
RACHMANINOFF 3-daagse  
Donderdag 18 nov. 2021 - 20u00 - Solo piano concerto 
 

Componist: S. RACHMANINOFF - Uitvoerder: Timur SERGEYENIA 
   Programma: solo piano concerto (2 x 45’) 

- 5 Morceaux de fantaisie Op. 5 
- 6 Moments musicaux Op. 16 
Pauze 
- Corelli-Variaties Op. 42 
- Sonata nr 2 Op. 36 

 

 
 

In het concertseizoen 2021-2022 viert pianist Timur SERGEYENIA het 45-jarig jubileum van 
zijn carrière. 
Tijdens deze periode speelde hij meer dan 3000 concerten in tal van landen wereldwijd. 
In 2020 heeft de Franse Academische Vereniging "Arts-Sciences-Lettres" hem de Platina 
Medaille overhandigd en de titel van Laureaat 2020 toegekend voor zijn jarenlange 
internationale artistieke carrière. 
Deze onderscheiding wordt sinds 1915 jaarlijks uitgereikt. De eerste laureaat in 1915 was de 
Belgische Koningin Elizabeth. Onder de laureaten zijn Louis Lumière, Albert Schweitzer, Olivier 
Messiaen, Tibor Varga, Yehudi Menuhin, Jacques Yves Cousteau en vele anderen.  
In 2010 speelde Timur Sergeyenia de hoofdrol van Robert Schumann in de film van 
legendarische Franse regisseur Pierre Viallet "Hommage aan Robert Schumann" (Frankrijk-
Duitsland).  
Timur Sergeyenia is docent piano in de LUCA School of Arts, campus Lemmens, Leuven. 
Timur kreeg zijn muzikale opleiding van hoogstaande musici die de belangrijkste tradities van 
de oude Russische pianoschool voortzetten. 
Zijn professionele carrière ontwikkelde zich met wereldberoemde muzikanten waarmee hij 
frequent contact had: Gustav Leonhardt, Paul Badura-Skoda, Hans Leygraf, Fou Tsung, Tatjana 
Nikolajeva en vele anderen. Veel lovend schreef Yehudi Menuhin: "Ik heb met veel 
bewondering naar uw pianospel geluisterd!". 
 

RESERVEREN:  
€15 incl. evaluatie-receptie met de uitvoerder (min 25j. & vrijetijdspas: €7). 
Vermelde ticketprijs storten op rekening van vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116, 
vermeld: de evenementdatum ‘18.11'+ aantal personen + e-adres’. Overschrijven kan t.e.m. 
4 dagen voor de datum, nadien reserveren per e-post oekeneNV@live.be, op de valreep een 
berichtje naar 0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom. 


