
 

 

 

 
8e Internationaal Euregio Rijn—Waal Studentenmuziekfestival 

 
Eind juli en begin augustus 2018 vindt de internationale muziekzomer “Campus 
Cleve” voor de 11e keer plaats. Dit evenement omvat naast masterclasses voor 
veelbelovende jonge pianisten ook een pianofestival waarin de deelnemers van de 
masterclass zich aan het publiek voorstellen. Zij hebben daarbij diverse podia in de 
grensstreek ter beschikking, zowel in Nederland als in Duitsland. Voor de vijfde keer 
is de Oude Jan uitverkoren om daaraan medewerking te verlenen.  
Op achtereenvolgens 24, 25 en 26 juli en op 2, 3, en 4 augustus spelen jonge, 
internationaal hoogbegaafde pianotalenten in ons prachtige 12e eeuwse kerkje. De 
concerten beginnen steeds om 20.00 uur, de entree is gratis, maar aan het eind is 
er een collecte om bij te dragen in de onkosten van de musici zelf. 
Er is geen pauze. Wel is er na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te 
praten onder het genot van een glas wijn of fris. 
(NB: eventuele wijzigingen in de programma’s voorbehouden.)  
 
 

Dinsdag 24 juli 2018 – Anna Karácsonyi (Duitsland) 
 

Anna Karácsonyi werd in 2002 in Herten binnen een muzikale familie geboren. 
Vanaf haar vijfde jaar tot heden krijgt zij pianolessen van haar 
moeder. Anna is prijsdraagster van het Duitse Bondsconcours 
“Jugend Musiziert”, Bremer Pianoconcours, Internationale 
Chopinconcours in Budapest, Nationale “Johann Sebastian 
Bach” concours voor jonge pianisten in Köthen, enz. 
Bovendien heeft Anna bij diverse orkesten in Hongarije en 
Duitsland gesoleerd bij pianoconcerten zoals bij een concert 
van J.S. Bach, Fr. Chopin en Fr. Liszt.      
  
           Programma 
 
        J. Haydn  Sonate C-Dur, Hob. XVI/50 
        Fr. Schubert  Impromptu B-Dur, Opus 142/3 
        R. Schumann Sonate g-Moll, Opus 22 
        Fr. Chopin  Etude Opus 25, nr. 6 
 

 

 
 



 

 
 
 

Woensdag 25 juli 2018 – Philip Hahn (Duitsland) 
 
Philip Hahn is acht jaar en begon piano te spelen 
toen hij anderhalf was. Hij studeerde vanaf zijn 
vierde jaar aan de Kaleidos Hochschule in Zürich bij 
Prof. Grigory Gruzman. 
Hij is prijsdrager van talrijke concoursen. Op zijn 
zesde jaar had hij zijn orkestdebuut in de 
Philharmonie Essen met het pianoconcert van 
Joseph Haydn. Ondertussen trad hij met meerdere 
orkesten op en soleerde in Duitsland, Oostenrijk,  

Foto Philipp Potz / Kawai           Zwitserland, Spanje, Polen, Roemenië, België, Italië,  
Nederland en Rusland. Hij was ook televisiegast bij verschillende shows. Philip 
componeert zelf en houdt van lezen. Hij is creatief en houdt van de natuur. 
 

           Programma 
 

Werken van  J.S. Bach 
     J. Haydn 
     L. van Beethoven 
     Fr. Chopin 
 

Donderdag 26 juli 2018 – Aleksandra Kozlowska (Polen) 
 

Aleksandra Kozlowska werd geboren in 2003 in Gdansk, Polen 
maar woont sinds negen jaar in Duitsland. Op haar achtste 
begon ze piano te spelen en volgde les bij K. Akar. Sinds 
september 2015 krijgt ze les van Soomija Park.  Ze nam twee 
keer deel aan de Duitse muziekwedstrijd “Jugend Musiziert” 
en won daarbij telkens een eerste prijs. Ze concerteerde reeds 
in Duitsland en Polen. Haar vrije tijd brengt ze graag door met 
een boek of in het zwembad. 
 

            Programma 
 

Werken van J.S. Bach 
    L. van Beethoven 
    Fr. Chopin 
    S. Prokofiev 



 

 
 

 
Donderdag 2 augustus 2018 – Ivo Gjika (Albanië) 

 
Ivo Gjika werd op 6 januari 1998 in Albanië geboren. Op de leeftijd van vijf jaar 

kreeg hij zijn eerste pianolessen. Op 
negenjarige leeftijd had hij zijn 
debuutconcert in Tirana en twee jaar later 
zijn eerste optreden als solist met het 
Albanische Youth National Orchestre. Hij 
heeft meerdere prijzen gewonnen, zowel 
nationaal als internationaal. 
Op dit moment studeert hij aan de Robert 
Schumann Hochschule bij Prof. Yumiko 
Maruyama.           

    
Programma 

 
      Werken van J.S. Bach 

         W.A. Mozart 
         J. Haydn 
         Fr. Chopin 
         M. Ravel 
 
 

Vrijdag 3 augustus 2018 – Naoko Aburaki (Japan) 
 
 Naoko Aburaki werd geboren in Tokyo, Japan en is laureate van talrijke 

wedstrijden. Zo won ze o.a. de eerste prijs in de solocategorie bij 
de XVIde internationale wedstrijd/het festival “Muziek zonder 
grenzen” (Litouwen, 2016) en prijzen bij wedstrijden in Italië, 
Duitsland, Oostenrijk en Japan. 
Ze trad op tijdens het Ruhr Pianofestival in Duitsland, tijdens de 
29ste editie van het internationale festival “January Music Nights” 
in Wit-Rusland, in het Wiener Konzerthaus, recitals en concerten 
als soliste met orkest in Duitsland, Polen, Litouwen, Wit-Rusland, 
Spanje, Malta en Japan. 
Naoko studeerde aan de Toho Gakuen universiteit in Tokyo en 
aan de Rubinstein Akademie in Düsseldorf bij Prof. Dina Yoffe. 
Momenteel studeert ze bij Prof. Nina Tichman aan de Hochschule 
für Musik und Tanz in Keulen. 
 



 

            
 

Programma 
 

Werken van  Fr. Chopin 
G. Bacewicz 
e.a. 

 
 

Zaterdag 4 augustus 2018 – Jun Zhao (China) 
 

Jun Zhao werd geboren in China en studeerde er aan de muziekschool en het 
conservatorium van Wuhan. In 2014 trok hij naar 
Duitsland waar hij momenteel studeert aan de 
Robert Schumann Hochschule bij Prof. Georg 
Friedrich Schenck. 
Jun Zhao won prijzen bij meerdere wedstrijden in 
China, Hongkong (International Piano Open 
Competition) en Singapore (Chinese Arts Festival). 
Hij concerteerde in China en Duitsland, o.a. in de 
Wuhan Music Hall en de Partika Saal Düsseldorf. 
 

            Programma 
 
Werken van  D. Scarlatti 

        Fr. Schubert 
        Fr. Chopin 
        A. Scriabin 
 

 
Bij de ingang van de Oude Jan liggen, zolang de voorraad strekt, brochures met 
informatie over de concerten op de andere locaties in de grensstreek. Er zijn in 
totaal 122 concerten op 24 locaties. De jonge pianisten komen dit jaar uit 
Nederland, Duitsland, België, China, Japan, Groot-Brittannië, Indonesië, Litouwen, 
Albanië, Polen, Spanje en Zuid-Korea. 
 
 

  



 

 
 
 

Activiteiten in de Oude Jan 
 
Al vele jaren is de Oude Jan aan de Kerkstraat in Velp een podium voor o.a. 
muziekensembles. 
  
In het seizoen 2018-2019 biedt de Stichting Vrienden van de Oude Jan u opnieuw 
een serie met acht concerten van hoge kwaliteit, steeds op de 3e zondagmiddag 
van de maand om 15.30 uur.   
Toegang € 10 per concert, inclusief een glas wijn of fris na afloop. Vrienden van de 
Oude Jan betalen € 8, bezitters van een Gelrepas of CJP en jongeren tot 18 jaar € 
5; kinderen gratis. Kaartverkoop vanaf 15.00 uur in de Oude Jan. 
Voorverkoop bij boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 Velp. Met een 
kaartje uit de voorverkoop is uw plaats tot 15.15 uur gereserveerd. 
 
Informatie 
Naast onze jaarlijkse concertreeks en de concerten van internationale toptalenten 
zijn er ook andere activiteiten in de Oude Jan. Hierover informeren wij u graag. 
Daartoe kunt u terecht op de website www.vriendenvandeoudejan.nl, op onze 
facebookpagina of volg ons via twitter.  
Enige tijd geleden zijn wij gestart met de periodieke verzending van onze 
nieuwsbrief over activiteiten in de Oude Jan. Als u zich daarvoor nog niet heeft 
aangemeld kan dat eenvoudig via onze website.  
 
Vriend van de Oude Jan 
Als Vriend van de stichting helpt u mee aan het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van de kerk. De stichting ondersteunt met financiële bijdragen 
voorzieningen in, aan en rond de kerk. En zij zet zich in voor een multifunctioneel 
gebruik van de kerk. Onze 12e eeuwse Oude Jan, midden in èn gedragen door de 
samenleving! 
U kunt zich aanmelden via de website. 
 

 
 

http://www.vriendenvandeoudejan.nl/

