
Program
J.P. Rameau Suite in A
1683 - 1764 Allemande

Courante
Sarabande
Les trois mains
Fanfarinette
La Triomphante

Gavotte et six Doubles
E. Satie Pièces froides
1866 - 1925 No 1 "Airs a faire fuir"
C. Debussy La terrasse des audiences du clair de lune 
1862 - 1918 Preludes Livre No 2

Feux d'artifice
E. Satie Je te veux

Paus
E. Satie Pieces Froides

No 2 "Danses de travers"
F. Schubert 12 Ländler D.790
1797 - 1828
L. Janáček Sonata 1905
1854 - 1916 1 The Presentiment

2 The Death
J.P. Rameau ur Suite in D

L'entretien des muses
Tourbillons
Les Cyclopes

Jean Philippe Rameau var en av de mest betydande 
franska kompositörerna under barockeran och var på 
sin tid den ledande franske kompositören av 
cembalomusik. I stort sett bortglömd under 1800-talet, 
men nu i rampljuset igen.

Fransmannen Erik Satie är mest känd för sina 
korta pianostycken, däribland Trois Gymnopédies och 
Troi Gnossiennes. Vid sidan av sin musik bidrog Satie 
också med egensinniga bidrag i vitt skilda tidskrifter, 
vilka postumt blivit samlade och utgivna i bokform.

Den franske kompositören Claude Debussy arbetade 
inom genren impressionistisk musik. Hans musik 
representerar övergången mellan den senromantiska 
musiken och 1900-talets moderna musik.

Franz Schubert är ett av de mest välbekanta namnen 
i musikhistorien. Hans produktion var enorm – över 
1 000 verk. Mycket av hans musik är skriven för 
mindre sammanhang, musikaliska salonger. Han 
företrädde en tradition fast förankrad i Wienklas-
sicismen, men var också en  stor förnyare i synnerhet 
inom lied-genren.

Leoš Janáček anses tillsammans med  Dvořák och 
Smetana som en av de mest betydande tjeckiska 
tonsättarna. Han var inspirerad av mährisk och 
slavisk folkmusik i sina egna modernistiska 
kompositioner



Tisdag 17 januari 2017, 19:00

Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall

Natacha Kudritskaya, föddes 1983 i Perm i Ryssland och fick sin 
pianoutbildning i Ukraina och Frankrike. Hon bor numera i Marseille. 
Natacha är speciellt förtjust i barockmusik och fransk musik. Hon har 
vunnit flera första priser i prestigefyllda internationella pianotävlingar.

Konserten arrangeras av Norra Hälsinglands Konsertförening, 
www.konsertmusik.se med stöd av Hudiksvalls kommun, Kulturrådet och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

För mera information om vårens konserter se NHKs hemsida 
www.konsertmusik.se
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