
ill
us

tr
at

ie
 B

BH
D

2016
Klára Würtz

piano

Wolf gang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
uit de Sonate in F gr. terts KV 332

• Alle gro
• Alle gro assai

Robert Schu mann (1810 - 1856)
• Arabeske in C gr.t. opus 18 „leicht und zart”

Franz Schu bert (1797 - 1828) 
4 Improm tus, opus 142 D 935

• Alle gro mod er ato in F kl.terts
• Alle gretto in As gr. terts

• Thema - Andante in Bes gr.terts
• Alle gro scherzando in F kl.t. Alle gro Scherzando

Frédéric Chopin (1810 - 1856) 
Bal lade nr. 1 in G kl.t. opus 23

• Largo
• Mod er ato

1 januari

Kaarten à € 22,50 
inclusief feestelijke ont vangst 
met na afloop een hapje 
en een drankje zijn verkrijgbaar
aan de zaal van het

Scagon Theater
Markt 18 - Schagen
of online via
www.scagontheater.nl

inloop 14.30 aanvang 15.00 uur

Wij wensen u 
een voorspoedig

nieuwjaar

Meesterlijk Schagen presenteert het 
derde Schager Nieuwjaarsmiddagconcert

Een klassiek con cert in een sfeer volle ambiance.

In de foyer van het Scagon The ater wordt u feeste-

lijk ont van gen met een hapje en een drankje. 

Na afloop is er een informele bor rel. De gezel lige 

muzikale omli jst ing wordt ver zorgd door 

Willem van de Sande (piano).

Mede mogelijk gemaakt door:

In het Mozart jaar 2006 werd zij uitgen odigd

om op Salzburger Fest spiele op te treden.

Op CD heeft Klára Würtz o.a. werken van

Mozart, Beethoven, Brahms, Schu bert,

Schu mann en Tjaikovsky opgenomen.
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Ontwerp en opmaak: SdH Vormgeving/Bredewold & Buczynski | Foto,s Klára Würtz: Derek Vonk | Gedrukt door Drukkerij Springeruit



Nieuwjaarsconcert
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Biografie
Klára Würtz (Boedapest 1965) is een

Hon gaarse meester pi aniste. Zij is

getrouwd met de Ned er landse

label man ager Pieter van Winkel van

Bril liant Clas sics en woont sinds 1996 in

Ams ter dam. Zij doceert aan het Utrechts

Con ser va to rium. Zij speelt al vanaf haar 5e

jaar piano. Van haar 6e tot haar 14e

lev en s jaar was zij lid van een kinderkoor

van de Hon gaarse radio, waarmee zij heel

wat reizen maakte. Tij dens voorstellin gen

speelde zij vaak in de intermezzo’s. 

In 1979 werd zij toege laten tot de Fer enc

Liszt acad e mie. In 1988 nam zij deel aan de

Dublin Inter na tional Piano Com pe ti tion en

viel in de pri jzen met de ver tolk ing van een

werk van Schu bert. Als gevolg daar van

bood Colum bia Artists Man age ment uit

New York haar een con tract aan. Zij gaf in

alle uithoeken van de USA hon der den

con certen. In 1989 studeerde zij cum laude

af.

Met Joan Berkhe mer en Nadia David

vor mde zij in 1990 het Klavier trio

Ams ter dam. Ook treedt zij op met de

vio liste Janine Jansen. Voor Bril liant

Clas sics nam zij de verza melde

pianosonates van Mozart op, als onderdeel

van de Mozart Edi tion.

In 2003 maakte Klára een tournee door

Duit s land met de Nord- West Deutsche

Phil har moniker. In 2003 maakte zij haar

debuut in Carnegie Hall. Tevens speelde zij

in de Boston Sym phony Hall met het

Boston Sym phony Orches tra o.l.v. Bernard

Haitink. >


