
                                          CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      

                                  Dimarts 18 de juny de 2019 a les 20.00 hores               

                    Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       Saló d’actes                                                                                                                                                                                                            

                                                                                          Barcelona  
“Música russa i hongaresa” 

 
DUO BERLIN 

                                                                          
               FRANS VAN SCHOONHOVEN, violí                                      ELISABET ISERTE, violoncel 

 
Reinhold GLIÈRE (Rússia, 1875 - 1956)                                       8 duos per a violí i violoncel, op. 39 (1909) 

Prélude 
Gavotte 

Wiegenlied 
Canzonetta 
Intermezzo 
Impromptu 

Scherzo 
Etude 

 

Zoltán KODÁLY (Hongria, 1882 - 1967)                                                        Duo per a violí i violoncel (1914) 
Allegro serioso, non troppo 

Adagio – Andante 
Maestoso e largamente, ma non troppo lento – Presto 

 

 

FRANS VAN SCHOONHOVEN va néixer a Enschede (Països Baixos) l’any 1991. Ha cursat els estudis superiors de violí a la 
Royal Northern College of Music (Manchester, Regne Unit) amb el professor Pavel Fischer. Posteriorment es trasllada a 
Dresden (Alemanya), on continua els seus estudis amb un grau de Màster. Ha rebut impulsos de diversos professors com Jan-
Willem de Vriend, Yair Kless, Gerard Poulet, Gina McCormack, Yossi Zivoni, Renaud Capuçon i Lukas Hagen. L’any 2004 va 
començar a tocar el seu segon instrument, la viola. Des de l’any 2017 resideix a Berlín i toca en diverses orquestres 
professionals com la Van Wassenaer Consort, c/o Chamber Orchestra o la Deutsche Philharmonie Bonn. Des del gener del 
2018 és academista a la Deutsche Oper de Berlín.  
 
ELISABET ISERTE LÓPEZ va néixer a Barcelona l’any 1992. Ha cursat els estudis superiors de violoncel a la Hochschule für 
Künste Bremen (Alemanya) amb el professor Johannes Krebs. Des de l’any 2016 resideix a Berlín, treballant en diverses 
orquestres i ensembles com la Deutsches Kammerorchester Berlin, c/o chamber orchestra, Opera Lab Berlin i Staatskapelle 
Berlin. Com a gestora cultural, col·labora en el festival cultural “Festspiele Mark Brandenburg”, el qual promou concerts a 
nombrosos castells i d’altres llocs emblemàtics i històrics de la regió de Brandenburg. Des de l’any 2019 és directora artística 
del festival i, juntament amb el director i gestor cultural Manuel Dengler, ha creat l’orquestra “Residenzorchester Mark 
Brandenburg”. 
 

www.racba.org                                                                                                                           www.fomentdelaclassica.cat 

 
 

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 

(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la 

sortida) 
 

Nom i primer cognom  .................................................................................................................. 
 

Correu electrònic  ......................................................................................................................... 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

