
O
ver de m

usici

Pianist Patrick H
opper en violist Paul Eggen studeerden beiden af aan het 

Koninklijk Conservatorium
. 

Patrick, die studeerde bij de Letse pianist N
aum

 G
rubert, gaf na zijn afstuderen 

(m
et onderscheiding) concerten in Engeland, Spanje, Zw

itserland, Kroatië en de 
Verenigde Staten. H

ij trad onder andere op m
et de com

plete serie etudes van 
Chopin en het gehele piano-oeuvre van Schubert. H

ij is een veelgevraagd 
begeleider en geeft regelm

atig solorecitals en concerten in kam
erm

uziekverband. 
Patrick H

opper w
on het Edith Stein Concours. 

O
ok Paul Eggen behaalde verschillende prijzen, m

et nam
e in het FriulAdria 

Concours (Venetië), in het internationale kam
erm

uziekconcours in Calabrië (eerste 
prijs) en hij verw

ierf er de eerste prijs voor de beste uitvoering van hedendaagse 
m

uziek. Paul Eggen gaf vele concerten en hij speelde tijdens verschillende 
internationale festivals. In N

ederland trad hij onder m
eer op in het Am

sterdam
se 

Concertgebouw
, de Rotterdam

se D
oelen en het U

trechtse Vredenburg. Voorts 
w

erkte Paul Eggen m
ee aan CD

-, film
-, televisie- en radio-opnam

es, w
aaronder 

voor de N
D

R (D
uitsland) en de RAI (Italië).

Patrick H
opper en Paul Eggen spelen de ‘Kreutzersonate’, de m

onum
entale sonate 

voor piano en viool die Beethoven in 1803 schreef en vervolgens opdroeg aan de 
violist Rudolphe Kreutzer. D

e naam
 van dit w

erk w
erd later extra bekend om

dat 
Leo Tolstoj de titel ‘Kreutzer Sonate’ in 1891 gebruikte voor zijn beroem

d 
gew

orden novelle, een relaas over een dram
atisch verlopen huw

elijk. 

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op  4 februari: Concerto da Cam
era

N
adine H

enrichs (barokviool), Thom
as Triesschijn (blokfluit), N

icholas Em
m

erson (zink), 
Alon Portal (viola da gam

ba), M
aciej W

ierzcholow
ski (klavecim

bel)

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 21 januari 2015 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerenden: Paul Eggen, viool en Patrick H

opper, piano

Ludw
ig van Beethoven 

(1770-1827)
Sonate nr. 9 opus 47 (1803)
‘Kreutzer-Sonate’
- Adagio sostenuto – Presto
- Andante con variazioni 
- Finale: Presto

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d.


