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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 mobil cihazlarınızı tamamen sessiz konuma alınız. Fotoğraf, video çekimi ve ses kaydı yasaktır. 

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Piyano Sonatı No.8, Do minör, Op.13  “Pathétique” (20:00)*
Grave: Allegro di molto e conbrio (8:42)*

Adagio cantabile (5:34)
Rondo, Allegro (4:32)

Piyano Sonatı No.14, Do diyez minör, Op.27 No.2, “Moonlight” (15:00)*
I. Adagio sostenuto (6:12)*

II. Allegretto (2:20)*
II. Presto (6:53)*

 ARA (20:00)

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Piyano Sonatı No.23,  Fa minör, Op.57, “Appassionata”  (25:00)*
I.   Allegro assai (10:10)*

II.  Andante con moto (6:43)*
III. Allegro ma non troppo (7:21)*

*Süreler yaklaşıktır.

 
Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır.  Teşekkür ederiz.
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JOHN O’CONOR

50 yıllık müzik kariyeri ile günümüzün önde 
gelen Beethoven yorumcularından dün-
yaca ünlü İrlandalı piyano virtüözü John 
O’Conor aynı zamanda İrlanda Kraliyet Mü-
zik Akademisi Onursal Üyesi. Şampiyonluk-
larla başladığı müzik kariyerini sayısız ödül, 
madalya, nişan ve unvan ile taçlandıran 
sanatçı, dünyanın en prestijli uluslararası 
piyano yarışmalarının da aranan jüri üyesi. 

“Beethoven zirvesinde en yüksek kalibredeki 
kayıtlar” şeklinde yorumlar alan Telarc etiketli 
muhteşem Beethoven albümleri ile büyük Be-
ethoven yorumcusu olarak tanınan sanatçının 
Mozart, Schubert, Haydn, ve John Field ses-
lendirdiği 30’dan fazla albümü bulunuyor. 
 
Dublin’de J.J. O’Reilly’den aldığı dersler-
le piyanoya başlayan O’Conor, Avusturya 
Hükümeti’nin bursu ile ödüllendirilerek eğitim 
için Viyana’ya gönderildi. Efsanevi Alman pi-
yanist Wilhelm Kempff ile özel çalışma fırsatı 
bulan John O’Conor, Wilhelm Kempff’in 1957 
yılından beri devam eden ve yılda bir kere İtal-
ya Positano’daki villasında düzenlenen Beet-
hoven kurslarına hoca olarak da davetler aldı. 
Kursun 50. yıldönümünü kutlamak için 2007’de 
“Beethoven Bootcamp” adında bir TV belgese-
li yapıldı. O’Conor bu kursu artık Dublin’deki 
İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi’nde her yıl 
veriyor; kurs 2022’den itibaren Shenandoah 
Üniversitesi’nin de programında yer almaya 
başlayacak.
 
John O’Conor, 1973’te Viyana’da, Uluslararası 
Beethoven Piyano Yarışması Birinciliği’ni tüm 
jüri üyelerinin oy birliği ile kazandı. 1975’te 
Bösendorfer Yarışması’nda da birincilik ile 
ödüllendirildi. 1986 yılında ünlü Abbey Road 
Stüdyolarında kaydedilen Beethoven Sonatla-
rı kayıtları Amerika’da büyük yankı uyandırdı. 
John O’Conor’ın Telarc etiketiyle birbiri ardına 
yayınlanan başarılı Beethoven kayıtları onu 
dünya çapında ünlü bir Beethoven yorumcusu 
yaptı.
 
Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Afrika’dan 
Avusturalya’ya uzanan dünya çapında resital 
ve konserler veren John O’Conor’ın, birlikte 
aynı sahneyi paylaştığı orkestralar arasında 

JOHN O’CONOR 
TA K V İ M İ N D E N

John O’Conor 
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“Beethoven”
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NEW YORK ULUSLARASI
PİYANO YARIŞMASI JÜRİ ÜYELİĞİ

NEW YORK
19-24 Haziran 2022

Londra Senfoni, Royal Filarmoni, Çek Filar-
moni, Viyana Senfoni, Fransa Ulusal Orkest-
rası, Japon NHK, İrlanda Ulusal Orkestrası, 
Cleveland, San Francisco, Dallas, Montreal ve 
Detroit Senfoni orkestraları gibi dünyanın önde 
gelen orkestraları yer almakta. NewYork’ta Car-
negie Hall ve Lincoln Center, Washington’da 
Kennedy Center, Londra’da Wigmore Hall ve 
South Bank Centre Viyana’da Musikverein, 
Prag’da Dvorak Hall ve Tokyo’da Bunka Kai-
kan ise John O’Conor’ın sahneye çıktığı yük-
sek prestijli salonlardan bazıları. 
 
Dublin Uluslararası Piyano Yarışması’nın jüri 
başkanlığını ve artistik direktörlüğünü ya-
pan John O’Conor, Japonya’da Hamamatsu 
Uluslararası Piyano Yarışması, Moskova’da 
Tchaikovsky Uluslararası Piyano Yarışma-
sı, Viyana’da Beethoven Uluslararası Piyano 
Yarışması, Varşova’da Chopin Uluslarara-
sı Piyano Yarışması, Tel Aviv’de Rubinstein 
Uluslararası Piyano Yarışması ve Hilton Head 
Uluslararası Piyano Yarışması gibi dünyanın 
dört bir yanındaki önemli uluslararası piyano 
yarışmalarında da jüri üyeliği yapıyor. 
 
2010 yılına kadar 16 yıl boyunca İrlanda Kra-
liyet Müzik Akademisi Başkanlığı yapan John 
O’Conor’ın birçok öğrencisi uluslararası müzik 
yarışmalarında büyük başarı ve ödüller kazan-
dı. 2004’te çıktığı Amerika turnesinde sanatçı-
ya İrlanda Oda Orkestrası eşlik etti. 2006 yı-
lından beri Aspen Müzik Akademisi üyesi olan 
O’Conor, Aspen Müzik Festival’inde düzenli 
olarak yer alıyor. 
 
2011’de misafir profesör olarak Japon-
ya’daki Showa Müzik Üniversitesi’nde bu-
lunan John O’Conor, İrlanda Kraliyet Müzik 
Akademisi’nde devam eden profesörlüğünün 
yanı sıra Virjinya’daki Shenandoah Üniversi-
tesi Konservatuarı’nda da misafir profesör ola-
rak yer alıyor. New York Juilliard ve Manhattan 
School, Harvard, Yale, Seattle Üniversitesi, 
Kore Ulusal Sanat Üniversitesi, Sidney ve Pa-
ris Konservatuarları ile İngiltere Kraliyet Müzik 
Akademisi gibi uluslararası arenada referans 
olarak gösterilen müzik kurumlarında master 
class eğitimleri ve konferanslar veriyor.
 
“Beethoven zirvesinde bugüne kadar ki en yük-
sek kalibredeki kayıtlar” şeklinde yorumlar alan 

“A pianist of unbounding 
sensitivity” 

Gramaphone
 

“Impeccable technique and 
musicality ... it would be hard to 
imagine better performances”

Sunday Times - London
 

“This artist has the kind of flaw-
less touch that makes an audience 

gasp”
Washington Post

 
 “Exquisite playing” 

New York Times
 

“Piano virtuosity can take a variety 
of forms, but one of the rarest 

belongs to John O’Conor ... [he] 
represents a vanishing tradition 
that favors inner expression and 
atmosphere over showmanship 

and bravura ... in technically com-
plex passages he goes the extra 
measure to find the ideas behind 

the flurry of notes.”
Chicago Tribune



John O’Conor’ın Beethoven kayıtları için New 
York Times, “en iyi kayıtlar” diye yazdı. Billbo-
ard Classical listelerinde haftalarca kalan albü-
mü ise İrlanda’lı besteci John Field’ın noktür-
lerini kaydettiği albümü oldu. John O’Conor’ın 
2007 ve 2008’de kaydettiği ve büyük övgü alan 
Beethoven piyano konçertoları albümlerinde 
ise sanatçıya Londra Senfoni eşlik etti. Sanat-
çının, 2010 yılında Perfect Sound Stüdyola-
rından “Irish Classics” albümü piyasaya çıktı. 
2016’da “Beethoven: Diabelli Varyasyonları” 
ve aynı yıl kaydettiği diğer albümü “Haydn: So-
natlar” dinleyici ile buluştu. 2019’da piyasaya 
çıkan Haydn Piyano Sonatları Vol.2 solo albü-
münü Mayıs 2021’de piyasaya çıkan son Beet-
hoven albümü takip etti. Bu son albümde İrlan-
dalı Çelist Ailbhe McDonagh ile Beethoven’ın 
tüm çello sonatlarını kaydetti.
 
John O’Conor, klasik müziğe olan katkıların-
dan dolayı İrlanda Ulusal Üniversitesi, Dublin 
Trinity College ve Virjinya Shenandoah Üniver-
sitesi tarafından Fahri Doktora ile onurlandırıl-
dı ve İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi Onur-
sal Üyeliği’ne layık görüldü. Fransız Hükümeti 
tarafından “Officier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres” ve Avusturya Hükümeti tarafından “Eh-
renkreuz für Wissenschaft und Kunst” ünvanla-
rı ile ödüllendirilen John O’Conor aynı zaman-
da Japonya, İtalya ve Polonya Hükümetlerinin 
nişanlarını da taşıyor. Sanatçı, Kasım 2017’de 
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ta-
rafından Dublin’deki Ulusal Konser Salonu’nun 
“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü.  
John O’Conor, Steinway özel sanatçısıdır.

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Alman besteci Ludwig van Beethoven hiç 
kuşkusuz klasik batı müziği tarihinin en bü-
yük isimlerinden biridir. 1770 yılında bugünkü 
Almanya’nın Bonn şehrinde doğmuş, ilk müzik 
eğitimini kendisi gibi müzisyen olan babası Jo-
hann van Beethoven’dan (1739-1792) almış-
tır. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Beethoven’ın müzikal yaşamında önemli bir 
figürdür. Beethoven 17 yaşında gittiği Viyana 
seyahati sırasında müziğinden ilham aldığı 
Mozart ile tanışma fırsatı bulmuş Mozart’tan 
ders almak istemiş ancak Bonn’a geri dönmek 
zorunda kaldığı için bu isteğini gerçekleştire-

memiştir. Beethoven, 22 yaşına kadar Bonn’da 
yaşamış ve Mozart’ın ölümünden bir yıl son-
ra 1792’de gittiği Viyana bestecinin yaşamı-
nın sonuna kadar evi olmuştur. Franz Joseph 
Haydn (1732 - 1809) Beethoven’ın yaşamın-
daki diğer önemli figürlerden biridir. Beetho-
ven, adını daha yeni duyurmaya başlayan bir 
besteci iken Haydn dönemin en ünlü piyanist 
ve bestecilerinden biridir ve Beethoven’daki 
yeteneği görerek onu öğrencisi olarak kabul et-
miştir. Beethoven’ın hem hocası hem de dostu 
olmuştur.

Özel hayatı kavuşulamayan aşklar, babası-
nın alkol sorunu, yaşadığı ailevi sorunlar ve 
ne yazık ki alkole olan düşkünlüğü nedeniyle 
kendi hayatında yaşadığı sağlık sorunları ve 
ekonomik sıkıntılarla geçmiştir. Beethoven da 
bütün büyük besteciler gibi saray ve dönemin 
aristokrat aileleri tarafından finansal olarak 
desteklenmiştir. Soylu ailelerin genç hanım ve 
beylerine verdiği özel dersler, yaptığı besteler 
ve konserleri bestecinin geçim kaynağı olmuş-
tur. Yaşadığı aşklar içinde en büyüğü “Ölümsüz 
Aşk” olarak adlandırdığı ve bugün bile hala gi-
zemini koruyan gizli aşkıdır.

31 yaşındayken, 1801 yılında işitme sorunu 
ortaya çıkmış ve bu sorun 1811’de artık hiç-
bir şey duyamadığı sağırlığa kadar varmıştır. 
1811’de “İmparator Konçertosu”nu seslendirişi 
artık hiçbir şey duyamadığı için tam bir hüsran-
la sonuçlanmış ve bestecinin son sahne per-
formansı olmuştur. Sağırlık özel hayatını çeki-
lemez bir hale getirse de Beethoven’ın besteci 
olarak müzikal üretkenliğini hiçbir şekilde  etki-
lememiş ve hatta hiçbir şey duyamaz olduğu 
bu yıllar Beethoven en güzel, usta eserlerini 
verdiği yıllar olmuştur.

Beethoven’ın eserleri genel olarak kahraman-
lıkları ve zorlukları yansıtır. Yaşadığı dönem 
Avrupası’nın siyasi ve sosyal ortamı ve özel 
hayatında yaşadığı sıkıntılar eserlerinde gö-
rülebilir. Besteleri ile hem dönemi hem de 
kendinden sonra gelen besteciler için yeni bir 
çığır açmıştır. Beethoven, klasik müzik tarihi 
dönemleri içinde kendinden önceki klasik dö-
nem ve kendinden sonraki romantik dönem 
arasında erken romantik dönem bestecisi ola-
rak anılır. 

Besteleri arasında 32 adet piyano sonatının, 
resital repertuarlarında önemli bir yeri vardır. 
Yazdığı 5 piyano konçertosu içinde “İmpara-
tor Konçertosu” en popüler ve sevilen eserleri 
arasındadır. 9 senfonisi içinde ise en popü-
ler olanı “Neşeye Övgü” adını taşıyan son 
bölümü ile bugün Avrupa Birliği Marşı olarak 
da kullanılan, 9. senfonisidir. 9. senfoni aynı 
zamanda insan sesinin ilk kez kullanıldığı 
senfonidir. Yazdığı tek opera ise Fidelio’dur. 
26 Mart 1827’de ilerleyen siroz hastalığı ne-
deniyle Viyana’da yaşama veda eden besteci 
burada toprağa verilmiş; mezarı, yıllar sonra 
1888’de Zentralfriedhof Mezarlığı’na (Viyana) 
taşınmıştır.

Piyano Sonatı No.8, Do minör, Op.13, 
“Pathétique”
Bestecinin 28 yaşında bestelediği ve “Sonat 
Pathétique” adıyla da yaygın olarak bilinen 
eser üç bölümden oluşur. 1798 yılında solo 
piyano için yazılmış klasik dönem eseridir. 
1799’da ilk kez yayınlanan eser, hem Beet-
hoven hem de Mozart’a yaptığı hamilik ile bi-
linen 2. Lichnowsky Prensi Karl Alois’a ithaf 
edilmiştir.

Piyano Sonatı No.14, Do diyez minör, Op. 
27 No.2, “Moonlight”
Beethoven’ın en popüler bestelerinden biri 
olan “Moonlight Sonata” (Ay Işığı Sonatı) 
bestecinin 31 yaşında olduğu 1801 yılında 
yazılmış ve hemen ertesi yıl 1802’de ilk kez 
yayınlanmıştır. Solo piyano için yazılmış, 
üç bölümden oluşan klasik dönem eseridir. 
Beethoven’ın aşık olduğu söylenen 17 yaşın-
daki öğrencisi Kontes Giulietta Guicciardi’ye 
ithaf edilmiştir. Beethoven’ın “quasi una fan-
tasia” (neredeyse bir fantazi) başlığını ver-
mesine rağmen sonatın ilk bölümü bir eleş-
tirmen tarafından İsviçre’deki Lucerne Gölü 
üzerine düşen ayışığı şeklinde betimlendiği 
için bu parça sonradan yaygın bilinen adıyla 
“Ay Işığı Sonatı” olarak anılmıştır. Bir başka 
rivayete göre Beethoven ve imkansız aşkı (ki-
milerine göre yakın bir arkadaşının kimilerine 
göre ise abisinin eşi) birlikte kaçmaya karar 
verirler. Buluşacakları akşam öyle bir yağmur 
yağmaktadır ki Beethoven’ın arabası çamu-
ra saplanır, tüm çabalara rağmen arabayı 

çıkaramayacaklarını anlayınca sevgilisine 
kavuşma ümidiyle yağan yağmurda koşarak 
buluşacakları yere gider Beethoven ancak 
çok geç kalmıştır. Binanın çift yönlü merdi-
venlerinden bir sevgili çıkarken diğer sevgili 
inmektedir ve karşılaşamazlar. Beethoven, 
o gece çektiği acıyı ve sevgilisine kavuşma 
ümidini bu sonatta ölümsüzleştirir. 

Piyano Sonatı No.23,  Fa minör, Op.57, 
“Appassionata”
Beethoven’ın 1804 ve 1806 yılları arasında 
yazdığı 23 numaralı piyano sonatı ilk kez 
1807 yılında yayınlanmıştır.  Fa minör tonda 
yazılmış eser 3 bölümden oluşur ve opus 57 
katalog numarasıyla kayıt altına alınmıştır. 
İlk yayıncısı tarafından klasik müzikseverle-
rin ilgisini çekmesi için tutkulu anlamındaki 
“Appassionata” kelimesi de esere eklenmiş 
ve Beethoven’ın buna bir itirazı olmamıştır. 
Yaygın olarak “Appassionata” adıyla da bili-
en eser, bestecinin toplam 32 sonat arasında 
en popüler üç sonatından biridir. Beethoven’a 
eser hakkında soru sorulduğunda ve açıkla-
ma istendiğinde “Shakespeare’in ‘Fırtına’sını 
okuyun” cevabını verdiği söylenir.

Eser, Beethoven’ın hayatındaki belki de en 
önemli kadın olan Josephine Brunsvik’in 
(1179-1821) ağabeyi Kont Franz von 
Brunsvik’e kız kardeşine duyduğun aşkın bir 
itirafı ve ciddiyetinin bir göstergesi olarak ithaf 
edilmiştir. Macaristan Krallığı topraklarında 
bugünkü Slovakya’nın Bratislava şehrinde 
doğan Josephine, 13 yaşındayken 1792’de 
babasını kaybetmiş ardından Budapeşte ya-
kınlarında Martonvásár’daki şatolarında ba-
basının eşi Anna ve kardeşleri Therese (17) 
Franz (15) ve Charlotte (10) ile yaşamıştır. 20 
yaşına geldiğinde Anna, kızları Therese ve 
Josephine’ni Beethoven’dan piyano dersleri 
almak için Viyana’ya götürmüş ve 1799’da 
Viyana’da tanışmışlardır. Bestecinin bilinen 
en az 15 aşk mektubu yazdığı, onun için “Tek 
Sevgili” ve “Ölümsüz Sevgili” sözcüklerini kul-
landığı Josephine, sosyal statü ve mecburi-
yetlerini dikkate alarak farklı evlilikler yapmayı 
tercih etmiş Beethoven ile duygusal ilişkileri 
somut bir birlikteliğe dönüşmemiştir.



Son 15 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 .

Istanbul Resitalleri 
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!

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

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!



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

Kâmil Şükûn

Değerli İstanbul Resitalleri Ailesi,

Bugün, Genel Koordinatörümüz Nazan Ceylan; İstanbul Resitalleri’nin 
hiçbir zaman yeri doldurulamayacak “Hanımefendisi”, bundan onbeş 
sene evvel yine bir John O’Conor konseriyle başlayan serüvenine yine 
bir John O’Conor konseriyle veda ediyor.

Nazan Hanım İstanbul Resitalleri’nin ilk gününden beri, bulunduğumuz 
coğrafyanın her geçen gün farklılaşan konjektüründen etkilenmeden 
124 konser, 80,000’den fazla izleyici, 100’ün üzerinde sanatçı ve spon-
soru her defasında aynı inanç ve eşi benzeri olmayan sevgisiyle kucak-
layarak İstanbul Resitalleri’nin varlığına her geçen gün hayat verdi.

Siz değerli izleyicilerimiz, altın konuklarımız, sanatçılarımız ve bizi 
ayakta tutan sponsorlarımızın huzurunda, değerli Nazan Hanım’a paha 
biçilemez varlığından dolayı teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL RESİTALLERİ

Mehmet Şükûn

Tesekkürler....



“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...

Yang’ın yeni albümü çıktı! 
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
Çinli gitarist Xuefei YANG’ın yeni 
albümü “Magna Carta” Mayıs’ta 
piyasaya çıktı! John Brunning’in 
eserlerini seslendirdiği albüm 
daha ilk hafta Classic FM’de 
haftanın albümü seçildi.

Gaillard’dan yeni albüm! 
İstanbul Resitalleri sanat-
çısı, Fransız çellist Ophelie 
Gaillard’ın yeni albümü “A Night 
in London” büyük beğeni toplu-
yor. BBC Music Magazine albü-
me beş yıldız verdi.

Hewitt, bu akşam 
Manchester’da! 
İstanbul Resitalleri sanatçısı, 
Kanadalı piyanist Angela Hewitt, 
şef Andras Keller yönetimindeki 
Budapeşte Kamarata Senfoni 
Orkestrası ile 10 Haziran’da 
Machester Bridgewater Hall’da 
Mozart ve Beethoven seslen-
diriyor. 

Feldmann,Temmuz’da 
İtalya’da!
İstanbul Resitalleri sanatçısı 
Alman keman virtüözü Tobias 
Feldmann 25 Temmuz’da Monte-
castello Oda Müziği Festivali için 
sahneye çıkıyor.
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