orkest bijna niet mis”, zegt de
Belarussische en al tientallen jaren in Nederland woonachtige pianiste. “En doordat er veel minder
instrumenten klinken, is de muziek transparanter. Natuurlijk, je hoort de grote, bekende werken maar het
verrassend en verfrissend om ze in een volstrekt andere versie te horen. Het vijfde pianoconcert is de
grootste en misschien ook wel de populairste. De orkestpartij is zo omvangrijk, je zou het bijna een
symfonie kunnen noemen. De pianopartij en de orkestpartij zijn gelijkwaardiger dan in de andere
concerten. Ook in de bewerking van Lachner smelten de piano en het strijkkwintet op een prachtige wijze
samen.”
Vinzenz Lacher, opgegroeid in het Duitse Hertogdom Opper-Beieren, komt uit een muzikaal nest. Zijn
oudere broer Ignaz arrangeerde een groot aantal van de pianoconcerten van Mozart en verwierf daar de
nodige roem mee. De arrangementen van Vinzenz zijn, behalve zijn bewerking van Beethovens vierde
pianoconcert, nauwelijks boven het maaiveld uitgekomen. Sterker nog: ze werden jarenlang op grote
schaal genegeerd en vaak beschouwd als studiemateriaal. Hanna Shybayeva wil met de voltooiing van
dit albumdrieluik aantonen dat dit onterecht is. Op de eerste cd klinken het derde en het vierde
pianoconcert en op het tweede album het eerste pianoconcert en de door Beethoven zelf bewerkte
Tweede Symfonie.
Beethoven: Piano Concertos Nos. 2 & 5 | Hanna Shybayeva - piano, Animato Kwartet, Bas
Vliegenthart - contrabas.
De cd verschijnt vrijdag 3 december 2021 bij Naxos Records en is vanaf die dag wereldwijd
verkrijgbaar, onder meer via www.hannashybayeva.com en de website van Naxos. Kijk ook op
www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.551452.
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.

Over Hanna Shybayeva
Reeds op zeer jonge leeftijd won Hanna Shybayeva talrijke prijzen tijdens concoursen in Europa en de Verenigde
Staten en reisde de pianiste de wereld over om solorecitals te geven en te soleren met orkesten. Hanna heeft het
voorrecht gehad nauw samen te mogen werken met leraren als Dmitri Bashkirov, Ferenc Rados en Naum Grubert,
die alle drie een grote invloed hebben gehad op haar ontwikkeling als pianiste. Bij Grubert studeerde ze aan het

Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze haar Master behaalde met de hoogste onderscheiding. Sindsdien
ging het snel én goed met haar carrière. Shybayeva trad op in Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Zweden, Engeland,
Ierland, Canada, Rusland en de Verenigde Staten. Ze maakte haar opwachting in de Robeco Zomerserie en speelde
op het Beethovenfest in Bonn, het West Cork Chamber Music Festival, het Sound Of Stockholm Festival, het
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht en het Gergiev Festival. Hanna Shybayeva maakt sinds 2008 deel uit
van het New European Ensemble en speelt daarnaast ook regelmatig samen met het Ysaye String Trio. Ze bracht
vele cd’s uit, die in binnen- en buitenland op lovende kritieken konden rekenen. Een album dat zij samen maakte met
violiste Marian Milstein veroverde een Edison. Lees meer op www.hannashybayeva.com.

