
LANG LANG
Tchaikovsky / Chopin
Als er één woord is dat van toepassing is op Lang Lang, de muzikant, de man, zijn visie op de wereld, de
mensen met wie hij in aanraking komt, dan is dat "inspiratie." Dat weerklinkt als een muzikaal leitmotif
doorheen zijn hele leven en carrière. Hij inspireert miljoenen met zijn openhartige, emotionele
vertolkingen, zowel tijdens intieme recitals als op gigantische podia, zoals tijdens het concert samen met
Placido Domingo op de Wereldbeker in Rio; de 56ste en 57ste GRAMMY Awards, twee jaar op rij, waar
hij samen optrad met Metallica en Pharrell Williams; de openingsceremonie van de Olympische Spelen
van 2008 in Peking, bekeken door meer dan vier miljard mensen over de hele wereld; de Last Night of
the Proms concerten in de Londense Royal Albert Hall, of het concert ter gelegenheid van de 200ste
verjaardag van Liszt, samen met het Philadelphia Orchestra en Charles Dutoit, dat uitgezonden werd in
meer dan 300 bioscoopzalen in de Verenigde Staten en 200 bioscopen in Europa. Hij smeedt blijvende
muzikale partnerships met 's werelds grootste artiesten, van dirigenten zoals Daniel Barenboim, Gustavo
Dudamel en Sir Simon Rattle, tot artiesten van buiten de klassieke wereld zoals dubstep danser
Marquese “nonstop” Scott, de koning van de crooners Julio Iglesias en jazz grootheid Herbie Hancock.
Hij bouwt zelfs relaties op met grote bedrijven die hem helpen om klassieke muziek tot bij meer en meer
mensen te brengen. Hij bouwt culturele bruggen tussen Oost en West, door Chinese muziek te
introduceren bij een Westers publiek en vice versa.



The hottest artist on the classical music planet may well be the Chinese pianist Lang Lang. 

— The New York Times

Programma
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Seasons

January: By the fireside 
February: Carnival 
March: Lark's Song 
April: Snowdrop 
May: White night 
June: Barcarolle 
July: Reaper's song 
August: Harvest 
September: The Hunt 
October: Autumn song 
November: Troïka 
December: Ballroom waltz 

 

-Intermission-

 

FredericChopin 4 Scherzos

No. 1 Op. 20
No. 2 Op. 31
No. 3 Op. 39
No. 4 Op. 54

Praktische info
LANG LANG

1 november 2016 - 20:00 - Bozar, Brussels

Tickets: 162-130-94-38 € inclusief kosten

Reservatie: www.bozar.be 
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ABOUT MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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