Het Georgische ensemble Ialoni o.l.v. Nino Naneishvili
is op dit moment het beste vrouwenensemble van Georgië. Zij zingen met tien krachtige
stemmen in feilloze zuivere harmonie en met een kenmerkende Georgische polyfonische
zangtechniek. Hun passie is om oude verloren gewaande traditionele liederen op te sporen en bekend te maken. Het zijn rituele zangen bij de geboorte, de doop, het vasten, de
vele feestdagen, de eerste liefde, ziekte, het sterven, maar ook epische volksliederen over
heldendaden. Het ensemble treedt op in alle grote zalen in Georgië, bijvoorbeeld in 2016
in de grote zaal van het Staatsconservatorium in Tbilisi, in Batumi, Gori, Zugdidi, Kutaisi
en in de wijnprovincie Kacheti en nam deel aan diverse internationale festivals in Polen,
Litouwen en Oekraïne. Het ensemble verzorgt optredens voor televisieprogramma’s en
presenteerde de derde CD in juli 2016. www.youtube.com/watch?v=iqCFYwzFMU0&nohtml5
Het koor Caucasica o.l.v. Yuri Makarov
is een gemengd a-capellakoor uit Groningen, opgericht in 1998. Als enig koor in Nederland
zingt het een uniek repertoire van Armeense, Georgische en Russische liederen. Deze
liederen worden gekenmerkt door intrigerende harmonieën en melodieën en beslaan elk
aspect van het leven: strijdliederen, wiegeliedjes, weeklachten en liefdesliedjes, kinderversjes, feestliederen en serene hymnen. www.caucasica.nl
Pianist Andrei Makarov
begon op zijn 4de met pianolessen bij Vlad Larionov en kreeg vervolgens les van Anastasia
Goldberg (docente aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen). Andrei deed al op
jonge leeftijd mee aan verschillende concoursen, waar hij ook prijzen in de wacht sleepte:
tijdens het Haydn Muziek Festival in 2011 (2e prijs), bij het internationale Piano Concours
Steinway & Sons in 2012 (3e prijs). In 2015 won hij de 1e prijs tijdens het Prinses Christina
Concours Noord en de 1e prijs tijdens de landelijke finale van het Prinses Christina
Concours. Momenteel is Andrei leerling van Nata Tsvereli bij de Jong Talentklas Klassieke
Muziek van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Later wil Andrei graag solist
worden. Zijn optreden in het Concertgebouw in Amsterdam is een ervaring die hem tot nu
toe het sterkst is bijgebleven. www.youtube.com/watch?v=t8s951_cMWk

FESTIVAL
concerten • workshops • voordrachten • lezingen
Amsterdam, Utrecht en Groningen 7-16.10.2017

Concert in Groningen, 14 oktober om 20.00 uur
met het ensemble Ialoni, het koor Caucasica en
een solo-optreden van pianist Andrei Makarov

Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen, toegang12.50 euro

Vrouwenensemble Ialoni uit Tbilisi: polyfone en rituele gezangen uit Georgië
Koor Caucasica uit Groningen: Armeense, Georgische en Russische liederen

Festivalprogramma: www.oktoich.nl/pages/festival.html
Reserveren: reserverenconcert@gmail.com o.v.v. concert 14 oktober

