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Vrienden van Museum Jan van der Togt genieten van pianoconcert

Woensdag 11 oktober 2017 vond weer een bijzonder Vriendenevenement
plaats in museum Jan van der Togt. De Vrienden hadden met voorrang én
korting kunnen inschrijven op een pianoconcert van Alexander Drozdov.
Deze Russisch-Nederlandse pianist (1979, Moskou) kreeg
zijn muzikale opleiding in Rusland, de VS en Europa. In
2003 studeerde hij bij Willem Brons en Jan Wijn aan het
Conservatorium van Amsterdam, in 2008 behaalde hij zijn
masterdiploma cum laude. Momenteel geeft hij les aan
het conservatorium van Vibo Valentia in Italië, het land
waar hij sinds enkele jaren woont.
Voordat de muziekliefhebbers binnen kwamen bereidde Alexander zich voor. Hij treedt op in diverse
concertzalen in heel Europa, maar niet vaak met zo’n bijzondere omlijsting. Alexander bracht werken
ten gehore van Schubert, Chopin en Rachmaninov. Met vooraf een kopje koffie of thee en in de
pauze een drankje was de avond compleet. Het geheel was zeer geslaagd.
De firma Van Kerkwijk Piano’s was zo vriendelijk hun beste concertvleugel ter beschikking te stellen
voor dit optreden. Dat de zaal een goede akoestiek heeft, wisten we nog van Alexanders vorige
optreden in het museum (in 2014!).
Meer vriendenactiviteiten in het museum
Na het diner en dit concert, staat er dit jaar voor de Vrienden van het museum ook nog een
toneelstuk in het museum gepland. Dit naast de dit jaar ook opgestarte zondagochtendpresentaties
en de reguliere previews van tentoonstellingen. Een reden om te overwegen ook Vriend van het
museum te worden!
De Stichting Vrienden van Museum Jan van der Togt heeft als doel het ondersteunen van het
museum bij het onderhouden en uitbreiden van de collectie en het onder de aandacht brengen van
kunst onder zo veel mogelijk mensen. In het museum of op de site (www.jvdtogt.nl) kunt u meer
informatie vinden.
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