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RESİTALLERİN ‘PATRON’LARINA TEŞEKKÜRLER
Eva & Murat Bar las,  Özkan & Bülent Berkarda, İ rden & Hasan Ulusoy, Stel la & Şafak Levi ,  Sai t  Mısır l ıoğlu, 

Ayşe & Cem Soruşbay, Gülören & Ünal Tekinalp

Lütfen cep cihazlarınızı tamamen kapatınız. Fotoğraf, video çekimi ve ses kaydı yasaktır. 

MUZIO CLEMENTI (1752 - 1832)
Piyano Sonatı, Fa Diyez minör Op.25, No.5 (15:00)*

I. Allegro con espressione (6:30)*
II. Lento e patetico (4:00)*

III. Presto (4:30)*

FRANZ LISZT (1811 - 1886)    
12 Transandaltal Etüd “ Ètudes d’exécution transcendantes”

S.139’dan Seçmeler (40:00)*
IV. “Mazeppa” (7:20)

V. “Feux Follets” (4:00)
VI. “Vision” (5:35)
VII. “Eroica” (5:00)

VIII. “Wilde Jagd” (5:00)
IX. “Ricordanza” (10:20)*

X. Allegro agitato molto (5:00)*

ARA (20:00)

FRYDERYK CHOPIN (1810 - 1849)
Prelüdler(24), Op.28 (38:00)*

1. Agitato - Do Majör (0:38)*
2. Lento - La minör (2:07)*

3. Vivace - Sol Majör (0:55)*
4. Largo - Mi minör (1:57)*

5. Molto allegro - Re Majör (0:33)*
6. Lento assai - Si minör (1:58)*
7. Andantino - La Majör (0:46)*

8. Molto agitato - Fa-diyez minör (1:49)*
9. Largo - Mi Majör (1:25)*

10. Molto allegro - Do-diyez minör (0:30)*
11. Vivace - Si Majör (0:36)*

12. Presto - Sol-diyez minör (1:08)*
13. Lento - Fa-diyez Majör (3:07)*

14. Allegro - Mi-bemol Majör (0:30)*
15. “Rain drops” Sostenuto - Re-bemol Majör (5:15)*

16. Presto con fuoco - Si-bemol minör (1:05)*
17. Allegretto - La-bemol Majör (3:05)*

18. Molto allegro - Fa minör (0:52)*
19. Vivace - Mi-bemol Majör (1:17)*

20. Largo - Do minör (1:39)*
21. Cantabile - Si-bemol Majör (1:52)*
22. Molto agitato - Sol minör (0:44)*

23. Moderato - Fa Majör (0:53)*
24. Allegro appassionato - Re minör (2:29)*

*Süreler yaklaşıktır. 
Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır.  Teşekkür ederiz.

P A L A C E
F E R İ Y E

 CORNUCOPIA 
 CONNOISSEUR



ALIM BEISEMBAYEV

Dünyanın en prestijli yarışmalarından 
“Leeds Uluslararası Piyano Yarışma-
sı” 2021 Şampiyonu, Kazak Piyanist 
Alim Beisembayev bu kez jüri için de-
ğil İstanbul Resitalleri dinleyicileri için 
çalıyor! 

Genç piyano dehası Alim Beisemba-
yev, Rahmaninov’un Paganini Tema-
sı üzerine Rapsodisi’ni Şef Andrew 
Manze yönetimindeki Liverpool Kra-
liyet Filarmoni Orkestrası ile seslen-
dirdiği yorumu ile kazandığı “Birincilik 
Ödülü”nün yanı sıra medici.tv izleyici-
leri tarafından “Dinleyici Özel Ödülü” 
ve Liverpool Kraliyet Filarmoni Toplu-
luğu tarafından “Çağdaş Eser Perfor-
mans Ödülü” ile onurlandırıldı. Ayrıca 
The Guardian sanatçıyı “Gerçek mü-
zikal kişiliğe sahip değerli bir kaza-
nan” sözleriyle övdü.

23 yaşında kazandığı Leeds zafe-
ri öncesi, Evgeny Svetlanov Rusya 
Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, 
Moskova Devlet Senfoni Orkestrası 
ve Fort-Worth Senfoni ile çalmış; Ro-
yal Festival Hall ve Wigmore Hall’da 
sahneye çıkmıştı. Sanatçının Scarlat-
ti, Ligeti ve Ravel seslendirdiği ilk kay-
dı Warner Classics etiketiyle Leeds 
zaferinin hemen ardından EP olarak 
Eylül 2021’de yayınlandı.
 
2021/22 sezonuna şef Case Scag-
lione yönetimindeki Royal Liverpool 
Philharmonic ile başlayan sanatçının 
sezon programı Wigmore Hall, South-
bank Centre, St George’s Bristol’da 
yer alan resitalleri ile devam ediyor. 

ALIM BEISEMBAYEV
TA K V İ M İ N D E N

Alim Beisembayev 
INTERNATIONAL HARROGATE FESTIVAL 

“Clementi, Liszt, Chopin”
HARROGATE
27 Mart 2022

•
Alim Beisembayev 

İSTANBUL RESİTALLERİ 
“Clementi, Liszt, Chopin”

THE SEED
İSTANBUL

31 Mart 2022

•
Alim Beisembayev 

OXFORD PIANO FESTIVAL 
“Haydn, Beethoven, Liszt”

OXFORD
6 Ağustos 2022

Alim Beisembayev 2021/22 Sezonun-
da ayrıca, Steinway Ödüllü Sanatçılar 
Konser Serisi kapsamında Avrupa’nın 
çeşitli yerlerinde de resital ve konser-
ler verecek. World Culture Network 
işbirliği ile Kore’de vereceği konser de 
sanatçının bu sezon programında yer 
alıyor. 
 
1998 Kazakistan doğumlu sanatçı, pi-
yano çalmaya 5 yaşında başladı. 10 
yaşında Kazakistan’dan Moskova’ya 
taşındı ve Moskova Central Music 
School’da müzik eğitimine devam etti. 
Ertesi yıl 11 yaşında katıldığı, genç 
müzisyenler için düzenlenen uluslara-
rası tv yarışması “Fındıkkıran”ı kazan-
ması onu, çocuk yaşında Rusya’da 
geniş bir çevrede bilinir kılmıştı. 12 
yaşına geldiğinde birçok orkestra ile 
çalmış ve konser vermişti. 

Moskovada geçirdiği iki yılın ardından 
müzik eğitimi için bu kez İngiltere’ye 
taşındı ve hocası Tessa Nicholson ile 
Purcell School’da müzik eğitimine de-
vam etti. Purcell’de okuduğu yıllarda 
ABD’deki “Junior Cliburn Internatio-
nal Competition” birincilik ödülü gibi 
kazandığı birçok ödül ile yeteneği 
ödüllendirildi. Müzik eğitimine Purcell 
School’dan sonra Royal Academy of 
Music’te yine hocası Tessa Nichol-
son ile devam etti. Alim Beisembayev, 
hocası Vanessa Latarche ile Royal 
College of Music’te halen yüksek li-
sansına devam etmektedir. Alim Be-
isembayev, müzik eğitimi boyunca 
ABRSM, Munster Kontesi, Hattori 
Vakfı, Drake Calleja Fonu ve Talent 
Unlimited programı çerçevesinde al-
dığı burslar olmak üzere bir çok burs 

“Alim Beisembayev was a worty 
winner, with a polish and maturity 

to his playing that marked him 
among the all male quintet of final-

ists” 
The Guardian 

 
“Alim Beisembayev of Kazakh-
stan, delivered high-powered 

Beethoven, fiery Prokofiev and 
shimmering Rachmaninoff... he 
is impressive and clearly worth 

watching.”  
Wall Street Journal 

“Alim Beisembayev gave the well-
worn Tchaikovsky Piano Concerto 
No. 1 in B-flat Minor, Op.23, a new 
life with his infusion of passion and 

power”
Theatre Jones

 
“The pianist demonstrated extraor-
dinary mastery of tenderness and 
ardor in Schumann’s formidable 

Ètudes Symphoniques.” 
Alain Fourchotte, Monaco Matin



ile de desteklenmiştir.

MUZIO CLEMENTI (1752 - 1832)

Piyanonun babası olarak da bilinen 
Clementi, 7 çocuklu kuyumcu bir İtal-
yan ailenin ilk çocuğu olarak Roma’da 
doğdu. Müzik kariyeri için çocuk yaşta 
ülkesinden ayrılıp İngiltere’ye giden 
İtalyan asıllı İngiliz besteci Clementi 
sadece besteci kimliği ile değil yayıncı 
(özellikle Beethoven eserleri) ve piya-
no imalatçısı olarak da tanınır. 

Yeteneğini duyan ve beğenen zengin 
bir İngiliz olan Sir Peter Beckford’un 
koruması altında İngiltere’ye giden 
Clementi, eğitim ve bakımının karşı-
lığında ailenin misafirleri için müzik 
yapma görevini üstlenmiştir. 18 ya-
şında konser piyanisti olarak sahne-
ye çıkmaya başladı. 22 yaşına kadar 
aile ile birlikte kalmış ve daha sonra 
Londra’ya taşınmıştır. 27 yaşında ya-
yınladığı “6 Piyano Sonatı” ile ün ka-
zanınca artık İngiltere dışına çıkması 
gerektiğini düşünerek önce Paris’e 
ardından Viyana’ya gitti. Viyana’da 
Macaristan Kralı II.Joseph’in isteğiy-
le çağdaşı Mozart ile aralarında bir 
yarışma düzenlenmiştir. Yarışmanın 
kazananı açıklanmasa da Mozart ba-
basına yazdığı mektupta rakibinden 
“şarlatan” diye bahsetmiş;  Clementi 
ise Mozart’ı hep övmüştür.

32 yaşında Avrupa turnesinde büyük 
aşkıyla tanışan Clementi, kızın baba-
sının yüzünden muradına erememiştir 
ama bu aşk acısı onun harika besteler 
yapmasını sağlamıştır. Bu maceranın 
ardından Londra’ya dönen besteci ol-

dukça popüler olan senfonilerini yaz-
maya başlamış ve aranan bir piyano 
hocası olmuştur. Clementi, ünü ken-
disini aşan öğrencileri arasında John 
Field’ın da hocası olmuştur. 

1791-1794 yılları arasında Haydn’ın 
Londra’ya gelişi Clementi’yi olumsuz 
etkilemiştir. Haydn’ın müziği ile reka-
bet edemeyişi, Haydn’ın her Londra’ya 
gelişinde Clementi’ye olan ilginin 
azalmasına sebep olmaktadır. Öte 
yandan yayımcılık ve piyano yapımcı-
lığı işleri iyi gitmektedir. 1810’da tek-
rar İngiltere’ye dönmüş ve  İngiltere’ye 
döndüğünde Emma Gibson ile evlen-
miştir. Artık konser vermeyi bırakmış-
tı; vaktinin çoğunu beste yapmaya ve 
piyano yapımına ayırmıştı. 23 Ocak 
1752’de Roma’da doğan besteci, 10 
Mart 1832’de Worcestershire’de 80 
yaşında yaşama veda etmiştir.

Piyano Sonatı, Fa Diyez minör 
Op.25, No.5
Clementi’nin solo piyano için klasik 
dönem stilinde bestelediği 6 sonattan 
oluşan eseri, Op.25 katalog numarası 
ile kayıtlıdır. Bayan Myrick’e ithaf edil-
miştir. İlk kez 1790 yılında yayımlan-
mıştır. Fa diyez minör tondaki 5 numa-
ralı bu sonat, üç bölümden oluşur.

FRANZ LISZT (1811 - 1886)    

Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, 
klasik müzik evreninin en karizmatik 
müzisyenlerinden biridir. Kiliseden, 
tiyatrodan, felsefeden etkilenmiş, ha-
yatı boyunca değişik alanlara bakmış 
olmakla birlikte tüm serüvenleri için-

de ‘piyano’ hep merkezde kalmıştır. 
‘Piyano Resitali’ kavramı Liszt ta-
rafından geliştirilip olgunlaştırılarak 
bugünkü formunu kazanmıştır. Or-
kestral bir form olan ‘Senfonik Şiir’ 
de yine Liszt’in buluşudur. Liszt’in 
babası Haydn’ın orkestrasında çellist 
olarak çalışan saygın bir müzisyen-
di. İlk piyano derslerini Liszt’e babası 
vermiştir. 6 yaşında piyanoya başla-
mış ve ilk bestelerini 8 yaşında yaz-
mıştır. 1821’de eğitim için Viyana’ya 
götürülen Liszt, dönemin ünlü hocası 
Salieri’nin öğrencisi olmuştur. İki yıl 
sonra 1823’de Beethoven tarafından 
alnından öpülerek kendi deyişiyle 
müziğe vaftiz edilmiştır. Aynı yıl ai-
lesinin Paris’e taşınması nedeniyle 
Paris’e gitmiş; kadınlar arasındaki 
popülerliği sık sık farklı bir kente ta-
şınmasına yol açmıştır. Liszt, klasik 
müzikte romantik dönemin en mer-
kezi figürlerinden biri olmuş; büyü-
leyici piyanizmi ile yaşadığı dönem 
boyunca Avrupa’yı ateşe vermiştir. 
Yakalandığı zatürre nedeniyle yaşa-
ma veda eden büyük besteci, kilise-
ye olan bağlılığı ve tanrıya olan şük-
ranlarının mütevazi bir ifadesi olarak 
gösterişli bir cenaze töreni isteme-
miş, Bayreuth (Almanya) belediye 
mezarlığında, 3 Ağustos 1886’daki 
cenaze töreni bu arzusuna uygun 
olarak yapılmıştır.
  
Transandantal Etüdler S.139’dan 
Seçmeler
Liszt’in Transandantal Etüdler’i onu 
‘Beethoven, Chopin, Schumann, Al-
kan ve Brahms’tan bu yana gelmiş 
‘en büyük’ piyanoforte bestecilerden 
biri olmasını sağlar. Busoni’ye göre, 

Liszt’in etüdleri “piyano için yazılan 
kompozisyonların en başına” konul-
malıdır. Busoni, Liszt’in etüdleri in-
celendiğinde “Şeytani ve Dini” öğe-
lerin kolaylıkla fark edilebileceğini 
içtenlikle belirtir: “Liszt, Tanrı’yı tanır 
ama şeytanı da daha az değersiz 
görmez.” der. 40 yaşındaki Liszt’in 
1851’de yazdığı 12 etüd ertesi yıl 
Carl Czerny’e (1791-1857) ithaf edi-
lerek ilk kez Leipzig’de yayınlanmış-
tır. Solo piyano için yazılmış romantik 
dönem eseri, S.139 katalog numara-
sı ile kayıt altına alınmıştır.

FRYDERYK CHOPIN (1810 - 1849)

Romantik dönem müziğin büyük us-
tası, “Piyanonun Şairi”  Chopin, hiç 
kuşkusuz gelmiş geçmiş en büyük 
bestecilerden biridir. Dokuz yaşında 
verdiği başarılı konserin ardından 
öğrenim için Varşovaʼya gönderilen 
ve üstün yeteneği ile “Harika Çocuk” 
olarak tanınan Chopin, 16 yaşına 
geldiğinde Varşova Konservatuarıʼna 
kabul edilmiş; hocasının tavsi-
ye mektubu ile kısa bir süre sonra 
I. Piyano Konçertosu’nu çalacağı 
Viyanaʼya gitmiş ancak klasik akımın 
merkezi olan Viyanaʼda 19 yaşındaki 
Chopinʼin kullandığı serbest formlar 
pek ilgi çekmemiştir. Bunun üzerine 
1829 – 1830 yılları arasında farklı şe-
hirleri kapsayan bir konser turnesine 
çıkan besteci, 21 yaşında (1831) sa-
dece Lizst, Berliöz gibi müzisyenleri 
değil aynı zamanda Hugo, Balzac 
gibi yazarları, Delacroix gibi ressam-
ları buluşturan, Romantik Dönemʼin 
sanat başkenti ve hayatının sonuna 
kadar yaşayacağı şehir, Parisʼe yer-



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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LAURE
FAVRE-KAHN

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!



leşmeye karar vermiştir. 

Parisʼteki yaşamını, aristokrat bir 
çevre, şık salonlarda verdiği özel 
resitaller, aristokrat ailelerin genç 
kızlarına verdiği piyano dersle-
ri şekillendirmiştir. Zamanla bes-
teciliği gelişmiş, yükselmiş ve adı 
tüm Avrupaʼya yayılmıştır. 1848ʼde 
Parisʼte verdiği son konserin ardın-
dan ertesi yıl 1849ʼda 39 yaşında 
tüberküloza yenik düşen bestecinin 
cenazesi, Parisʼte yaklaşık 3000 ki-
şinin katıldığı büyük bir törenle ken-
di arzusuna uygun olarak Mozartʼın 
Requiemʼi eşliğinde kaldırılarak ebe-
di yolculuğuna uğurlanmıştır. 

Prelüdler Op. 28
Liszt’in “Değerini anlamak çok dik-
katli ve derin bir bilgi isteyen; olduk-
ça müstesna bir eser” olarak tanım-
ladığı prelüdleri Harvard’lı müzikolog 
ve besteci Hugo Leichtentritt “Dünya 
müzik literatüründe eşi benzeri ol-
mayan bir müzikal ruh çeşitliliği ve 
etkisine sahip bir eser” olarak tanım-
lıyor. 

1838-1839 yılları arasında yazılarak 
tamamlanmış eser, Chopin’in çalış-
ma notları arasında bulunan erken 
dönemde yazılmış bazı prelüdleri de 
içermektedir.

Paris’ın rutubetli havasından kurtul-
mak için 1838 kışını geçirmek üzere 
eşi George Sand ile İspanya yakın-
larındaki Mayorka adasındaki Pal-
ma kentinde şirin bir villaya Sand’ın 
iki çocuğu ile birlikte yerleşen çift, 
kısa bir süre sonra çok sevdikleri 

bu evi terk etmek zorunda kalmışlar; 
Chopin’in ilerleyen verem hastalığın-
dan büyük rahatsızlık duyan evsahibi 
senyör Gomez’in ısrarlı baskıları so-
nucu dağlardaki Valdemosa manas-
tırına sığınmışlardır. 

Kayalıklar ve deniz arasında sıkış-
mış ama Chopin’in de ifadesiyle 
“Harika bir manzaraya sahip” Valde-
mosa manastırı bu müstesna eserin 
yazılmasına evsahipliği yapmıştır. 
Eser ilk kez 1839’da basılarak yine 
aynı yıl Paris, Londra ve Leipzig’de 
seslendirilmiştir. 

Chopin, bu eserde çok sevdiği 
Bach’ın 24 Prelüd ve Füg eserini 
esas almış hatta Mayorka’ya gider-
ken eserin bir kopyasını da yanında 
götürmüştür ancak Chopin’in prelüd-
leri emsalsiz ve özgün bir eser olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Prelüdlerde eşsiz bir duygu, ifade 
ve melodi çeşitliliği vardır. 24 prelüd 
tempoları ile anılırken besteci, sa-
dece 15. prelüd’e “yağmur damlala-
rı” adını vermiştir. 24 küçük piyano 
parçasını içeren set, solo piyano için 
yazılmış romantik dönem eseridir. 
Eser, o günün parasıyla yazılma-
sı için 2000 Frank (bugünkü değeri 
yaklaşık 30.000$) destekte bulunan 
Camille Pleyell’e ithaf edilmiştir. Ese-
rin Alman baskısı ise dönemin Alman 
bestecisi Joseph Christoph Kessler’e 
ithaf edilmiştir.

“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...

Goran, Mart’ta Madrid’deydi! 
İstanbul Resitalleri sanatçısı, pi-
yanist Goran Filipec, 23 Mart’ta 
Juan March Vakfı için 
“Sözsüz Operalar” başlığı ta-
şıyan programı ile Liszt resitali 
verdi.

Vitaly, Ukrayna için çaldı!
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
Rus piyanist Vitaly Pisarenko, 12 
Mart’ta Şef Michel Tilkin yöneti-
mindeki Bangkok Kraliyet Sen-
foni Orkestrası ile Beethoven’ın 
3 numaralı piyano konçerto-
sunu seslendirdi. 18 Mart’ta 
ise Cambridge’de tüm geliri 
Ukrayna’lı göçmenlere gidecek 
olan bir konser verdi.

Claire, bu akşam İsveç’te! 
İstanbul Resitalleri 14 Nisan 
sanatçısı, Amerikalı piyanist 
Claire Huangci, 31 Mart akşamı 
Nordic Chamber Orchestra ile 
Saint Saens’ın piyano konçer-
tosu Op.22’yi seslendiriyor. 

Fliter, Temmuzda Oxford’da!
İstanbul Resitalleri’nin Arjantinli 
sanatçısı, piyanist Ingrid Fliter, 
31 Temmuz’da Oxford Piyano 
Festivali’nde, Oxford Filarmoni 
Orkestrası ile Mozart seslendi-
recek. 




