
AFSNEE - Sint-Jan-de-Doperkerk  

‘Meester op het Podium’ 
Klassiek topconcert voorafgegaan door orgel-intro 
 
Michail BEZVERKNY vioolvirtuoos, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd 1976 
Timur SERGEYENIA: piano 
 

         

Michail Bezverkhni            TIMUR SERGEYENIA 

foto Hendrik Braem 

Michail BEZVERKNY (Leningrad 27 juli 1947) 
Als vioolvirtuoos was hij laureaat en winnaar van verschillende internationale wedstrijden waaronder de Koningin 
Elisabethwedstrijd in 1976. Deze prestigieuze toekenning liet hem toe om tijdelijk te reizen buiten de USSR tot 1978. 
Pas na de val van de Berlijnse muur kon hij opnieuw vrij concerteren in het buitenland. Hij maakte tal van opnames voor 
bekende opnamestudio’s zoals Melodya en Deutsche Grammophon en verdiende tevens zijn sporen als dirigent, ook 
als componist van onder andere filmmuziek met een eerste prijs van het filmfestival van Valence (F.). 
Zijn stijl is onbedwingbaar Russisch geïnspireerd. Soms moet de pianist zijn begeleiding loslaten om Michail spontaan te 
laten opgaan in al zijn beklemmende viooltechnieken soms passioneel doorspekt met subtiele csárdás-facetten.  
 
TIMUR SERGEYENIA  
Timur Sergeyenia (°1969) volgde piano vanaf zijn derde aan de speciaalschool voor jong talent van het Conservatorium 
te Minsk. Op zevenjarige leeftijd trad hij op als solist samen met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. De jonge 
veelbelovende pianist en componist van diverse pianowerken mocht in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het 
eerste Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. In 1996 startte Sergeyenia met zijn hogere pianostudies aan het 
conservatorium van Minsk en Moskou. Hij concerteerde ondertussen in geheel Europa. Momenteel is Sergeyenia actief 
als docent kamermuziek aan het koninklijk conservatorium van Gent en begeleidt hij zijn eigen kamerorkest Timur und  
Seine Mannschaft. 
 
Op het PROGRAMMA 
Vittali, Saint-Saëns, Mozart, Kreisler, Vieuxtemps, Geisler-Wyganowski, De Sarasate, Wieniawski. 
 
- AFSNEE-Gent - Sint-Jan-de-Doperkerk 
- woensdag 1 okt. 2014 - 20:30 u. 
- ticket (enkel via reservatie):  

- met zicht op de uitvoerders: €25 - maximum 100 plaatsen. 
  - luisterplaatsen: €5. 
- reservatie: telefonisch 0475 23 98 01 of via e-post oekeneNV@live.be   
                      + overschrijving op rek.nr van vzw Collectief ‘De LINK’    

IBAN: BE72 7310 3026 8116 - BIC: KREDBEBB  - Vermelding: concert Afsnee + Uw tel.nr! 
- info: www.oekeneNV.be - 0475 23 98 01 
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