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NATALIIA ABDULINA  

“We would like to play this concert to share with you our feelings, thoughts and skills” 

Nataliia Abdulina studeerde in 2000 af aan het Staatsconservatorium van Donetsk. Als pianiste met een enorme 
ervaring trad ze zowel solo op als in een ensemble. Ze begeleidde verschillende instrumenten, vocalisten en een koor. 
Natalia werkte 22 jaar als pianolerares op de muziekschool en de muziekacademie, waar ze les gaf aan kinderen en 
volwassenen. Ze is winnaar van vele internationale wedstrijden.  

W.A.Mozart. Fantasia in D minor  

J.Sibelius. The sapin  

J.Sibelius. Etude in A minor  

F. Chopin. Etude in C minor  

F.Liszt. 2 consolations  

A.Saratsky. Walking in the garden  

M.Skoryk. Melody  

YULIANNA BEZIAZYCHNA  

Yulianna Beziazychna is 8 jaar oud. Ze begon met pianospelen toen ze vijf jaar oud was en volgde haar eerste lessen 
bij haar moeder Nataliia Abdulina. Ze heeft vele internationale wedstrijden gewonnen. Nu is ze leerling van Tatyana 
Abaeva aan de Davidsbündler's muziekacademie in Den Haag. 

L.van Beethoven. Sonata #20 in G major op.49#2(1,2 movements)  

C.Daquin. Le coucou  

B.Bartok. Evening at the village  

E.Grieg. Little bird  

E.Grieg. Puck  

C.Debussy. Suite "The children's corner":  

- Doctor Gradus ad Parnassum  

- Jimbo's Lullaby  

- Serenade of the doll  

- The snow is dancing  



- The little shepherd  

- Golliwogg's cake walk 

Nataliia Abdulina en Yulianna Beziazychna woonden in Uman (Centraal Oekraïne) toen de oorlog uitbrak en in één 
klap een einde kwam aan hun vredige leven. Ze moesten Oekraïne ontvluchten met achterlating van huis en familie.  
De man van Nataliia is achtergebleven in Oekraïne en haar oudste dochter studeert nu aan de muziekacademie van 
Boedapest. 

TATIANA ABAIEVA 

Tatiana Abaieva is een van de meest erkende en succesvolle pianodocenten in Oekraïne. Ze heeft een briljante 
opleiding genoten en studeerde cum laude af aan de Lysenko Muziekschool voor hoogbegaafde kinderen (Kiev), 
de Gnessin Academy of Music (Moskou) en de Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine (Kiev). Al meer dan 
30 jaar is Tatiana professor piano aan het Kiev Specialized Musical College For Gifted Young Talents, waar ze haar 
eigen kenmerkende lesstijl heeft weten te creëren. Haar kenmerkende methode is gericht op de ontwikkeling van 
de unieke verbeeldingskracht en creatieve kwaliteiten van elke student. Ze werkt met de studenten aan emotie, 
kleur en diepere betekenis, en helpt hen hun eigen stem te vinden. Anna Fedorova, de dochter van Tatiana 
Abayeva, is door haar opgeleid en wordt beschouwd als een van de beste vrouwelijke pianisten ter wereld.  


