Van de film De Vervlogen Klank naar een Beethoven-pianorecital door Ronald Brautigam
DE VERVLOGEN KLANK (60’, Patrick Drijver, 2015)
(Zondag 11 februari 2018, 11.00 uur
Filmhuis De Keizer, Keizerstraat 78, 7411HH Deventer
www.filmhuisdekeizer.nl (tevens kaartverkoop)
De film volgt restaurateur en collectioneur van fortepiano’s Edwin
Beunk tijdens zijn restauratie van een Streicher-vleugelpiano uit 1826,
maar toont tevens zijn andere werkzaamheden in die periode, zoals
verhuur van instrumenten in het buitenland, concerten en studioopnames. Zelfs komt er een hedendaagse cross-over band voorbij.
De film is gelardeerd met veel opnamen van (en gesprekken met)
wereldberoemde pianisten, onder wie Ronald Brautigam. Een loflied op de specifieke klankschoonheid van de fortepiano.
Deze breed opgezette film is een boeiende opmaat voor het hieronder beschreven concert.
De regisseur van de film, Patrick Drijver, zal bij de filmvertoning aanwezig zijn en na afloop vragen beantwoorden.

Op woensdag 14 februari 2018 zal pianist Ronald Brautigam, in de concertseries van de
Stichting Kamermuziek Deventer, in de grote zaal van de Deventer Schouwburg een
Beethoven-recital verzorgen.
Er zullen sonates klinken uit de vroege, de midden en de late periode van Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Daartoe worden twee fortepiano’s bespeeld, elk passend bij de periode van ontstaan van de te spelen werken.
Programma: Sonate nr. 15 (Pastorale; 1801), nr. 14 (Mondschein; 1801), nr. 24 (1809),
nr. 28 (1817) en nr. 30 (1820).

Aanvang concert: 20.00 uur. Inleiding door Edwin Beunk: 19.00 uur.
Kaartverkoop: Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2, 7411TJ Deventer.
Kassa: ma t/m vrij 08.30-17.30 uur/Tel.: 0900-3000-200 (ma t/m vrij 09.00-21.00 uur; za/zo 10.00-20.00 uur).
www.deventerschouwburg.nl
Algehele informatie vindt u op de website van de Stichting Kamermuziek Deventer:
www.kamermuziek-deventer.nl

Een aantrekkelijke combinatie van KAMERMUZIEKCONCERT en FILM!
Entreeprijs film: € 9,--. Bezoekers van het concert krijgen op vertoon van hun concertkaart € 1,-- Filmhuiskorting.
Omgekeerd betalen de filmbezoekers op vertoon van hun filmkaart voor het concert geen € 25,-- maar slechts € 19,--.

