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Jubileum Young Pianist Foundation 
Mariana Izman: 
‘De grote kracht van 
de muziek is haar 
universele taal’

Op 13 oktober 2019 viert The Young Pianist 
Foundation (ypf) haar 20-jarige bestaan met 
een ypf Jubileumconcert in het Concertgebouw 
in Amsterdam. Die avond draagt oprichter en 
artstiek directeur Marcel Baudet het stokje na 
20 jaar over aan Thomas Beijer, die in 2007 zelf 
het ypf Concours won. Tijdens de eerste editie 
van het concours in 2001 won Mariana Izman 
(1979) de 3e prijs in de categorie 20-24 jaar. Naar 
aanleiding van het jublileum vertelt ze wat haar 
naar Nederland bracht en wat het ypf Concours 
voor haar heeft betekend.  

Mozart in Moldavië
‘Ik weet nog precies wanneer ik besloot dat ik pianist 
wilde worden. Ik moet 10 of 11 jaar zijn geweest. Thuis 
hadden we altijd de radio zachtjes aan staan in de keuken 
en ineens hoorde ik een stuk dat mij enorm raakte. Ik 
zette de radio harder en bleef ademloos luisteren tot de 
laatste noot. Het bleek de Fantasie in d-klein van Mozart 
te zijn en vanaf dat moment wist ik zeker dat ik concert-
pianist wilde worden, om zoveel mogelijk mensen met 
zulke prachtige muziek in aanraking te brengen. Mijn 
ouders zijn allebei gepromoveerde wiskundigen, die 
hun hele leven hebben lesgegeven op de universiteit. 
Wel had mijn moeder al in haar studentenjaren veel 
belangstelling voor klassieke muziek. Ze luisterde gre-
tig naar opnames van geweldige Russische pianisten 
in de openbare bibliotheek van Chisinau, de hoofdstad 
van Moldavië. Ze ging ook regelmatig naar concerten en 
kocht later heel mooie platen, die we helaas thuis nooit 
konden afspelen omdat we geen pick-up hadden. 

Het was mijn moeders droom een piano in huis te 
hebben. Vlak voor mijn vijfde verjaardag kochten mijn 
ouders een Weinbach-piano, waarop ik vervolgens pia-
noles kreeg gedurende een jaar. Toen ik 6 was werd ik als 
jongste leerling tot de eerste klas van het muzieklyceum 
toegelaten, na een strenge selectie waarbij niet alleen de 
muzikaliteit van kinderen werd getest, maar ook hun 
gevoel voor taal en rekenen. Ik kreeg die plek overigens 
niet vanwege mijn pianospel, maar vooral dankzij het 
zingen. Dat deed ik heel veel en heel vroeg, eigenlijk al 
zo lang als ik me kan herinneren. Pianospelen vond ik in 
het begin best lastig en teleurstellend, omdat ik moeite-
loos kon zingen en het gek vond dat het op de piano niet 
helemaal vanzelf ging. 

Het muzieklyceum was de enige school in Moldavië die 
regulier onderwijs combineerde met intensief muzie-
konderwijs, net als het Gnessin Instituut en de Centrale 
Muziekschool in Moskou. We kregen vanaf het begin 
solfège en koorlessen, we moesten ritmische dictees 
maken en hadden ook lessen waarin er simpelweg naar 
muziek werd geluisterd (de auditieve klas). Thuis was er 
veel aandacht voor mijn ontwikkeling. Dagelijks oefe-
nen aan de piano werd erg gestimuleerd. Omdat ik dat 
oefenen de eerste jaren niet zo geweldig vond, raakte ik 
bedreven in het spelen van toonladders op de automa-
tische piloot, terwijl ik tegelijk een boek las en ook nog 
oplette dat mijn moeder niet toevallig in de buurt was 
om mij op heterdaad te betrappen. Uiteindelijk deed ze 
dat gelukkig toch, waardoor ik beter en met meer aan-
dacht ging studeren.

Mijn eerste lerares was een goed geschoolde Molda-
vische pianiste, die als correpetitor bij de opera werkte 
en heel boeiend over muziek kon vertellen. Ook de ope-
raverhalen vond ik prachtig en spannend. Mijn moeder 
nam me af en toe mee naar een voorstelling en ik kan 
me herinneren hoe indrukwekkend ik alles vond: de 

zangers, de kostuums, het decor, het orkest in de bak… 
Notenlezen vond ik niet moeilijk, maar van pianotech-
niek begreep ik in het begin niet veel. Toen ik 6 was 
speelde ik bijvoorbeeld met extreem lage polsen en heel 
gespannen vingers. Tegen de tijd dat ik 10 werd had 
ik gelukkig meer kracht in mijn vingers en kon ik een 
mooiere klank maken dankzij een betere techniek.’

Dinu Lipatti
 ‘Ik had vanuit Moldavië twee keer aan het Interna-
tionaal Eduard Flipse Pianoconcours in Rotterdam 
meegedaan, en kreeg van leden van de jury het advies 
in Nederland piano te komen studeren. Zelf had ik ook 
het gevoel dat ik me in een ander land verder moest 
gaan ontwikkelen, hoe beangstigend ik die grote over-
stap ook vond als 17-jarig meisje. Nadat ik bij docenten 
in Amsterdam en Den Haag had voorgespeeld, ontving 
ik een uitnodiging van beide conservatoria. Ik koos 
uiteindelijk voor Amsterdam, onder meer omdat ik het 
gebouw veel mooier vond, haha! Met een studiebeurs 
van de Nuffic kwam ik in augustus 1997 naar Nederland 
en … ging nooit meer weg. De aanpak hier was totaal 
anders dan ik gewend was: veel minder lessen, veel meer 
vrijheid, veel tijd voor zelfstandige studie en daardoor 
ook veel eenzaamheid. Ik nam me wel meteen voor om 
Nederlands te leren, en toen ik dat vloeiend begon te 
spreken merkte ik dat die vriendelijke maar gesloten 
Nederlanders ook warm en gastvrij konden zijn. 

Van het begin af aan viel het me op dat het technisch 
niveau van de Nederlandse studenten op het Conser-
vatorium van Amsterdam nogal verschillend was, dat 
mensen vaak een goede basistechniek misten maar wel 
heel moeilijke stukken speelden en daarmee worstelden. 
Ook het niveau van de gehoortraining en harmonie-
leer was lager dan ik gewend was; daarentegen ging 
er een wereld voor me open wat 20e-eeuwse muziek 
betreft. Ook de authentieke uitvoeringspraktijk kwam 
aan bod tijdens de ‘repertoireklas’: dankzij de gewel-
dige Sweelinck Collectie, een verzameling historische 
toetsinstrumenten die destijds op de zolder van het 
conservatorium stond en die nu wordt beheerd door 
het Geelvinck Museum, maakten we kennis met oude 
piano’s uit de tijd van Haydn, Mozart, Beethoven en 
Schubert. Van Marcel Baudet, mijn belangrijkste leraar, 
leerde ik dat niet alleen wereldberoemde pianisten maar 
ook pianostudenten vrij zijn in het maken van eigen 
muzikale keuzes, dat zelfstandigheid voor een musicus 
erg belangrijk is en dat je je muzikale smaak eindeloos 
kunt blijven ontwikkelen door veel muziek te beluiste-
ren, naar concerten te gaan enzovoorts. En dat je niet 
klakkeloos alles van je docent hoeft over te nemen. Dat 
laatste was nieuw en bevrijdend voor me.

Baudet heeft in zijn jonge jaren veel kennis opgedaan 
bij grootheden als György Sebök en Vlado Perlemuter, 
de pianist die een rechtstreekse lijn naar Ravel had, en 

—
tekst: Wenneke Savenije
—
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Chagall werkt in Parijs aan een paneel voor de Metropolitan Opera in New 
York, Parijs, Atelier des Gobelins, 1966

noconcours, dus leek het me vanzelfsprekend om mee te 
doen. Daarvoor deed ik mee aan het al eerder genoemde 
Dinu Lipatti Concours in Boekarest, twee keer aan het 
Internationaal Eduard Flipse Concours in Rotterdam, 
en aan de ‘Jonge Virtuozen’ in Antwerpen, een voorbe-

reidend concours op de Koningin Elisabethwedstijd in 
Brussel. 

Het ypf concours is volgens mij door de jaren heen 
enorm veranderd, zeker wat het repertoire betreft. 
De eerste editie was heel bijzonder, omdat er op dat 
moment geen nationaal pianoconcours van dit niveau 
was.  Aan de ene kant bood het excellerende Neder-
landse pianisten de mogelijkheid om ervaring op te doen 
voordat ze naar grote buitenlandse concoursen gingen, 
anderzijds konden ook in Nederland studerende bui-
tenlanders meedoen zodat het niveau hoog was, én er 

waren leeftijdscategorieën waardoor je veel 
winnaars kreeg en jonge pianisten een extra 
stimulans hadden om mee te doen. Ikzelf won 
de derde prijs in de categorie 20-24 jaar. 

Al had ik voor het ypf concours al aan een 

aantal zwaardere internationale concour-
sen meegedaan, ik had nog nooit in een 
competitie gezeten met vrienden van het 
conservatorium, en zelfs niet met mijn toen-
malige vriendje! Het was niet makkelijk voor 
ons beiden en het resultaat loog er niet om: hij 
kreeg de 2e prijs en ik de 3e. Een jaar later zijn 
we uit elkaar gegaan, maar we hebben daarna 
nog vrij lang samen opgetreden als pianoduo. 
Het voordeel van het ypf concours was dat 
de prijswinnaars nog lange tijd concerten 

met name zijn aanpak van de grote romanti-
sche werken en de Franse muziek heeft een 
blijvende invloed achtergelaten. Maar mijn 
allereerste idool was Dinu Lipatti. Vanaf mijn 
13e had ik een pianolerares in Roemenië 
en zij liet mij opnames van hem horen, die 
een onuitwisbare indruk maakten. Zoveel 
schoonheid, puurheid en elegantie! Zijn spel 
is totaal wars van opsmuk en doet me nog het 
meest denken aan een liefdevol gesprek met 
een kind. Op mijn 14e deed ik mee aan het 
Dinu Lipatti Concours in Boekarest en was de 
jongste deelnemer in de finale. Daar mocht 
ik behalve het Pianoconcert van Grieg ook het 
koraal van Bach in de bewerking van Myra 
Hess ‘Jesus, Joy of Man’s desiring’ uitvoeren, 
dat Lipatti zelf zo prachtig vertolkte. Zelf was 
hij nooit tevreden. Hij heeft het geloof ik meer 
dan 40 keer opgenomen. 

Er zijn zoveel geweldige pianisten, maar 
voor Radu Lupu en Murray Perahia heb ik 
wel een heel grote bewondering. Beiden heb 
ik in het Concertgebouw vaak horen spelen, 
en van Perahia heb ik een paar keer les gehad. 
De manier waarop deze pianisten met het 
instrument omgaan is heel inspirerend, de 
helderheid, de grote lijn waarin elk detail zijn 
plekje krijgt… Het repertoire dat ze spelen ligt 
me ook zeer na aan het hart: Bach, Mozart, 
Beethoven, Schubert. Ik raak vooral geïnspi-
reerd door musici die een grote menselijkheid 
in zich dragen, zoals Lipatti of de violist Yehudi 
Menuhin. Zij weten muziek op zo’n intense 
manier te vertolken, dat je het gevoel hebt dat 
de componist het helemaal zo moet hebben 
bedoeld. Met respect voor de partituur en zo 
min mogelijk uiterlijk vertoon. Mijn helden 
van nu zijn bijvoorbeeld violiste Isabelle Faust 
en pianist Alexander Melnikov.’

Hypersensitief
‘De eisen die aan musici worden gesteld ver-
anderen voortdurend. Vroeger zeiden mijn 
docenten: om een goede pianist te worden 
moet je vooral hard werken. Dat is natuurlijk 
een waarheid als een koe, maar het predikaat 
‘goede musicus’ betekent tegenwoordig ook 
dat je stalen zenuwen moet hebben, dat je 
een smetteloze reputatie en een PR-machine 
achter je hebt staan, maar ook dat je in staat 
bent om je niet te laten afleiden door afgunst 
of vleierij. Een goede musicus is in mijn ogen 
een hypersensitief persoon die zich geweldig 
kan inleven in de noten van geniale compo-
nisten, en die per definitie kwetsbaar is. En 

kwetsbaarheid gaat vaak niet zo goed samen met een 
podiumcarrière. Daarom vrees ik in het algemeen dat 
het grote publiek heel veel geweldige musici te weinig 
hoort spelen. Deze zomervakantie las ik een fascine-
rende biografie van Glenn Gould, geschreven door 
violist en psychiater Peter Ostwald. Hij was natuurlijk 
een geniaal pianist, maar dat zo’n excentriek en wereld-
vreemd figuur zo’n lange en vruchtbare carrière heeft 
gehad, dat is in onze tijd bijna niet meer voor te stellen. 

Ik vind het heel jammer dat ik al zo vroeg gecon-
fronteerd werd met de ‘zwaarte’ van een carrière. Dat 
gebeurde van mijn 13e tot mijn 17e. Ik had een heel 
ambitieuze lerares in Roemenië, reisde er elke maand 
heen (vaak met de nachttrein of bus), studeerde min-
stens zeven uur per dag piano, kreeg regelmatig vrij van 
school om concerten te spelen maar moest na concerten 
of tournees in het buitenland wel alle schooltentamens 
halen… Behalve in Roemenië speelde ik in Parijs, Duits-
land, New York, Boston… Maar het woord ‘speels’ kwam 
niet in mijn vocabulaire voor. Ik was veel te serieus met 
de piano bezig en had nooit geleerd dat ontspanning net 
zo belangrijk is als werk. Uitgaan en sport vond ik zonde 
van mijn tijd. Fietsen deed ik in Nederland wel graag, 
maar dan voornamelijk van A naar B. 

Dingen spelenderwijs ontdekken, het stimuleren van 
creativiteit, aandacht voor vrije improvisatie, een beetje 
leren componeren en ook andere instrumenten leren 
bespelen, daaraan heeft het in mijn opleiding ontbro-
ken. Zingen heb ik als kind veel gedaan en dat doe ik nu 
weer voor en met mijn eigen kinderen. Ook af en toe 
lekker dansen vind ik enorm ontspannend. Ik denk dat 
zulke dingen allemaal helpen als je musicus bent. Door 
dansen ontwikkel je gevoel voor ritme, door een beetje te 
componeren begrijp je beter hoe lastig de keuzes zijn die 
grote componisten schijnbaar moeiteloos maken, door 
improvisatie krijg je vrijheid en vertrouwen en kun je 
makkelijker een black-out tijdens een uitvoering opvan-
gen… In Amsterdam kregen we harmonie aan de piano, 
maar die lessen waren te sporadisch en kwamen voor 
mij een beetje te laat om een vast onderdeel van mijn 
dagelijkse studie te worden. Terwijl dat juist zo’n plezier 
kan geven! Verder heb ik tijdens mijn studie in Neder-
land, buiten de concoursen om, het meest de optredens 
met orkest gemist. Die kans krijg je hier als jonge pianist 
bijna nooit, terwijl ik in Moldavië en Roemenië al met 
diverse orkesten had gespeeld en dat geweldig vond.’

Concoursen
‘Ik was 22 toen ik besloot mee te gaan doen aan de ypf 
Piano Competition. Ik zat in de laatste fase van mijn 
studie in Amsterdam. Het leek een goed moment om 
een deel van het programma voor mijn eindexamen 
extra veel aandacht te geven- ik speelde bijvoorbeeld de 
lange en hondsmoeilijke Liszt-sonate - en bovendien 
organiseerde mijn leraar voor het eerst dit nieuwe pia-



In het kader van 20 jaar YPF is een Jubileumboek 
(in het Engels) uitgegeven, dat voor 15 € te koop 
is via de website van ypf: www.ypf.nl. Lezers 
van De Nieuwe Muze kunnen het boek bestellen 
voor € 12,50, door een mail te sturen aan info@
ypf.nl o.v.v. abonneenummer en adresgegevens. 
Het boek is ook te koop op het ypf Jubileum-
concert op 13/10, 20.15 uur, Concertgebouw in 
Amsterdam.

—
tekst: Elger Niels
—
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en masterclasses aangeboden kregen. En er 
is zelfs een aantal cd-opnames gemaakt: de 
Rachmaninoff-box is daar een voorbeeld van. 
Voor al die kansen ben ik de ypf nog steeds 
enorm dankbaar.’

Schoonheid en troost
‘Het is een cliché, maar sinds ik vier jaar gele-
den moeder ben geworden, heeft mijn eigen 
leven, inclusief mijn carrière, op een laag pitje 
gestaan. In deze jaren ben ik eindelijk (een 
beetje) volwassen geworden en heb ik geac-
cepteerd dat ik niet alles tegelijk kan doen, hoe 
lastig en pijnlijk dat ook is. Dat sudderen heeft 
als prettige bijkomstigheid gehad, dat ik nu 
veel beter weet waar ik als musicus gelukkig 
van word. Nu de oudste naar de basisschool 
gaat breekt er een nieuwe fase aan, waarin 
ik weer meer energie in mijn carrière kan 
steken en meer concerten kan spelen. Als 
ik nu op het podium zit, dan voel ik een nog 
sterkere verbinding met de muziek dan ooit 
tevoren. De laatste jaren heb ik me veel in 
Debussy verdiept en nu wil ik graag het resul-
taat op cd zetten (ook al koopt bijna niemand 
die misschien). Verder wil ik vooral Mozart, 
Beethoven en Schubert op concerten spelen, 
als solist en kamermusicus, op de moderne 
piano, maar met het beeld van de fortepiano 
in mijn achterhoofd. Ik zou graag de rest van 
mijn leven pianoconcerten van Mozart spelen, 

het liefst met kleine orkesten en zonder 
dirigent. En liedrecitals met cycli van 
Schubert en Schumann, Debussy, Ravel 
en Poulenc.

Ik hou van verhalen en heb het ver-
band tussen muziek en taal altijd 
fascinerend gevonden. Samenwerken 
met dichters, schrijvers en acteurs zou 
ik geweldig vinden. Niet zo lang geleden 
nog heb ik muziek opgenomen voor een 
Nederlandse korte film die binnenkort 

in première gaat. Ik hou van het podium en zal 
het altijd blijven opzoeken, maar ik zou bij-
voorbeeld ook graag programma’s voor radio 
of tv willen maken, waarin ik met enthousi-
asme over muziek kan vertellen. En ik zou 
kinderconcerten willen geven, met speciaal 
samengestelde programma’s. Er is zoveel 
geweldige kindermuziek door grote compo-
nisten geschreven die veel te weinig wordt 
uitgevoerd! En die muziek dan vol passie en 
vuur spelen en kijken naar de respons. 

Maar mijn allergrootste en moeilijkst te 
verwezenlijken droom is dat ik een kleine 
pianoschool zou willen oprichten, waarin 

talentvolle kinderen in een mooie, vrije en liefdevolle 
omgeving zichzelf kunnen ontplooien. Ik geef al sinds 
mijn studentenjaren pianoles, omdat ik het vak van 
docent geweldig vind en dat komt gedeeltelijk ook door 
mijn opvoeding. Het doorgeven van kennis en jonge 
mensen begeleiden op hun weg naar volwassenheid 
stond bij ons thuis hoog in het vaandel. Ik heb zeven jaar 
aan de Yehudi Menuhin School in Engeland lesgege-
ven en heb door het werken met jong toptalent ook een 
enorme ontwikkeling als docent doorgemaakt. Er zijn 
heel veel aspecten die ik belangrijk vind maar het zou te 
ver doorvoeren om het hier in detail over te hebben. Laat 
ik dit zeggen: ik heb fantastische musici zien lesgeven 
zonder enig psychologisch inzicht of empathie en ben er 
van overtuigd geraakt dat goed lesgeven eerder de kunst 
van het weglaten is dan omgekeerd. Natuurlijk luister 
je kritisch, heb je op- en aanmerkingen en kan het altijd 
beter, maar je moet je ook afvragen: heeft de leerling 
er op dit moment iets aan? Vooral vlak voor examens 
of concerten is het antwoord vaak ‘Nee!’ en dan kan 
het vele malen belangrijker zijn om een opmerking te 
maken die iemand zelfvertrouwen geeft. 

Om de klassieke muziek levend te houden zou het goed 
zijn als musici meer samenwerkingen aangaan met 
scholen en kinder- en jeugdconcerten geven op zoveel 
mogelijk locaties, met geniale muziek en op een fantasti-
sche manier vertolkt. Wat mij betreft geen bewerkingen 
van beroemde stukken, laat de kinderen luisteren 
naar de originele werken! Tv-programma’s maken en 
concerten organiseren waarin belangrijke klassieke 
stukken worden gespeeld en uitgelegd, zoals dirigent 
Leonard Bernstein dat vijftig jaar geleden al deed in zijn 
beroemde kinderconcerten met het New York Philhar-
monic, is natuurlijk ook een goed idee. Maar uiteindelijk 
is klassieke muziek per definitie geen massavermaak, 
ook al kunnen massa’s mensen zonder enige kennis 
ervan toch door muziek geraakt worden. Muziek is een 
universele taal die, net als alle grote kunst, tijdloos is. 
Dat is en blijft haar kracht. Muziek kan menselijke emo-
ties uitdrukken die voor iedereen herkenbaar zijn en elk 
mens schoonheid en troost schenken.’

Izman 
info

www.ypf.nl 
www.marianaizman.com
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‘God is niet dood. 
 Wij roepen haar in het leven.’ 
 EDWIN FAGEL

Opzichtige stilte, 
de nieuwe bundel van 
LEONARD NOLENS

De expositie Behoud de Begeerte, 
een literaire geschiedenis 1984-2014
 in het Letterenhuis (Antwerpen) geeft 

een theatraal en toch ook intiem beeld van 

dertig jaar literatuur: de geschiedenis van Behoud 

de Begeerte én die van de Nederlandse letteren. 

Met dertig jaar Begeerte in affi ches en videomontages, 

markant cijfermateriaal, belangrijke romans en dichtbundels. 

Maar natuurlijk wordt de bezoeker ook ondergedompeld 

in 8 Beaux-Forts, Geletterde Mensen, Koningsblauw 

en Saint Amour – op het podium, in het 

pluche en achter de schermen!

EXPO BEHOUD DE BEGEERTE
11 oktober – 31 december 2014

10.00 > 17.00 uur (tickets tot 16.30 uur)

€ 5 | € 3 | gratis

Letterenhuis

Minderbroedersstraat 22

2000 Antwerpen

 

In het speciaal voor het jubileum geschreven boek Behoud de Begeerte, een literaire geschiedenis 1984-2014 presenteert 

Matthijs de Ridder in ruim 450 pagina’s het verhaal van een literatuur in tomeloze beweging, van Hugo Claus tot Arnon 

Grunberg en van Harry Mulisch tot Tom Lanoye. Deze papieren schatkamer verschijnt op 10 oktober bij De Bezige Bij Antwerpen.

www.letterenhuis.be
+ 32 3 222 93 20www.begeerte.be
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Betaal vandaag nog 
€ 46 voor een 

jaarabonnement 
van 6 nummers 
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POEZIEKRANT

Gedichten bij het werk van 
BERLINDE DE BRUYCKERE

Tussentijds bilan van 
de Dichter des Vaderlands
CHARLES DUCAL

Rondgedans van fantasieRondgedans van fantasie
ILJA LEONARD PFEIJFFER 
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Finest Urtext Editions

LUDWIG VAN BEETHOVEN
NIEUW  Vijf eenvoudige pianosonates

Red.: Norbert Gertsch, Murray Perahia · Vingerzetting: Murray Perahia
Pianosonates nr. 1 f-klein op. 2,1 | nr. 9 E-groot op. 14,1 | nr. 10 G-groot op. 14,2 | 
nr. 19 g-klein op. 49,1 | nr. 20 G-groot op. 49,2
HN 1391 € 19,50

Deze selectie van vijf ‘eenvoudige’ sonates vormt de ideale ingang tot 
de unieke wereld van de pianosonates van deze grote componist. Geor-
dend in stijgende moeilijkheidsgraad (op. 49, op. 14, en tenslotte op. 2, 
nr. 1) biedt dit volume alle voordelen van de nieuwe Urtext editie.
�  voor gevorderde leerlingen, liefhebbers en studenten
�  uitgebreid voorwoord over het ontstaan en de publicatie van 

deze werken
�  uitgave uit de succesvolle Beethoven-samenwerking tussen 

Norbert Gertsch en Murray Perahia

NIEUW  Vijf beroemde pianosonates
Red.: Norbert Gertsch, Murray Perahia · Vingerzetting: Murray Perahia
Pianosonates nr. 8 c-klein op. 13 (Pathétique) | nr. 12 As-groot op. 26 (Trauer-
marsch) | nr. 14 cis-klein op. 27,2 (Mondschein) | nr. 15 D-groot op. 28 (Pastorale) | 
nr. 17 d-klein op. 31,2 (Der Sturm)
HN 1392 € 22,—

Vijf beroemde sonates van Beethoven zijn te vinden in dit aantrekkelijke 
volume met daarin een selectie uit de drie volumes tellende Urtext editie. 
Deze vijf composities zijn niet de moeilijkste sonates uit Beethovens kosmos, 
maar vragen wel om een vergevorderde beheersing van het pianospel.
�  voor gevorderde studenten en professionals
�  hartstochtelijke composities voor Beethoven-fans
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YOUNG PIANISTS  
ABOUT YPF AND MORE...
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