Finale ’21

donderdag 22 APRIL

PROGRAMMA

Spannende
ontknoping van het
klassiek concours
Van woensdag 21 april tot en met zaterdag 24 april
zenden we de Nationale Finale van het Prinses
Christina Klassiek Concours uit. Kijk en luister drie
avonden gratis naar prachtige muziek, gespeeld
door het talent van de toekomst. En kijk op zaterdag
24 april naar de prijsbekendmaking door Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet.

Alle uitzendingen beginnen om 20:00 uur
en zijn te ZIEN via
• www.christinaconcours.nl
• www.youtube.com/user/christinaconcours

Strijkinstrumenten, categorie 1

JULIAN JEUKENDRUP (14 JAAR, VELP)
viool, 6 jaar les
Miriam Oost, piano
F. Kreisler Praeludium And Allegro In The Style
Of Pugnani
F. von Vecsey Valse triste
Blaasinstrumenten, categorie 3

JAPPE DENDIEVEL (16 JAAR, OOSTKAMP - BELGIË)
fagot, 9 jaar les
Kristien Devolder, piano
M. Bitsch Concertino
Strijkinstrumenten, categorie 2

NOREA QUIRIJNEN (16 JAAR, ZUTPHEN)
altviool, 8 jaar les
Natasja Douma, piano
A. Rubinstein Sonate op. 49 in f: 1. Moderato

Piano, categorie 1

ADAM AKOPIAN (12 JAAR, APELDOORN)
piano, 5 jaar les
F. Liszt Grandes études de Paganini:
5. La chasse in E
Komitas Garun a (Het is lente)
A. Babadjanjan Humoresque
Ensemble, categorie 2

DUO KIRA VAN DER WOERD (16 JAAR, VOORBURG)
viool, 12 jaar les
& PHILIP KARMANOV, (16 JAAR, MAARSSEN)
piano, 10 jaar les
E. Grieg Sonate nr. 3 in c op. 45:
1. Allegro molto ed appassionato

Steun ons. Juist nu!
De finale is gratis via onze website en social media te bekijken.
Wil je je waardering uitspreken voor de digitale Nationale Finale
van het Prinses Christina Klassiek Concours? Dan hopen we
van harte dat je een bedrag naar keuze doneert bij wijze van
virtueel ticket. Met jouw donatie donatie kunnen we investeren
in de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je kunt
doneren via www.christinaconcours.nl/steunons/doneer/.

Publieksstemmen
De finale wordt in drie delen uitgezonden en iedere
uitzending begint om 20:00 uur. Direct na elke
uitzending tot 14:00 uur de volgende dag kan iedereen
stemmen op zijn of haar favoriete finalist. Er zijn drie
publieksprijzen: per uitzendavond is er één te winnen.
De winnaar is de finalist met de meeste stemmen en
iedereen in Nederland én Vlaanderen mag meestemmen.
Wel geldt: 1 stem per mailadres per avond. Breng je
stem uit via www.christinaconcours.nl.

