Meri Khojayan is een van oorsprong Armeense violiste. In haar thuisland werd haar buitengewone talent al snel
ontdekt. Op haar zeven ende kreeg zij in haar geboorteland de belangrijke “President’s Prize”. Na haar
afstuderen aan het Conservatorium in Jerevan ontving zij prijzen op concoursen in o.a. Duitsland, België, Rusland,
Armenië en ook Nederland. In Maastricht (waar zij nog weer verder studeerde) ontmoe e zij pianist Robert
Poor nga en sindsdien vormen zij (ook in het dagelijks leven) een hecht duo.
Robert Poor nga is Fries van geboorte. Na een studie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen studeerde
hij verder aan het Long Island Conservatorium te New York, terwijl hij zijn studie afrondde met het behalen van
zijn masterdiploma aan het Conservatorium te Maastricht.
Met hun optredens in diverse landen is het duo Khojayan/Poor nga een ware ambassadeur geworden van het
viool-pianorepertoire. Meri en Robert staan als duo bekend om hun eenheid in interpreta e en muzikale en
technische kwaliteiten. Zij hebben een repertoire opgebouwd dat zich uitstrekt van de barok tot het hedendaagse
jdperk.
Meri en Robert, die momenteel in Italië wonen , hebben voor hun concert in Kimswerd een bijzonder mooi
programma samengesteld. Uitgevoerd worden Sonates van L.van Beethoven, Locatelli, Szymanowski en “Five
melodies for violin and piano” van S.Proko ev.
h ps://www.robertandmeri.com/

Programma Kimswerd 20 februari 2022

- Beethoven

Sonate voor piano en viool (op.30 no.1)

- allegro
- adagio
- allegre o con variazioni

- Locatelli/Ysaÿe Sonate in F mineur (op.6 no.7 ’Au Tombeau’)
- lento
- allegro tempo largo con passione
- adagio lento
- cantabile tempo molto moderato
- Szymanowski Sonatę voor viool en piano (op.9 in d-moll.)
- allegro moderato
- andan no tranquillo e dolce
- nale - allegro molto quasi presto
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Five melodieën voor viool en piano (op.35 bis)
andante
lento, ma non troppo
animato, ma non allegro
allegre o leggero e scherzando
andante non troppo
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Proko ev
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Meri Khojayan - viool en Robert Poor nga - piano

