
Programma
  

Kamermuziek 
26 juni 2021, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Dasha Beltiukova | fluit 
Julie Moulin | fluit 

Vital Stahievitsj | piano 
 

Fluitfestijn 
 

Albert Roussel         Joueurs de flûte, Op. 27 voor fluit en piano 
(1869-1937)              Pan - Tityre - Krishna - Monsieur de la Péjaudie  
 
Jaap Geraedts         Sonatina voor fluit en piano (1953) 
(1924-2003) Allegro giocoso - Poco lento - Vivace   
 
Maurice Ravel         Ma Mère l’Oye voor 2 fluiten en piano  
(1875-1937)              Pavane de la Belle au bois dormant  
                                    Petit Poucet   
                                     Laideronnette, Impératrice des 
pagodes                                                                                       

  Les entretiens de la Belle et de la Bête  

                                    Le jardin féerique  

 

De Franse fluitiste Julie Moulin studeerde aan het Conservatoire National Supérieure 

Musique et Danse de Lyon en sleepte diverse prijzen in de wacht, waaronder de eerste 

prijs in het Concours Maurepas van 2007. In het Concours de flûte Jean-Pierre Rampal 

van 2008 bereikte ze de halve finale. Moulin speelde o.a. in het orkest van de Opéra 

national de Lyon, het Orchestre d'Auvergne en het BBC National Orchestra of Wales. 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Na enige tijd aan de Orkestacademie te hebben deelgenomen trad ze in maart 2011 als 

tweede fluitist en altfluitist toe tot het Koninklijk Concertgebouworkest. Naast haar 

werkzaamheden bij het Concertgebouworkest  is Julie Moulin actief in de ensembles 

Alter Duft en Quintette K en vormt ze een duo met harpiste Agnès Clément. 

De Wit-Russische fluitiste Dasha Beltiukova, geboren in Minsk in een muzikale familie, 

studeerde aan het Muziek College te Minsk. In 1990 maakte ze haar debuut in het 

Concertgebouw van Minsk. Zij heeft deelgenomen aan internationale 

muziekwedstrijden en masterclasses. Als soliste heeft Dasha vele malen gespeeld met 

kamer- en symfonieorkesten in Wit-Rusland. Dankzij haar groeiende populariteit in 

Belarus zijn er verschillende tv- en radio-opnames van haar concerten gemaakt. Dasha 

heeft een serie van concerten en masterclasses in China gegeven. In 2004 heeft ze 

haar Master opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam afgerond. 

Tegenwoordig treedt Dasha zowel solistisch, als met haar ensembles op in Europe en 

er buiten. www.magicflute.nl 

 

Vital Stahievitch  begon zijn muzikale carrière in Minsk waar hij studeerde aan het 

Muziek College en Nationale Muziekacademie. In 1996 won hij de 2de prijs op de 

Internationale Stasys Vainiunas Pianowedstrijd in Vilnius (Litouwen). Vital heeft een CD 

opgenomen met muziek van Franz Schubert en een andere met muziek van Sergej 

Prokofiev. Vital is de prijswinnaar van het Emmanuel Durlet Internationale 

Pianoconcours in Antwerpen en van het Europese Unie Pianoconcours Arcangelo 

Speranza in Taranto. Hij is laureaat van het Internationale Chopin Pianoconcours 

(Tsjechië) en YPF Pianoconcours (Nederland). In 2007 heeft Vital zijn Master opleiding 

aan het Conservatorium van Amsterdam bij Hakon Austbo afgerond. In 2009 studeerde 

Vital af aan de Universiteit van Amsterdam (Master Artistic Research programma) bij 

Naum Grubert. Hij trad als solist op in veel landen in Europa, in Mexico en in de 

Verenigde Staten.  

 

 

 

 

 
S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  

U wordt Vriend voor € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  

Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
  De rozen worden aangeboden door 

http://www.magicflute.nl/
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