Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op dinsdag 18 juli 2017 om 20.00 uur door Zsuzsa Elekes.
.
Zsuzsa Elekes, geboren in 1955 in Budapest, behoort tot de toonaangevende Hongaarse organisten
van dit moment. Zij studeerde piano, orgel en klavecimbel aan het Bartók Conservatorium en aan
de Franz Liszt Academie in haar geboortestad bij Gábor Lehotka, Ferenc Gergely en János
Sebestyén. Na haar studies in 1978 cum laude te hebben afgesloten, maakte een stipendium van de
Hongaarse staat het haar mogelijk twee jaar in Leipzig bij de organist van de Thomaskirche,
Hannes Kästner, te studeren. Daarna nam zij nog deel aan meestercursussen bij Marie-Claire Alain,
Jean Guillou, Johannes-Ernst Köhler, Michael Radulescu, Michael Schneider en Luigi Tagliavini.
Al tijdens haar studie won zij de tweede prijs van het Internationaal Franz Liszt Orgelconcours in
Budapest (1978). In 1980 won ze de eerste prijs tijdens het Internationaal Bach Concours te
Leipzig. Reeds tweemaal werd Zsuzsa Elekes onderscheiden door de Liszt Gesellschaft voor haar
opnamen met orgelwerken van Franz Liszt, terwijl haar in 1994 de Liszt-Prijs van het Hongaarse
Ministerie van Cultuur ten deel viel.
Concertreizen voerden haar naar verschillende oost- en west-Europese landen en naar Japan. In
1989 maakte zij haar debuut in ons land in de Grote of Sint-Martinikerk te Doesburg.
(vervolg z.o.z.)
1. Sonate V in D-Dur, op. 65 nr. 5
- Andante - Andante con moto
- Allegro maestoso

Felix Mendelssohn-Bartholdy

1809-1847

2. Uit Lieder ohne Worte:
- Allegro non troppo in c-Moll
- Allegro non troppo in Es-Dur
- Presto agitato in g-Moll

Felix Mendelssohn-Bartholdy

3. Uit Elf Choralvorspiele op.122:
- nrs. 9 & 10 Herzlich tut mich verlangen

Johannes Brahms

1833-1897

4. Sankt-Stephan Fantasie

Gábor Lisznyay

1913-1981

5. Abendlied

Dezsö Antalffy

1885-1945

6. Sonate Nr. 18 in A-Dur
- Phantasie
- Capriccio
- Idylle
- Finale

Josef Gabriel Rheinberger

1839-1901

Op dinsdag 25 juli a.s. om 20:00 organiseert de Grote Kerk een orgelconcert door Jan van Mol (orgel) en
Cristel de Meulder (sopraan). Voor meer informatie: zie www.batzorgel.nl.
Op dinsdag 1 augustus a.s. is het volgende concert in de Sint-Jan, James O’Donnell zal dan het orgel
bespelen. Daarnaast zijn er elke zaterdag t/m 9 september om 16:00 gratis toegankelijke orgelbespelingen
in de Sint-Jan.
Onze concertagenda en programma's kunt u altijd vinden op: www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl.

(vervolg CV)
In het dagelijks leven is zij leraar hoofdvak orgel aan het Bártok Conservatorium in
Budapest.
Regelmatig wordt zij gevraagd te jureren bij interpretatieconcoursen.
Van haar orgelspel verschenen verschillende cd’s met onder meer orgelwerken van Bach,
Reger, Liszt en Rheinberger, en een cd met harmoniumwerken van Liszt. In 1994 maakte zij
een cd op het door haar met voorliefde bespeelde Walcker-orgel in de Martinikerk te
Doesburg met werken van Julius Reubke (Sonate Der 94. Psalm) en Sigfrid Karg-Elert (Trois
Impressions en Sinfonischer Choral 'Jesu, meine Freude'). Daarnaast concerteerde zij
verschillende malen voor de ncrv-radio.
Haar nieuwste cd, eveneens opgenomen in Doesburg, bevat repertoire van Hongaarse
componisten.
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