Programma

Kamermuziek
29 oktober 2020, 12.00 en 13.15
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Bosmans&Beyond Duo
Natalia Szmydt | viool
Dimitri Malignan | piano
W.A. Mozart

Sonate voor piano en viool, e-minor

H. Wieniawski

Legenda

H. Bosmans

Concertstuk
(orgineel met orkest)

Dimitri Malignan is een veelbelovend talent, hoop van de Franse piano,
winnaar van de Prix Cortot 2017 en laureaat van meer dan twintig
internationale wedstrijden. Hij maakt nu al indruk op jury's en het publiek
met zijn volwassenheid, zijn muzikale intelligentie en zijn grote
gevoeligheid.
Dimitri Malignan, geboren in 1998 in Parijs uit ouders van Roemeense
afkomst, kleinzoon van componist Henry Mălineanu, begon op 5-jarige
leeftijd piano te spelen bij Nicolas Horvath.

Zijn talent werd al vroeg opgemerkt door Jean-Paul Sévilla.
In 2011 verwelkomde Ludmila Berlinskaya, leerling van Sviatoslav Richter,
hem aan de Ecole Normale de Musique in Parijs. Dimitri behaalt jaar na jaar
alle diploma's uitgereikt door de School, met de hoogste onderscheidingen,
tot aan het Superior Concertist Diploma - Prix Cortot 2017, waarvan hij de
jongste winnaar is. Hij heeft j ook diploma's gehaals in kamermuziek,
muziekgeschiedenis, muzikale analyse, improvisatie en schrijven, waardoor
hij ook zijn passie voor compositie kan uiten.
Sinds 2016 studeert hij aan de conservatoria van Den Haag en Amsterdam
dankzij de gelukkige ontmoeting met Naum Grubert, wiens uitgebreide
onderwijservaring op het hoogste niveau Dimitri in staat stelt zijn
vaardigheden te verdiepen. In 2020 studeerde hij op 22-jarige leeftijd met
de hoogste cijfers af aan het Conservatorium van Amsterdam.
Dimitri heeft deelgenomen aan Masterclasses van gerenommeerde
pianisten, zoals Angela Hewitt, András Schiff, Jean-Philippe Collard, Abdel
Rahman El Bacha, Dmitri Alexeev en Boris Berman.
Hij treedt regelmatig op in Frankrijk en in het buitenland op grote podia.
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