
Over de musici 
 
Rita Gasala heeft in Italië, Nederland, Frankrijk en Spanje gezongen. Ze heeft 
meerdere opnames in Spanje en daarbuiten gemaakt, en is ook te zien in haar 
eigen TEDx talk over opera. Daarnaast geeft zij ook regelmatig online cursussen 
over lied en opera aan muziekliefhebbers. 
Rita heeft een diploma in Business Administration at IE, spreekt zes talen, en is 
twee keer tweede van Madrid geworden in schaken. Ze studeert momenteel 
Klassieke Zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met een minor in 
Oude Muziek. 
 
Gulmira Issabekova is geboren op 28 februari 1990 in Astana Kazachstan. 
Daar is ze ook haar muziekonderwijs begonnen als 5 jarige op de Music Academy 
Astana. 
Na drie jaar ging ze naar de vooropleiding van het conservatorium ‘P.I. 
Tschaikovsky’ in Moskou. 
Al na 1 jaar won ze een beurs en werd toegelaten tot het conservatorium. Daar is 
Gulmira in 2014 afgestudeerd in solo piano met de beste resultaten. 
Intussen had zij optredens in The Bolshoi Hall, Small Philarmonic Hall en 
Rachmaninov Hall. 
Gulmira heeft concerten gespeeld in vele steden binnen Rusland en Kazachstan: 
Astana, Karaganda, Almatype, Sint-Petersburg, Novosibirsk, Cheboksary. 
Ook is de jonge pianiste vele malen uitgenodigd om op diverse festivals te spelen: 
Canetti festival Versal, Canetti festival in Turkije, Festival of Chamber music in 
Sint-Petersburg, etc. 
Daarnaast heeft zij vele internationale en nationale prijzen gewonnen tijdens 
concoursen. 
Zij heeft deelgenomen aan masterclasses in Frankrijk, Turkije, Italië en Zweden. In 
2014 heeft ze een masterclass gevolgd bij Naum Grubert en werd uitgenodigd voor 
haar vervolgstudie in Den Haag aan het Koninklijk Conservatorium als Master 
Student. Daar is zij op 12 juni 2018 afgestudeerd. 
Gulmira is gecertificeerd pianodocent, concertpianiste, orkestsolist, begeleider en 
ensemble-lid. 

 
QR code naar de betaallink: 
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Eerstvolgende orgelpauzeconcert is op 20 oktober:  

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 6 oktober 2021 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerenden: 

 
Rita Gasala (mezzosopraan) 

& 
Gulmira Issabekova (piano) 

 
 

W.A. Mozart  
(1756 - 1791) 

-Deh per questo (La Clemenza di Tito) 

-Voi che sapete (Le nozze di Figaro) 

  
G. Bizet  
(1836 - 1875) 

-Habanera 

  
F. Schubert  
(1797 - 1828) 

-Der Wanderer 

-Gretchen am Spinnrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
De concerten worden financieel ondersteund door de gemeente Den Haag  
en Stichting Zabawas en Fonds 1818: 
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Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de 
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekeningnummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


