
 

 
 

seizoen 2019/2020 

Izhar Elias, gitaar 
Eva Stegeman, viool 
Iván Iliev, altviool 
 
Deze drie musici hebben hun sporen verdiend binnen de kamermuziek en de uitvoeringspraktijk van 
het barokke en klassieke repertoire. Ze geven concerten in binnen- en buitenland. 
Voor hun Beethoven project zijn ze de Europese bibliotheken ingedoken, waar ze vele bijzondere 
gitaararrangementen vonden. Met het gebruik van het authentieke instrumentarium, inclusief 
klassieke stok en darmsnaren, geeft het trio een uniek tijdsbeeld en komen de bijzondere vondsten 
opnieuw tot leven. Hun album ‘Adelaide, Beethoven and the guitar’ ontving lovende kritieken. 
Luister Magazine noemde het album “erg beeldend en meeslepend”. 
 
Programma: ‘Beethoven en de gitaar’ 
 
"...erg beeldend en meeslepend..." (Luister Magazine)  
Het album “Adelaide, Beethoven and the guitar” kreeg  4 sterren in Trouw, het Nederlands Dagblad 
en Luister Magazine. 
 
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren is. Ter gelegenheid van deze 
verjaardag heeft Nederlandse Muziekprijswinnaar Izhar Elias een programma samengesteld met 
werken van Beethoven. Het zijn bijzondere arrangementen voor gitaar en strijkers, gemaakt door 
tijdgenoten van Beethoven. Rond 1800  was de gitaar in Wenen nieuw en hip. Er was grote vraag 
naar repertoire en talrijk waren dan ook de door gitaarvirtuozen gemaakte gitaarbewerkingen van 
muziek van jonge grootheden als Beethoven.  
Izhar bespeelt een unieke Carlo Guadagnini gitaar uit 1812. 
 
Adelaide, opus 46 
Arrangement: Napoleon Coste (1805-1883) 
Altviool en gitaar 
 
Serenade, opus 8  
Arrangement: Wenzeslaus Thomas Matiegka (1773-1830) / Izhar Elias 
Gitaar, viool, altviool 
 
PAUZE 
 
Francesco Molino (1775-1847): 
Grand Trio Concertant, opus 30 
- Larghetto 
Gitaar, viool, altviool 
 
Potpourri op favoriete thema’s van Beethoven 
Arrangement: Anton Diabelli (1781-1858) 
Uit: Symfonie nr.4, pianosonate opus 28, vioolsonate opus 24, pianotrio opus 1, symfonie nr.2 
Viool en gitaar 
 



 

 
 
 
 
Gedeelte uit: Andante Favori, WoO-57 
Arrangement: Ferdinando Carulli (opus 235) 
Gitaar solo  
Marche Funèbre sur la mort d´un Héros. uit: pianosonate nr.12 opus 26 
Arrangement Sigismund Volker (vroeg 19e eeuw) 
Gitaar solo 
 
Francesco Molino: Grand Trio Concertant, opus 45.  
- Allegro 
Gitaar, viool, altviool 
 


