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Deze Algemene Nieuwsbrief #14 is een uittreksel van de Redactionele 
Nieuwsbrief #20 waarin we o.a. aandacht besteden aan Begin van een 
onbekend tijdperk, de multimediale voorstelling waarin acteur Thom 
Hoffman selecties uit de dagboeken van Paustovskij voordraagt.  
Er zijn twee mogelijkheden: in juli (Delft) of september (Rotterdam). 
In Delft zullen Henk en Netty aanwezig zijn om informatie over onze 
Vereniging te geven. Of we dat ook in Rotterdam gaan doen, staat 
nog niet vast. Wel krijgen we waarschijnlijk een vermelding in het 
programmaboekje van het Gergiev Festival. 

Op zondag 19 november vieren wij ons 20-jarig lustrum in het 
Akoesticum in Ede (prima met de trein te bereiken) en herdenken wij 
de 125ste geboortedag van Paustovskij. Het wordt een programma 
van een hele dag met een ronde tafelgesprek met Valentina Pimneva 
en Angelika Dormidontova. De laatste is directrice van het Literair 
centrum Museum Konstantin Paustovski in de ul. Koezminskaja in 
Moskou. Tijdens een ronde tafelgesprek zullen de dames vragen van 
leden beantwoorden. Ons bestuurslid Greet Vanhassel zal de taak van 
tolk op zich nemen.  
Herwig Deweerdt (voordrachtskunstenaar) en het Morandikwartet 
brengen een Paustovskij/Sjostakovitsj-programma.                      
Prof.em. Emmanuel Waegemans vertelt ons over een reis tussen 
Moskou en Leningrad naar aanleiding van het boek van Raditsjev 
getiteld Een reis tussen Petersburg en Moskou. 

Advies: mocht u op deze dag kennis willen maken met de Vereniging 
Konstantin Paustovskij dan kunt u zich aanmelden als introducé en 
de datum van 19 november alvast in uw agenda plaatsen. Het zal 
zeker een mooie dag worden. 

We signaleren nieuw verschenen boeken en wijzen u op een 
tentoonstelling in Antwerpen. 

De redactie wenst allen een mooie zomer toe. 

					ALGEMENE	NiEuwsbriEf	#14	JuNi	2017	

Konstantin	Paustovskijvan de vereniging
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 Programmeur	van	het	rotterdams	Philharmonisch	floris	Don	aan	het	woord:	

Het lag voor de hand dat het Gergiev Festival 2017 zou terugblikken 
op het feit dat 100 jaar geleden de Russische revolutie uitbrak. Dat 
thema wilden we graag zo compleet mogelijk belichten. Op zoek naar 
een beeld van de periode waarin ruimte voor nuance was, kwam ik bij 
Paustovski terecht. 
Vervolgens heb ik met Liza Ferschtman, artistiek leider van Delft Chamber 
Music Festival, over mijn ideeën gesproken. Samen kwamen we al gauw 
op het idee om de ‘Visions Fugitives’ van Prokofjev te laten horen in 
de voorstelling. Vanwege het herscheppend karakter van de muziek 
passen deze korte stukjes mooi bij deze periode vol toekomstvisioenen. 
Prokofjev krijgt, als mede-ooggetuige van de revolutie, zelf ook een 
stem in de voorstelling. 
Dramaturg Willem Bruls en acteur Thom Hoffman werden er vervolgens 
bij betrokken en daarna zijn we aan de slag gegaan samen. Ik ben ervan 
overtuigd dat het een prachtige voorstelling gaat worden.

Delft	Chamber	Music	festival	
Gergiev	festival	rotterdam
b i j d r a g e 	 M a a r t j e 	 d e 	 w i t

Delft Chamber Music Festival en het Gergiev Festival Rotterdam 
presenteren met trots de multimediale voorstelling Begin van een 
onbekend tijdperk. 
Acteur Thom Hoffman draagt daarin selecties uit de dagboeken 
van Paustovski voor. Zijn soms rauwe, soms geromantiseerde en 
altijd poëtische herinneringen aan de Russische Revolutie worden 
voorzien van beelden uit die tijd. De muzikale component van 
de voorstelling wordt gevormd door Prokofjevs toekomstmuziek 
Visions Fugitives uitgevoerd door Liza Ferschtman (viool) en Ole 
Christian Haagenrud (piano). 
De dramaturgie is in handen van Willem Bruls. 
De première vindt plaats op zaterdag 29 juli 2017 tijdens Delft 
Chamber Music Festival. 
Begin van een onbekend tijdperk is ook op 14 en 16 september te 
zien tijdens het Gergiev Festival in Rotterdam.
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• viool  Liza Ferschtman
• piano  Ole Christian Haagenrud
• acteur  Thom Hoffman
• dramaturgie Willem Bruls
• vormgeving Evert de Cock
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Het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival staat van 14 t/m 17 september 
2017 in het teken van Russische avant-garde. Precies 100 jaar na Revolutiejaar 
1917 geeft het festival een beeld van deze opwindende periode in de Russische 
kunsten met componisten als Stravinsky, Prokofjev en Sjostakovitsj in de 
hoofdrol. In vier symfonische concerten, twee kamermuziekprogramma’s en 
een familievoorstelling belicht het festival dit tijdperk van experimentele 
muziek. 

Het Gergiev Festival is sinds de start in 1996 uitgegroeid tot een grootschalig 
muziekfestival. Valery Gergiev richtte het festival op bij zijn aantreden als 
chef-dirigent bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest om muziekliefhebbers 
te verrassen met vernieuwende werken en jonge talenten. Eerdere edities van 
het festival stonden onder andere in het teken van periodes in de geschiedenis 
zoals de Eerste Wereldoorlog of focusten op componisten zoals Sjostakovitsj, 
Rachmaninov en Prokofjev. 

 Gergiev Festival 2017

Van 27 juli t/m 6 augustus 2017 wordt de historische binnenstad van Delft 
voor de 21ste keer opgeluisterd door het Delft Chamber Music Festival. 
Het thema van deze editie is Echt Waar? Artistiek leider en violiste Liza 
Ferschtman nodigt de absolute wereldtop van de klassieke muziek uit om samen 
met haar op zoek te gaan naar de waarheid in de muziek. Een onmogelijke 
opgave natuurlijk, maar toch? Wordt de perceptie van de luisteraar gestuurd 
door het verhaal in of achter de muziek? Kan muziek mensen aanzetten tot 
daden? Componisten zijn verbannen vanwege hun muziek. Aan de hand van 
hoogtepunten uit de kamermuziek, dans en literatuur gaat Ferschtman de 
uitdaging aan om de luisteraar zijn eigen waarheid in muziek te laten vinden. 

Naast de nieuwe samenwerking met het Gergiev Festival rond de multimediale 
voorstelling Begin van een onbekend tijdperk vinden in tien dagen meer 
dan 20 concerten plaats in en rond de historische binnenstad van Delft. Het 
merendeel vindt plaats in de Van der Mandelezaal van Museum Prinsenhof 
Delft, maar ook in de gemeente Midden-Delfland zijn concerten bij te wonen 
tijdens het Stoelendansconcert. Net als voorgaande jaren worden het Dille 
& Kamille Marktconcert en de Night at the Museum weer georganiseerd. 
Herkenbaar en geliefd repertoire wordt hierbij gecombineerd met minder 
bekende, avontuurlijke programmering  en verrassende elementen. Tijdens 
het festival maken bekende musici uit de hele wereld hun opwachting. Denk 
aan het Stockholm Syndrom Ensemble, Enrico Pace, Aleksandar Madžar, 
István Vardai, Virpi Räisänen, Robert Holl, Sharon Kam, Collin Currie en het 
bijzondere vocaal ensemble Graindelavoix met zijn typische klank. Ook de 
Nederlandse top is te vinden op het festival, met onder anderen Tim Kliphuis, 
Rick Stotijn, Erik Bosgraaf en Nora Fischer.

 Delft Chamber Music Festival 2017



•	 5

 Data en kaartverkoop Begin van een onbekend tijdperk

Delft Chamber Music Festival
• Datum: zaterdag 29 juli 2017, 19.00 uur en 20.30 uur
• Locatie: Lijm en Cultuur, Delft
• Tickets: https://delftmusicfestival.nl/programma/begin-onbekend-tijdperk/

Gergiev Festival
• Data: donderdag 14 september 2017, 16.00 uur 
 zaterdag 16 september, 17.00 uur
• Locatie: Concert- en congresgebouw De Doelen, Rotterdam
• Tickets: www.gergievfestival.nl

Conservatarium orkestrepetitie met dirigent Valery Gergiev / foto: archief Gergiev Festival Rotterdam
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fELiCiTATiEs	riCHTiNG	
MOsKOu

UIT DANK / Ria Verbergt /
Bestuurslid van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij (Nederland-België)
Het Konstantin Paustovskij Literair Museum 
te Moskou feliciteert u met uw verjaardag 
en drukt zijn oprechte dank uit voor 
de jarenlange samenwerking met u als 
bestuurslid van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij en voor uw liefde voor de 
Russische literatuur.

Met erkentelijkheid en hoogachting,

Angelika Dormidontova, Directeur
en alle medewerkers van het  
Konstantin Paustovskij Literair Museum te 
Moskou

(Handtekening en ronde stempel van het 
Museum)

Beste Valentina en Angelika,

De leden van de Vereniging Konstantin Paustovskij koesteren warme 
herinneringen aan iedere ontvangst in Moskou. Bij ons laatste bezoek 
in 2015 was het museum net heropend en had het Literair centrum 
Museum Konstantin Paustovskij een prijs mogen ontvangen voor de 
thematische indeling: Wereld, zee, bos, stad, huis.

De leden van onze vereniging werden verwelkomd in de tuin met 
een keur aan zelfgemaakt gebak, taarten en andere versnaperingen. 
Daarnaast maakten de toespraak en de boekenlegger als aandenken 
alles tot een onvergetelijk bezoek.

En altijd staan jullie klaar om onze vragen* zo goed mogelijk te 
beantwoorden, zoals bij het laatste bezoek van Ria Verbergt in november 
2016.

Het is daarom met pijn in het hart dat ik als nieuwe voorzitter van de 
vereniging - Hein Leffring is na 11 jaar teruggetreden als voorzitter -         
moet melden dat wij helaas niet aanwezig zullen zijn bij de conferentie.

Maar weet “Afstand scheidt de lichamen, niet de geesten”.

In gedachten zijn we bij jullie en we hopen dat het voor jullie een 
inspirerende en succesvolle conferentie wordt, waarbij oude contacten 
opleven en nieuwe contacten gelegd kunnen worden.

In november 2017 kunnen we in Ede de conferentie misschien op 
een zeer bescheiden schaal doen herleven en dan met de Belgische en 
Nederlandse liefhebbers van Paustovski aan de ronde tafel.

Veel succes

Met vriendelijke groet

Henk Vink

Voorzitter Vereniging Konstantin Paustovkij
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Дорогой Хенк!
Сердечно благодарим Вас за теплые и искренние слова!
Очень сожалеем, что вы не будете с нами. Будем очень стремиться попасть к Вам 
на конференцию!
Надеемся на скорую встречу!
Всем членам общества наш дружеский привет!
Ваша
Анжелика Дормидонтова

Citaat links boven: 
De tover van Parijs overvalt je plots, 
meteen als je de Parijse bodem aanraakt…

Citaat rechts boven: 
Ik ben helemaal niet lang in Parijs 
geweest, maar ik heb er een stukje van 
mijn hart achtergelaten...

Uit de brochure Fleeting Paris, die hoort bij 
de gelijknamige tentoonstelling
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Beste Henk!

Hartelijk dank voor de warme en oprechte 
woorden!
We vinden het onzettend jammer dat jullie 
er niet bij zullen zijn. We zullen ons uiterste 
beste doen om naar jullie conferentie te 
komen!
We hopen op een spoedige ontmoeting.

Uw
Angelika Dormidontova

* Eén van de vragen: 
Heeft Paustovskij Picasso ontmoet?

Neen. 

Lydia Delektorskaya die tot de vriendenkring van 
Pablo Picasso behoorde wist dat Paustovskij een 
groot bewonderaar van de schilder was. 
Om Paustovskij te plezieren heeft ze Picasso om een 
handtekening gevraagd.

Lydia D. heeft dit document aan Paustovskij 
overgemaakt. 
Het origineel is in het bezit van Galina en het 
museum exposeert een kopie.
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ingezonden
T e n t o o n s t e l l i n g
• M KHA in Antwerpen, Voor altijd onsterfelijk, Evgeny Antufiev
https://www.muhka.be/nl/programme/detail/971-immortality-forever-
evgeny-antufiev/
Antufiev verweeft elementen uit de Russische (volks)cultuur met het 
historisch collectief geheugen en persoonlijke herinneringen. 

	

b o e k e n
• Victor Sebesteyn: Lenin. Leven en legende. 
Vertaling: Fred Reurs, Spectrum, 2017, 718 blz., 40 €

• Guzel Jachina: Zulajka opent haar ogen. 
Vertaling: Arthur Langeveld, Querido, 2017, 480 blz., 
19,99 € 
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• Curzio Malaparte: Het bal in het Kremlin. 
De Russische beau monde na de revolutie. (1948) 
Vertaling: Jan van der Haar, Singel Uitgeverijen, 2017, 
256 blz., paperback 19,99 €

• Michel Krielaars: Alles voor het moederland
Atlas Contact, 2017, 344 blz., paperback: 19,99 €
illustratie cover: Moving into a new appartment, 
Alexander Laktionov

• Edwin Trommelen: Het rijk van de BAM
Gibbon Uitgeefagenschap, 2017, paperback, 24,95 €
illustratie cover: Bart  Kraamer

• Peter d’Hamecourt: In het spoor van de Russische ziel.
Dostojevski tussen Europa en Rusland
Uitgeverij Conserve, 2017, 300 blz., paperback, 19,99 €

Ook uw gewaardeerde mededelingen zijn welkom via 
redactie@paustovskij.org

Colofon
• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk van Paustovkij breed 
onder de aandacht te brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel
Vertaling uit het Russisch
Greet Vanhassel

Redactie-adres 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org

  


