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* 4E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2008
door Olesya Rostovskaya (Rusland),
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 24 juli 2008 van 20.00-21.00 uur.
Overige informatie: www.nijkv.nl

Russisch talent
Olesya Rostovskaya studeert nog aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” in het
Belgische Mechelen, maar ze heeft al een indrukwekkende muziekstudie achter de rug. En dat is
te horen aan haar beiaardspel!
De piano, het orgel en het componeren hebben weinig geheimen meer voor haar, want ze studeerde er
in haar vaderland, Rusland, al in af. Daarnaast studeerde ze ook nog de theremvox, een elektronisch
instrument, waarbij de klank niet via toetsen wordt gemaakt, maar door handbewegingen!
Op al deze terreinen heeft Olesya Rostovskaya haar sporen al verdiend. Ze trad op met vele orkesten en koren en
ze heeft sinds 1996 al vijf compositieprijzen gewonnen. Haar schooldirecteur Jo Haazen maakt ons attent op dit
bijzondere talent, dat ook op de beiaard al uitblinkt.
“De ziel van de klok”
Olesya Rostovskaya heeft voor het beiaardconcert van donderdagavond 24 juli een programma samengesteld van
“Russische folklore en muziek van Russische componisten” onder de naam “De ziel van de klok”. En Russisch is
het! “Kol slaven” van Bortnjansky is nog enigszins bekend in het westen, en ook de pianowerkjes van
Tchaikovsky zal menigeen herkennen. Voor het overige deel moeten we ons overgeven aan de typisch Russische
klanken, zoals die op de Belgische klokken van ons Nijkerkse carillon zullen worden weergegeven. Het wordt
een interessante kennismaking met een muziekcultuur waar veel klokken in voorkomen, maar vrijwel geen
carillons! U zult het vast niet willen missen. Als u ook nog rustig (en droog) wilt luisteren, dan kunt u dat doen
op de luisterplaats van de NKV, Gasthuisstraat 3a; open vanaf 19.45 uur. Het concert begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer een uur.

