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Rimsky-Korsakov Trio (Rusland)
Inga Dzektser, piano
Andrey Baranov, viool
Alexey Zhilin, cello

Ludwig van Beethoven Trio voor piano, viool en cello in D gr. t., opus 70 nr. 1
“Geister”
(1770-1827) Allegro vivace e con brio

Largo assai ed espressivo
Presto.

Felix Mendelssohn-Bartholdy Trio voor piano, viool en cello nr. 1 in d kl. t., opus 49
(1809-1847) Molto allegro ed agitato

Andante con molto tranquillo
Scherzo. Leggiero e vivace
Finale. Allegro assai appasionato



Het Russische Rimsky-Korsakov Trio werd dit jaar opgericht om de grote en geliefde
Russische componist, muziekpedagoog en dirigent Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908) te
eren. Dit trio wordt gevormd door Andrey Baranov, Alexey Zhilin en Inga Dzekster, die allen
afstudeerden aan het conservatorium van Sint-Petersburg, vernoemd naar Rimsky-Korsakov
én alumni van International Holland Music Sessions. Twee van hen doceren al vele jaren aan
het conservatorium. Sinds jonge leeftijd werkten en musiceerden zij samen en waren zij te
gast op vele podia over de wereld.
Violist Andrey Baranov, een van de grote van zijn generatie beleeft een exclusieve carrière als
buitengewoon solist en is een veelgevraagd ensemble partner. Hij is te gast op belangrijke
concertpodia en festivals in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hij is de
winnaar van de Koningin Elizabethwedstrijd voor viool 2012, de Benjamin Britten en Henri
Marteau International Violin Competitions. Andrey is eerste violist en oprichter van het David
Oistrakh strijkkwartet, opgericht in 2012.
Cellist Alexey Zhilin is niet alleen een veelgevraagd solist in Rusland, Japan, Korea en
Europa maar is ook lid van het David Oistrakh strijkkwartet, naast zijn werkzaamheden als
eerste solo cellist van het musicAeterna ensemble onder de baton van Teodor Currentzis.
Alexey is laureaat van vele prestigieuze internationale competities waaronder de International
Isang Yun Competition (Zuid-Korea), International Competition Dr. Luis Sigall (Chili) en 1ste

prijswinnaar van de International Brahms Competition (Oostenrijk, 2018).
Pianiste Inga Dzekster won prijzen bij vele internationale muziek concoursen waaronder de
International Chamber Music Competition in Tripani (Italië) en de International Piano Duo
Competition in Tokyo (Japan). Zij staat hoog aangeschreven en ontving prijzen voor Beste
Begeleider bij de prestigieuze Tsjaikovski Competitie en vele andere competities.


