
O
ver het duo

Cellist M
artin G

rudaj en pianiste Elena M
alinova vorm

en sam
en duo Albarus. D

e 
naam

 die verw
ijst naar hun respectievelijke vaderland: Albanië en Rusland.

M
artin G

rudaj studeerde m
et een 10 af aan de H

ogeschool voor de Kunsten in 
Tirana.In 1995 pakte hij in G

roningen zijn cellostudie opnieuw
 op m

et als 
leerm

eester Lucia Sw
arts. In 1999 studeerde hij m

et de hoogste lof af aan het Prins 
Claus Conservatorium

 als docerend m
usicus. M

et groot succes voltooide hij de 
specialisaties van uitvoerend m

usicus/ solo-cellist en kam
erm

uziek aan het 
Koninklijk Conservatorium

.

Elena M
alinova volgde al op jonge leeftijd m

uzieklessen. In 1993 w
as zij een van 

de w
innaars van het Internationaal Pianoconcours in Italië. In 1995 vervolgt Elena 

haar studie in G
roningen en daarna aan het Koninklijk Conservatorium

 in D
en H

aag. 
Zij is w

erkzaam
 als correpetitor bij beide conservatoria.

Als duo gaven ze talloze concerten door heel N
ederland,m

aar ook in Frankrijk en 
D

uitsland. In 2006 trad het duo op in het Kleine Zaal van het Concertgebouw
.

\
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Eerstvolgende pauzeconcert is op 18 m
ei : Paul Eggen (viool), Patrick H

opper (piano)

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 4 m
ei 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: D

uo A
lbarus

M
artin G

rudaj, cello en  Elena M
alinova, piano

D
. Schostakovich

(1906-1975)
-Adagio
uit de sonate voor cello en piano op.40

S. Rachm
aninov

(1873-1943)  
-Vocalise
-D

anse oriëntale

M
. Bruch

(1938-1920)              
Kol N

idrei

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d. D
esgew

enst kan deze bijdrage 
w

orden overgem
aakt op rekening num

m
er N

L65 IN
G

B 0000 6064 58.


