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Konser boyunca maske kullanımı zorunludur.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Piyano Sonatı, Do minör, K.457 (20:00)*
I. Molto allegro (7:00)*

II. Adagio (8:00)*
III. Allegro assai (5:00)*

 

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)

Fantezi, Do Majör, Op.17 (30:00)*
 I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen - Im Legendenton - Erstes Tempo - 

Adagio - Im Tempo (12:00)*
II. Mässig. Durchaus energisch. - Etwas bewegter. - Viel bewegter (7:30)*

III. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten. 
 - Etwas bewegter. - Nach und nach bewegter und schneller. - Adagio (10:00)*

ARA (20:00)

 
FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)

Piyano Sonatı No.21, Si Bemol Majör, D.960 (38:00)*
I. Molto moderato (17:00)*

II. Andante sostenuto  (9:30)*
III. Scherzo, Allegro vivace con delicatezza  (4:00)*

IV. Allegro ma non troppo (7:30)*

*Süreler yaklaşıktır.
 
 

Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır.  Teşekkür ederiz.
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CHRISTIAN BLACKSHAW

Wigmore Hall’da seslendirdi-
ği “Mozart Sonatları” albümü, 
Gramophone’da “Bugüne kadar ki 
en iyi 50 Mozart” kayıtları arasında 
gösterilen Blackshaw, usta yorum-
culuğu ile Valery Gergiev, Sir Simon 
Rattle ve Yuri Temirkanov gibi ünlü 
şeflerin gözde piyanistleri arasında 
yer alıyor. Sanatçı, 2019’da İngiliz 
Kraliyet Nişanı MBE ile onurlandı-
rıldı.

Usta yorumculuğu “tutkulu, şairane ve 
duygu yüklü” olarak tanımlanan 1949 
Cheshire doğumlu İngiliz piyanist 
Christian Blackshaw, ilk müzik eğiti-
mini Manchester’da Royal College ve 
Londra’da Royal Academy’de Gordon 
Green’den (1905-1981) aldı. Her bi-
rini en yüksek derecelerle bitirdikten 
sonra Moskova’ya gitti. Müzik eğiti-
mine Leningrad Konservatuarı’nda 
konservatuara kabul edilen ilk İngiliz 
piyanist olarak Moisei Halfin ile devam 
etti. Daha sonra müzik çalışmalarını 
yine Londra’ya dönerek efsanevi pi-
yanist Sir Clifford Curzon (1907-1982) 
ile sürdürdü. Öğrencilik yıllarında 
Napoli’de Casella Uluslararası Piyano 
Yarışması’nı kazanarak İtalya Cum-
hurbaşkanı tarafından “Altın Madalya” 
ile ödüllendirildi.
 
Pianist dergisinin “Müzisyenlerin mü-
zisyeni kategorisinde yer almalı” de-
diği, Londra’da yayınlanan bir yazıda 
ise yorumculuğu “saf müzikalite ve in-
sanlık” olarak tasvir edilen Blackshaw, 
bugüne kadar dünyanın en prestijli 
salonlarında resital ve konserler verdi. 
Klasik müziğin önde gelen büyük or-

CHRISTIAN BLACKSHAW
TA K V İ M İ N D E N

Christian Blackshaw 
EMILY ANDERSON CONCERT HALL 

“Mozart”
GALWAY
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•
Christian Blackshaw 
WIGMORE HALL 

“Mozart”
LONDRA

27 Ocak 2022

•
Christian Blackshaw 
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kestralarıyla aynı sahneyi paylaştı ve 
dünyaca ünlü şeflerin batonu altında 
çaldı. Sanatçının aynı sahneyi pay-
laştığı şefler arasında Valery Gergiev, 
Sir Simon Rattle, Gianandrea Noseda, 
Yuri Temirkano, Sir Neville Marriner ve 
Yannick Nezet-Seguin gibi isimler yer 
alıyor. Birlikte çaldığı orkestralar ara-
sında ise BBC Filarmoni, BBC Senfoni, 
Kraliyet Filarmoni, NewYork Filarmoni, 
San Francisco Senfoni, Berlin Senfoni, 
Baltimore Senfoni, Singapur Senfoni, 
Rotterdam Filarmoni, Londra Filarmo-
ni, Birmingham Senfoni, “Academy of 
St.Martin in the Fields”, Liverpool Kra-
liyet Filarmoni, Philadelphia Orkest-
rası, Bournemouth Senfoni, Kraliyet 
İskoç Ulusal Senfoni, İsrail Filarmoni, 
Dresden Sttatkapelle, St. Petersburg 
Filarmoni ve Moskova Filarmoni gibi 
önemli orkestralar yer alıyor.
 
Mariinsky Theatre, Amsterdam Con-
certgebouw, Pekin’de “National Centre 
for the Performing Arts”, Queen Elisa-
beth Hall gibi prestijli salonlarda kon-
serler veren Blackshaw, 2015’te Wig-
more Hall’da seslendirdiği Mozart’ın 
tüm piyano sonatlarından oluşan kon-
ser maratonu ile müzik eleştirmeleri ta-
rafından büyük bir övgü ile karşılandı. 
“Dönüm Noktası” “Büyülü” ve “Ustalık” 
sözleriyle özetlenen yorumlara can-
lı kaydedilen albümlerin eleştrileri de 
eklendi. New York Times bu albümleri 
2015’in “En İyi Kayıtları” arasında gös-
terirken; Gramophone Dergisi “Bugü-
ne kadar ki en iyi 50 Mozart Kayıtları” 
listesinde yer verdi. BBC Music Maga-
zine ve Classical Music Magazine gibi 
dergiler de “Editorün Seçimi” etiketiyle 
albüm kayıtlarına “5 Yıldız” verdiler. 
Blackshaw, Mozart Sonatları mara-

“The luminous tone he draws from 
the keys is a wonder in itself...”

Financial Times
 

“Blackshaw’s performance was a 
revelation.”

The Independent
 

“Blackshaw’s playing simply de-
fines class and classical.” 

Baltimore Sun
 

“... one rarely hears every note 
struck cleanly and with fresh won-

der.” 
Financial Times

 
“… no sense of ego, only sincere, 
deeply felt playing that conveys 
more in one phrase than others 
find in a whole piece. Most im-

portantly, it conveys a lifetime of 
experience.”

Financial Times



tonunu Tokyo, Şangay ve Pekin’deki 
resitalleri ile tekrarladı. St. Peters-
burg’daki “the Stars of White Nights” 
Müzik Festivali, South Bank Internatio-
nal Piano Series, Ottowa’daki Music & 
Beyond Festivali, Aldeburgh Festivali, 
Edinburgh Festivali’nin yanı sıra  Prag, 
Dubrovnik, Helsinki, Stressa, Londra, 
BBC Proms da usta piyanistin davet 
edildiği festivaller arasında yer alıyor. 
Blackshaw 2013’ten beri  aynı zaman-
da kurucusu olduğu Hellens Müzik 
Festivali’nin de artistik direktörlüğünü 
yürütüyor.
 
Christian Blackshaw, 2019’da İngiliz 
Kraliyet Nişanı MBE ile onurlandır-
dı. Ocak 2020’de Wigmore Hall’da 
verdiği konser, Seen and Heard 
International’da Jack Buckley’in ka-
leminden “Wigmore Hall’da Christian 
Blackshaw’dan Mozart Sihri” başlığıy-
la yayınlandı! 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791)

3 yaşında piyano çalmaya, 5 yaşında 
beste yapmaya başlayan Avusturya’lı 
büyük besteci, 35 yıl gibi kısa süren 
ömrüne 626 eser sığdırmış; operadan 
sonata müziğin yaklaşık her türünde 
eşsiz örnekler vermiş ve kendinden 
sonra yetişen tüm büyük bestecileri 
derinden etkilemiştir. 

Saraydan Kız Kaçırma (1782), 
Figaro’nun Düğünü (1786) ve Sihir-
li Flüt (1791) gibi operalarıyla çok iyi 
bilinen Mozart’ın yazdığı son eser ise 
Requiem olmuştur. Popüler efsaneye 
göre, bu son eseri Requiem’i Mozart 
kendi ölümünü düşünerek yazar ve 

bu dönemde eserin yazılmasını mad-
di olarak destekleyen gizli bir kaynak 
vardır. Mozart’ın eserlerinde Türk iz-
lerine de rastlanır. Bu ilgisinin sebebi 
o dönemde Avrupa’da Türklerin moda 
olması ve Osmanlıların Viyana kuşat-
masının etkilerinin ilerleyen yıllarda 
Avrupalılar özellikle de Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu yurttaşları 
üzerinde etkili olması gösterilebilir. 
Örneğin, Türk Marşı olarak bildiğimiz 
“Rondo alla Turca”da mehter ritminden 
esinlenmiştir. 

Besteci yaşamında çok iyi para kazan-
mış olmasına rağmen yazdığı mektup-
lardan anlaşıldığı üzere oldukça mas-
raflı yaşam tarzı nedeniyle kazandığı 
parayı iyi değerlendirememiş; dostla-
rından çoğu zaman kredi istemek zo-
runda kalmıştır. Annesi “Wolfgang, ne 
zaman yeni bir şeyler kazansa, etrafı-
na veriyordu” demiştir. Kötüleşen sağ-
lığı ve o günlerdeki sıkıntılı maddi du-
rumu bestecinin genç yaşta ölümüne 
sebep gösterilse de ömrünün son dö-
nemlerindeki olaylar bugün de efsane-
vi bir şekilde varlığını sürdürmektedir. 

Piyano Sonatı No.14, Do minör, 
K.457
Mozart’ın Do minör tonda üç bölüm-
den oluşan (I. Molto allegro, II. Adagio, 
III. Allegro assai) 14. piyano sonatı 
K.457 katalog numarası ile kayıt altı-
na alınmıştır. Eser, 1784’te yazılmış 
veya tam anlamıyla tamamlanmıştır. 
Mozart’ın Viyana’da bestelediği ilk 
sonattır. Sonat, Mozart’ın yaklaşık on 
yıllık bir süre içinde çalışmaları arasın-
da yer alan ama 28 yaşında tamamla-
dığı bir çalışmasıdır. Uzun süre sonat 

yazmamasının sebebi, o dönemde 
konçertolara daha iyi ödeme yapıl-
ması olarak gösterilir. İlk kez, ertesi 
yıl 1785’te Do minör Fantezi K.475 
ile birlikte Viyana’da, yayıncısı Artaria 
tarafından “Piyanoforte için Fantezi 
ve Sonat” adı altında yayınlanmıştır. 
Eser, Viyanalı bir yayıncının kızı olan 
ve aynı zamanda Mozart’ın öğrencisi 
Therese von Trattner’e ithaf edilmiş-
tir. Eserin ikinci bölümü, eleştirmenler 
tarafından, en iyi piyano parçaların-
dan biri olarak gösterilir.

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)

Alman besteci ve müzik eleştirmeni 
Robert Schumann, 19.yy. Romantik 
dönem piyano müziğinin en önem-
li temsilcilerinden ve Almanya;daki 
Romantik hareketin öncülerindendir. 
Özellikle solo piyano için müzikleri, 
senfonileri, konçertolarıyla tanınan 
Schumann, bir müzik gazetesi çıkar-
tarak müzikolojinin de ilk isimlerinden 
biri olmuştur. Yaşamı boyunca çektiği 
ruhsal sıkıntılarının yanı sıra yaşadığı 
dönemin romantik ruhunu müzikle en 
şiirsel ve anlamlı biçimde yansıtmış-
tır.

Kitap satıcısı Friedrich August 
Schumann ile Johanna Christiane 
Schanabel’in beş çocuğundan en 
genci olan Robert Schumann, çocuk-
luğundan beri hep şair olmayı istemiş 
ancak müziğe olan yeteneği nede-
niyle babası tarafından piyano ders-
leri almaya teşvik edilerek kendini bu 
yönde ilerletmiştir. 
 
Virtüözlük seviyesine ulaştıktan kısa 

bir süre sonra beklenmedik bir anda 
ellerindeki bir hastalık sonucu piyano 
çalamaz olmuş, sağ elinin orta par-
mağını kullanamaz olunca besteci-pi-
yanist yerine besteci-eleştirmen kim-
liğine bürünmüş ve kararlılıkla beste 
yapmayı sürdürmüştür. 

Piyano hocası Wieck’in kendi gibi 
müzisyen olan kızı Clara Wieck ile 
evlenmiştir.  Clara Schumann’ın dik-
kate değer kariyerinde ise besteci 
eşinin eserlerinin prömiyeri önemli 
bir yer tutmuştur. Delirmekten her 
zaman korkmuş olan Schumann’ın 
bu korkusu ve artan halüsinasyonları 
onu 1854’te bir intihar girişimine ka-
dar götürmüş, bunun üzerine bir akıl 
hastanesine yatırılmış ve 29 Temmuz 
1856’da burada yaşama veda etmiş-
tir.
 
Fantezi, Do Majör, Op.17
Schumann’ın 26 yaşında olduğu 
1836 yılında solo piyano için yazıl-
dığı eseridir. Do Majör tondadır. Üç 
bölümden oluşur. Franz Liszt’e ithaf 
edilmiştir. Schumann’ın solo piyano 
için yazdığı en büyük eserlerinden 
biri olarak gösterilir. Ayrıca erken ro-
mantik döneme ait başlıca eserler-
den biridir. İtalyan versiyonu Fantasia 
olarak da bilinir. Heyecanlı ve tutkulu 
birinci bölümü, Mi bemol Majör tonda 
ve ilk bölümdeki duyguları çağrıştıran 
ikinci bölüm takip eder; parça, ya-
vaş ve derin bir final bölümüyle sona 
erer. 1836 yılı aslında Schumann’ın, 
hocası Friedrich Wieck’in kızı Cla-
ra ile evlenmek istediği ve her ne 
kadar sonunda emellerine kavuşsa 
da reddedildiği yıldır. Aşkını, yoğun 
duygularını, üzüntülerini ve tüm his-



Son 14 yıldır klasik müziğin yüksek 
platformunda, dünya salonlarının ulus-
lararası gözde virtüözleri, yerli, yabancı 
saygın katılımcı kurumları ve kentin 
tepe noktalarından seçkin izleyicileriyle
Türkiye’nin resital odaklı tek
konser dizisi.

İSTANBUL RESİTALLERİ SIRADIŞI SANATÇILAR DEMEKTİR
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CHRISTIAN 
BLACKSHAW

10 ŞUB 2022
piyano

Napoli’de Casella 
Uluslararası 
Piyano Yarışması’nı 
kazanarak İtalya 
Cumhurbaşkanı 
tarafından “Altın 
Madalya” ile ödül-
lendirilen, kayıtları 
Gramophone’da 
“Bugüne kadar ki 
en iyi 50 Mozart” 
kayıtları arasında 
gösterilen İngiliz 
Kraliyet Nişanı 
MBE sahibi Chris-
tian Blackshaw 10 
Şubat’ta İstanbul 
Resitalleri’nde!

f a c e b o o k . c o m / i s t a n b u l r e s i t a l l e r i

# i s t a n b u l r e s i t a l l e r i  

2021 - 2022

MOMO
KODAMA

18 MAR 2022
piyano

ARD Uluslararası 
Müzik Yarışması’nı 
(1991) Birincisi 
Japon piyanist 
Momo Kodama, 
bugün dünyanın 
en iyi orkest-
raları ve gözde 
festivallerinin 
aranan piyanistleri 
arasında! Japon 
piyanist 18 Mart 
2022’de İstanbul 
Resitalleri’nde!

iletisim@istanbulresitalleri.com
İ s t a n b u l  R e s i t a l l e r i ™  b i r  V i z o n S h o w ®  y a p ı m ı d ı r . T ü m  h a k l a r ı  s a k l ı d ı r .

ALIM 
BEISEMBAYEV

31 MAR 2022
piyano

Sezonun yıldız 
ismi ise dünyanın 
en prestijli yarış-
malarından “Le-
eds Uluslararası 
Piyano Yarışması” 
2021 Şampiyonu, 
Kazak Piyanist 
Alim Beisemba-
yev. Genç piyano 
dehası, bu kez 
jüri için değil 
İstanbul Resitalle-
ri dinleyicileri için 
çalacak! 31 Mart 
2022 Perşembe 
akşamı İstanbul 
Resitallerinde!

Istanbul Resitalleri 

30 NİS 2022
piyano

“Geza Anda Ulus-
lararası Piyano 
Yarışması” 2003 
Birincilik ödülü 
Alexei Volodin’in 
müzikal kariye-
rinde ciddi bir 
dönüm noktası 
olmuştu. Son 20 
yıldır, klasik mü-
ziğin uluslararası 
liginde ismi en üst 
sıralarda yer alan 
Alexei Volodin 30 
Nisan’da İstanbul 
Resitalleri’nde!

ALEXEI 
VOLODIN

12 MAY 2022
piyano

Cleveland 
Uluslararası 
Piyano Yarışması 
Altın Madalya ve 
Beethoven Özel 
Ödülü sahibi 
Martina Filjak, 
tutkulu piyanizmi, 
güçlü tekniği ve 
zengin repertuarı 
ile hem ödülleri 
hem de klasik 
müzikseverlerin 
büyük beğenisini 
kazanıyor! 12 
Mayıs’ta İstanbul 
Resitalleri’nde!

MARTINA 
FILJAK

JOHN
O’CONOR

10 HAZ 2022
piyano

Uluslararası 
Beethoven Pi-
yano Yarışması 
Birinciliği’ni (Vi-
yana/1973) tüm 
jüri üyelerinin oy 
birliği ile kazanan, 
günümüzün önde 
gelen Beethoven 
yorumcularından 
İrlandalı piyano 
virtüözü John 
O’Conor, İstanbul 
Resitalleri’nin 
muhteşem sezon 
finali için 10 Hazi-
ran Cuma akşamı 
SSM the Seed’de!

@ I s t _ R e s i t a l l e r i 

11.  
YIL

CLAIRE 
HUANGCI

14 NİS 2022
piyano

2018’de Dünyanın 
en prestijli ulus-
lararası piyano 
yarışmalarından 
Geza Anda’da 
hem “Birincilik” 
hem de “Mozart 
Ödülü” kazanan 
Amerikalı piyanist 
Claire Huangci, bir 
peri kızını andıran 
zarif görünüşünün 
aksine piyano 
başındaki güçlü 
hakimiyeti ve tsu-
nami etkisi yaratan 
yorumculuğu ile 
14 Nisan Perşem-
be akşamı İstanbul 
Resitalleri’nde!

BARRY 
DOUGLAS

10 ARA 2021
piyano

İstanbul Resitalleri 
14. Sezon Açılı-
şı, Tchaikovsky 
Yarışması Birinciliği 
ile “Altın Madalya” 
(1986) kazanarak 
dünya çapında 
adını duyuran 
Kuzey İrlandalı 
usta piyanist Barry 
Douglas ile 10 
Aralık’ta!

14 OCA 2022
piyano

Uluslararası klasik 
müzik dünya-
sında hem aldığı 
ödüller ve başarılı 
Chopin yorumu 
hem de izleyiciyi 
büyüleyen sahne 
enerjisi ile popü-
lerliğini koruyan 
ünlü Fransız virtüöz 
Laure Favre-Kahn, 
Chopin’e ithaf 
ettiği ve “Aleve 
doğru” adını taşı-
yan 12. albümü ile 
yeniden İstanbul 
Resitalleri’nde!



lerini müziğin diliyle anlattığı Op.17 
Fantezi ortaya çıkar. Sonradan eşi 
olan Clara’ya yazdığı mektupta “Tü-
müyle fantastik ve tutkulu çalınacak” 
anlamına gelen I. Bölüm “Durchaus 
phantastisch und leidenschaftlich 
vorzutragen - Im Legendenton - Ers-
tes Tempo - Adagio - Im Tempo.” için 
şöyle der: “Bu bölüm benim şimdiye 
kadar yazdığım en tutkulu sayfalar-
dır; senin için yaktığım derin bir ağıt-
tır.” 4 yıl sonra 12 Eylül 1840’da Clara 
ve Robert Schumann evlenir. 

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)  

İnanılmaz derecede melodi zenginliği 
taşıyan yaklaşık bin eseri ile Avus-
turyalı besteci Franz Schubert, 19. 
yüzyıl Romantik dönem müziğinin 
en önemli kompozitörlerinden biridir. 
Oldukça kısa süren ömründe (31 yıl) 
çok sayıda eser tamamlamış olan 
Schubert, müziğindeki lirik ve şiirsel 
romantizm ile müzik tarihinde vazge-
çilmez bir yer edinmiştir. Schubert de 
Liszt gibi müzik tarihinin önemli figür-
lerinden Kraliyet Orkestrası Şefi An-
tonio Salieri’nin öğrencisi olmuş; ço-
cuk yaşta keşfedilen sesinin güzelliği 
onun kraliyet korosuna kabul edilme-
sini sağlamıştır. Kraliyet okulundaki 
müzik eğitimini tamamladıktan sonra 
besteciliği ön plana çıkmış ve fakat 
bestelerinde şarkıların hep özel bir 
yeri olmuş; 600’den fazla şarkı (lied) 
bestelemiştir.

Schubert, ekonomik sıkıntılar yaşa-
mış olmasına rağmen oldukça geniş 
bir dost çevresi ile zengin bir hayat 
yaşamış ve hayatı boyunca çok se-
vilmiştir. Schubert’in hayatı, sohbet-

li, danslı, konuşmalı ve en önemlisi 
müzikli geçen eğlenceli toplantılarla 
dolu olmuştur. Öyle ki Schubert’in 
son bestelerini dinletmek için bir ara-
ya gelen şairler, politikacılar, filozoflar 
ve saray görevlileri gibi hemen her 
kesimden insanların buluştuğu bu 
toplantılar artık “Schubertiade” adıyla 
anılmaya başlanır. 1822 yılı Schubert 
için zor günlerin başlangıcı olur; fren-
giye yakalanmasına rağmen 19 Ka-
sım 1828’de Schubert’in 31 yıl süren 
yaşamı son bulana kadar son altı yılı-
nı bitmek bilmez bir enerji ile sadece 
beste yapmaya adar. 

Piyano Sonatı No.21, Si bemol 
Majör, D.960 (Op.posth.)
Schubert’in yaşamının son aylarında 
yazdığı D.958, D.959 ve D.960 numa-
ralı sonatlar, “Son Üç Piyano Sonatı” 
olarak da bilinir. Romantik dönem 
eseridir. Opus numarası olmayan so-
natlar, bestecisinin ölümünün ardın-
dan yayınlandığını ifade eden “Op.
posth.” ibaresi taşır. Dört bölümden 
oluşan piyano sonatı Schubert’in ölü-
münün ardından 10 yıl sonra ilk kez 
1838’de yayınlanmıştır. Schubert’in 
19 Kasım 1828’de 31 yaşında hayata 
veda etmeden (neredeyse ölümün-
den bir ay önce önce) hastalıkla mü-
cadele ettiği son günlerinde tamam-
ladığı (Eylül, 1828) Si bemol Majör 
tondaki bu sonat, bestecinin adeta 
vasiyeti gibidir. 

“Klasik müziğin önemi, bu müziği benimsemiş 
toplumların çağdaş uygarlıktaki paylarından okunabilir.”

Kâmil Şükûn
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Klasik müzik, yüzyıllardır dünyanın tüm merkezlerinde toplumunun 
öncü kişi ve kurumlarının aktif katılım ve katkılarıyla hayat buluyor. 

Büyük kentlerin saygıdeğer aileleri, önder kişileri ve toplumsal 
sorumluluklarını ele alışları ile farklılaşan kurumları, klasik müzik ak-
tivitelerine açık destek vererek yaşadıkları topluma bu alanda öncülük 
ediyorlar.

Bugün İstanbul’un klasik müzik etkinlikleri arasında en ön sıralarda ka-
bul edilen ve Türkiye’nin resital odaklı uluslararası tek klasik müzik dizi-
si olan İstanbul Resitalleri de bugüne kadar saygın kişi ve kurumların 
katılımlarıyla hayat buldu.

İstanbul Resitalleri’nin Patronları arasına katılan dostlarımız, İstanbul 
Resitalleri’nin varlığında pay sahibi olarak hem İstanbul’un kültür 
hayatına İstanbul’a yakışır nitelikte artı bir değer kazandırdılar hem 
de “İstanbul” markasının uluslararası çevrelerde bir kez daha saygıyla 
anılmasına vesile oldular.

Dilerseniz sanatçılarla yemekler, protokolden koltuklar, adınıza imzalı 
albümler, misafir davetleriniz ve teşekkür plaketini içeren “Patronlar” 
üyeliği ile özel dostlarımız arasına katılmak için konser girişindeki VIP 
masasına veya iletisim@istanbulresitalleri.com adresine isteğinizi 
belirtebilirsiniz.

Özel dünyamıza simdiden hos geldiniz...

Istanbul Resitalleri
“Patronlar Uyeligi”

.
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“İstanbul Resitalleri bu 
kent kültürüne müthiş 
bir hizmet.”

Hıncal Uluç
Sabah

“İstanbul Recitals
is a glittering showcase
for the world’s
most exciting
keyboard
geniuses.”

Alexandra Ivanoff
Time Out Istanbul

“Klasik müziğin olma-
dığı bir kent düşünü-
lemez. Kentin estetik 
gücü klasik müzik 
konserleriyle doğrudan 
ilişkilidir. İyi ki, İstanbul 
Resitalleri var!” 

Hasan Bülent Kahraman
Sabah

“İstanbul Resitalleri, 
artık İstanbul’un vazge-
çilmez konser dizilerin-
den biri.” 

Evin İlyasoğlu
Cumhuriyet

“It has been said that 
the Istanbul Recitals are 
one of the chief sour-
ces of yüz akı for the 
Istanbul classical music 
scene, and I would fully 
agree ...
John Dyson
Cornucopia

Sanatçılarımızdan...

S. Dinnerstein, Carnegie 
Hall’daydı!
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
piyanist Simone Dinnerstein, 
23 Ocak Pazar günü, New York 
Carnegie Hall’da oyuncu Uma 
Thurman’ın anlatıcılığını yaptı-
ğı, soprano Renée Fleming’in 
sesiyle zenginleşen ve Emerson 
String Quartet ile  aynı sahneyi 
paylaştığı müthiş bir performans 
sergiledi.

X. YANG, 27 Şubat’ta 
İngiltere’de!
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
gitarın Çinli İmparatoriçesi 
Xuefei YANG,  27 Şubat’ta 
Aylesbury’de İspanyol besteci 
Rodrigo’nun yanı sıra  besteci 
John Brunning’in YANG için 
yazdığı gitar konçertosunu da 
seslendirecek. Konser, Florence 
Nightingale yararına düzenle-
niyor.

V. Lisitsa 2022’ye Scriabin 
albümüyle giriş yaptı!
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
Ukraynalı piyanist Valentina Lis-
itsa, Fransız plak şirketi “naïve” 
ile yaptığı uzun dönemli anlaşma 
kapsamında yeni yıla Scriabin 
kaydettiği albüm ile giriş yaptı. 
Albüm Ocak’ta dijital platform-
larda satışa çıktı.

A. Hewitt, Martta Wigmore 
Hall’da!
İstanbul Resitalleri sanatçısı, Ka-
nadalı piyanist Angela Hewitt, 19 
Mart’ta Wigmore Hall’da Bach, 
Chabrier ve Mozart seslendire-
cek.




