Pianomusik på
Konstakademien

Masterclasses
I Piano Visions masterclass-serie på Konstakademien möter
publiken konsertseriens pianister i en undervisningssituation
tillsammans med pianostudenter. Masterclassen ägnas åt
undervising och samtal om bl a verken som spelas i konsertserien. Pianoteknik, interpretation och klangbehandling är
några av de områden som tas upp. Tack vare noter i storbildsformat på väggen och närhet till flyglar och pianister
får publiken möjlighet att enkelt följa med i den musikaliska
verkstaden.

Biljetter
Vuxen: 250 kr
Barn/ungdom/student: 100 kr
Plus: 350 kr (reserverad sittplats med bra placering i konsertlokalen

samt kaffe & kaka eller ett glas vin i pausen)

Masterclass: 100 kr (Barn/ungdom/student gratis)
Biljetter: www.pianovisions.se eller vid entrén innan konsert
Alla konserter på Konstakademien i Stockholm, Fredsgatan 12
(bredvid Rosenbad). T-bana: T-centralen

23 september 2019 kl 13.00:

Stephen Kovacevich

(Kungasalen på KMH, Valhallavägen 105)

21 oktober 2019 kl 13.00:

Tuija Hakkila

(Konstakademien, Fredsgatan 12)

3 feburari 2020 kl 13.00:

Jean-Marc Luisada

(Kungasalen på KMH, Valhallavägen 105)
Mer information: www.pianovisions.se/masterclasses

Konserter &
Masterclasses

Piano Visions Play
På Piano Vision Play livestreamas alla pianoaftnar från
Konstkademien. Här finns också vårt videoarkiv med
mängder av klipp, hela pianoaftnar och masterclasses från
föregående säsonger.

		säsongen 2019/2020

Några tankar från pianister i serien
“Pianot ger mig oändliga uttrycksmöjligheter stilistiskt och
formmässigt. Från det lilla salongsstycket till orkestrala
klangfärger, stillsam poesi till färgsprakande virtuosa cirkusnummer. Konsertformen en artist - ett instrument skapar ett
starkt fokus på berättelsen och jag tror att just ensamheten
på scenen skapar en stark kommunikation med publiken.”
-- Staffan Scheja
“En pianoafton kan bli precis vad som helst. Repertoaren
är oöverblickbar, möjligheterna att sätta ihop intressanta
program enorma och det är extremt smidigt: pianon finns
nästan överallt. Man kan komma en ensam person med
tåget och ha allt man behöver i skallen.” -- Anna Christensson

Se livestream och videoarkiv på:
www.pianovisions.se/play

Konserter
22 september 2019 kl. 16:00:

24 november 2019 kl. 16:00:

8 mars 2020 kl. 16:00:

Den framstående amerikanske
pianisten och dirigenten Stephen
Kovacevich inleder säsongen av konsertserien ”Pianomusik på Konstakademien”. Stephen Kovacevich
föddes under namnet Stephen
Bishop, son till en kroatisk far och en amerikansk mor. Han
började sina pianostudier 1948, och redan 1951, som 11-åring,
gjorde han sin offentliga debut i San Francisco. Stephen Kovacevich är en av världens mest betydande interpreter av klassisk
pianomusik och en världsattraktion som artist. Publiken på
Konstakademien får även möjlighet att möta honom dagen efter
hans pianoafton i en masterclass på Kungl. Musikhögskolan.

Bengt-Åke Lundin debuterade 1989
med Kungliga Filharmonikerna i
Tjajkovskijs Pianokonsert nr 1, vilket
gav stående ovationer och utmärkta
recensioner. Han utsågs till Stockholms Konserthus första representant i ECHO’s (European Concert Hall Organisation) Rising Star,
och inbjöds att konsertera i Carnegie Hall, Alte Oper, Konzerthaus
Wien, Concertgebouw i Amsterdam m.fl. På Konstakademien
framträder han med verk av Liszt och Rachmaninovs samtliga
Preludier opus 23.

Den unga amerikanska pianisten
Claire Huangci fick sitt internationella genombrott efter 1:a priset i Géza
Anda Piano Competition i Zurich
2018. Claire Huangcis kompletta
inspelning av Chopins nocturner har
rosats av musikkritiker och nyligen
släpptes hennes inspelning av samtliga Rachmaninovpreludier.
Claire Huangci gästar Stockholm för första gången.

Stephen Kovacevich

Program: Bach: Preludium & Fuga nr 4 i Ciss-moll
Brahms: Ballade opus 10 nr 1, Intermezzo opus 119 nr 1 och
Capriccio opus 116 nr 1
Beethoven: Sonat i Ass-dur opus 110
Schubert: Sonat nr 21 i B-dur

20 oktober 2019 kl. 16:00:

Tuija Hakkila

Tuija Hakkila är en av Finlands
mest etablerade pianister med ett
mångsidigt internationellt yrkesliv
både som solist, kammarmusiker,
masterclasslärare, festivalarrangör
samt professor vid Sibeliusakademien i Helsingfors. Tuija Hakkila
har hyllats i världspressen för sina inspelningar och konserter
med tidstrogna instrument med kompositioner av Mozart,
Beethoven, Schumann. På Konstakademien får vi uppleva dessa
välkända klassiker på ett unikt hammarklaver från 1830-talet,
men även den moderna konsertflygeln i salen kommer att klinga med musik av Kaija Saariaho, Luciano Berio m.fl.
Program: Beethoven: Bagateller ur opus 33 - Schumann:
Phantasietanz, Elfe, Kind im Einschlummern, Intermezzo och
Vogel als Prophet - Beethoven: Sonat opus 53 “Waldstein” Berio: Sequenza IV - Sciarrino: Notturno II - Saariaho:
Arabesques et adages - Brahms: Sechs Klavierstücke opus 118

Bengt-Åke Lundin

Program:
Rachmaninov: 10 Preludier opus 23
Schubert/Liszt: tre sångtranskriptioner
Liszt: Benediction de Dieu dans la solitude
Donizetti/Liszt: Reminiscences de Lucia di Lammermoor

2 februari 2020 kl. 16:00:

Jean-Marc Luisada
Legendariske pianisten Jean-Marc
Luisada började sina pianostudier
med Vlado Perlemuter och Paul
Badura-Skoda vid Yehudi Menuhin
School. Med skivkontrakt från
Deutsche Grammophon och Sony
Classical som karriärstart har han framträtt på många stora
scener runt om i världen och som betydande pedagog har
han sin pianoklass vid Ecole Normale Supérieure i Paris. På sin
konsert spelar han ett helklassiskt program med musik av Mozart
och Schumann samt Schuberts sista pianosonat.
Program:
Mozart: Sonat i A-dur K 331
Schumann: Davidsbundlertanze, opus 6
Schubert: Sonat nr 21 i B-dur

Claire Huangci

Program:
Mozart: Sonat i C-moll, K. 457
Chopin: Ballad nr 1 i G-moll
Clara Schumann: ur Soirées Musicales
Rachmaninov: 13 Preludier opus 32

19 april 2020 kl. 16:00:

Melissa JacobsonVelandia
I Piano Visions framtidskategori lyfts varje säsong någon unik svensk
pianist ur den yngre generationen
fram. Melissa Jacobson Velandia
tillhör denna intressanta kategori
musikpersonligheter och uppmärksammades senast som finalist i det prestigefyllda svenska Solistpriset med Rachmaninovs
pianokonsert nr.3 Hon har även vunnit 1: a pris på Steinway
Piano Competition i Düsseldorf. 2015 vann hon Schmolz und
Bickenbacks musikkonkurrens i Düsseldorf.
Program:
Prokofiev: Romeo and Juliet, Ten Pieces for Piano, opus 75
Tcherepnin: 6 Musical Illustrations, opus 41
Scarlatti: 3 Sonater
Albéniz: Tre stycken ur “Iberia”
Ginastera: Tre argentinska danser

