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katkılarıyla
wıth the contrıbutıon of

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek 
sorumluluk İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı

49. İstanbul Müzik Festivali’nin

gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür eder.

 

The Istanbul Foundation for Culture and Arts

would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,

whose contributions have made

the 49th Istanbul Music Festival possible.



Bu yıl sanatçılarımıza, adlarına �dan dikerek teşekkür ediyoruz. 
Festival sahnesini onurlandıran her bir sanatçı için �dan bağışında bulunuyor, 
sanatçılarımıza bağış serti�kalarını sahnede bizzat takdim ediyoruz.
 
This year, we thank our artists by planting trees on their behalf. 
For each artist honouring the festival stage, we donate saplings and 
personally present their donation certi�cates on the stage.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı,

‘Hafta Sonu Klasikleri-III’ konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için 

Gösteri Sponsoru Mercedes-Benz’e ve değerli işbirliği için Avusturya Kültür O�si ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eder.

Istanbul Foundation for Culture and Arts

would like to thank the Performance Sponsor Mercedes-Benz and 

Austrian Cultural Forum and Istanbul Metropolitan Municipality for their kind 

collaboration towards the realisation of ‘Weekend Classics-III’ concert.



HAFTA SONU KLASİKLERİ-III
WEEKEND CLASSICS-III

aureum saksofon dörtlüsü 

aureum saxophone quartet 

Lukas Seifried bariton saksofon baritone saxophone 

Viola Jank tenor saksofon tenor saxophone 

Johannes Weichinger alto saksofon alto saxophone 

Martina Stückler soprano saksofon soprano saxophone

Florian Bramböck 

Bramboracky Marşı

Bramboracky Marsch 

Johann Sebastian Bach 

İtalyan Konçertosu, BWV 971:

Italian Concerto, BWV 971:

 III. Presto

Geleneksel Traditional

Meraner Jodler - Steirer Dreier - Ischler Schleuniger 

(Düz. Arr.: Rudi Pietsch)

Ludwig van Beethoven 

Piyano Sonatı no.8, Do minör, op.13, “Pathetique” 

(Düz.: Leonhard Paul):

Piano Sonata no.8 in C minor, op.13, “Pathetique” 

(Arr.: Leonhard Paul):

 III. Rondo

Antonín Dvořák

Humoresque, op.101, no.7

12.09.2021

pa su 11.00

Yıldız Parkı

Yıldız Park



Edvard Grieg

Aus Holbergs Zeit (Suite im alten Stil), op.40

 I. Präludium (Allegro vivace) 

 II. Sarabande (Andante) 

 V. Rigaudon (Allegro con brio)

Ludwig van Beethoven

Mödlinger Tänze (Parçalar Extracts, Düz. Arr.: Thomas Schön)

Mike Curtis

A Klezmer Wedding

Steven Verhelst

Song for Japan (Düz. Arr.: Tetsuya Watanabe)

Dave Brubeck 

“Blue Rondo à la Turk”

Chick Corea 

Spain 

“Pee Wee” Ellis 

The Chicken 

Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.



aureum saksofon dörtlüsü 

aureum saxophone quartet

  ▪ AUREUM Saksofon Dörtlüsü üyeleri Viyana Müzik ve Sahne 

Sanatları Üniversitesi’nde ilk kez karşılaştıklarında gelecekte 

onları nelerin beklediğinden tamamen habersizlerdi.

Dört ayrı karaktere sahip müzisyen kaderleriyle buluştu ve hep 

beraber müzik dünyasındaki yolculuklarına başladılar. Topluluk 

üyelerinin ortak hedefi her zaman insanları klasik müziğe daha 

çok yaklaştırmak oldu. Zaman içerisinde tek ses üretebilen bir 

bütün olmayı başardılar. Topluluğun ismi Latince bir kelime 

olan ve çaldıkları enstrümanların rengine ithafen seçtikleri 

“altın” anlamına gelem AUREUM’dan geliyor.

AUREUM Saksofon Dörtlüsü şimdiye dek Wiener Konzerthaus 

ve Wiener Musikverein gibi dünyaca ünlü konser salonlarında 

çaldı ve konserleri OE1 ve SRo gibi radyo istasyonlarından 

yayımlandı. Musica Juventutis, Jeunesse, Live Music Now, The 

New Austrian Sound of Music ve European Chamber Music 

Academy gibi konser serileri ve programlarının konuğu oldular. 

Topluluk ayrıca #klanginseln, “Mach dir ein Bild vom Klang” 

(Duyduğunu Çiz) projesini Tonkünstler Orkestrası ile beraber 

gerçekleştirdi. 2018 yılı baharında basın ve eleştirmenler 

tarafından oldukça olumlu değerlendirmeler alan çıkış 

albümleri Newsorgsky’yi yayımladılar.



Hem geleneksel hem de progresif müzikal ifadeleri 

benimseyen ve kullanan topluluk, barok dönem eserlerinden 

çağdaş müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip. 

Topluluğun dört üyesi de yaptıkları müziğe farklı renkler katar 

ve bu çeşitlilik klasik müzik, caz, dünya müziği ve en üst 

seviyesinde yorumlanan Avusturya folk müziğinin kaynaştığı 

bir tarzla sonuçlanır. Hepsi adeta saksofondan çıkabilen 

sınırsız ses dizilerini keşfetmeye odaklanmıştır. Ayrıca “1 

gün ve 2 konser” isimli programları ile iki apayrı kitleye hitap 

eder: Öğleden sonra verdikleri çocuklara yönelik konserler ve 

standart akşam konserleri ile AUREUM Saksofon Dörtlüsü tek 

gün içerisinde tüm jenerasyonlara ulaşır!

  ▪ When the members of the AUREUM Saxophone Quartet 

first crossed paths at the University of Music and Performing 

Arts Vienna, none of them knew what their future would 

bring. 

Four different characters found their destiny, and together 

they entered the world of music. The common goal of the 

ensemble is to bring classical music closer to the people. 

Eventually, they became one body of sound. The name of the 

ensemble originates from the Latin word AUREUM, meaning 

‘golden’, which recalls the material of their instruments. 

So far, the AUREUM Saxophone Quartet played in renowned 

concert venues like the Wiener Konzerthaus and the Wiener 

Musikverein and has been broadcasted at radio stations like 

OE1 and SRo. The ensemble is part of the concert series 

and programs Musica Juventutis, Jeunesse, Live Music Now, 

The New Austrian Sound of Music (NASOM) and European 

Chamber Music Academy (ECMA). At the #klanginseln 

project, ‘Mach dir ein Bild vom Klang’ (paint what you hear), 

they collaborated with the Tonkünstler Orchester. 

In spring of 2018, they published their debut record 

Newsorgsky which was highly rated by press and critics.  

The group’s interests oscillate between traditional and 

progressive ways of musical expression. The range of their 

repertoire extends from baroque to contemporary music. All 

four musicians contribute different aspects to their music 

which result in a mix of classical music, jazz, world music 



and real Austrian folk music at the highest level. Their 

constant focus is based on exploring the infinite array of 

sounds possible on the saxophone. Apart from that, their 

‘1 day and 2 concerts’ concept address two totally different 

target groups: With their afternoon children concerts and the 

common evening concerts, the AUREUM Saxophone Quartet 

reaches all generations in just one day!



İstanbul Kültür Sanat Vakfı,  

49. İstanbul Müzik Festivali’nin  

gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan  

sponsor ve destekçilerine  

teşekkür eder.

 

Istanbul Foundation for Culture and Arts  

would like to thank its sponsors and supporters,  

whose contributions have made the  

49th Istanbul Music Festival possible.



iksv
kurucu sponsor

foundıng sponsor



yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları

performance sponsors
wıth hıgher contrıbutıon

iksv
konaklama sponsoru

hotel sponsor



katkıda bulunan kurum ve
gösteri sponsorları

contributing ınstitution and
performance sponsors

eğitim destek fonu sponsoru
educatıon support fund sponsor

katkı sağlayan kuruluş
contrıbutıng corporatıon

EVA BARLAS

BERRİN ERENGÜL

ELVAN TUĞSUZ GÜVEN



değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng

the kınd collaboratıon of



medya sponsorları
medıa sponsors



Stratejik Araştırma
Strategic Research

iksv
servis sponsorları

servıce sponsors

CRM Yazılım
CRM Software Development

Mobil Uygulama Yazılım
Mobile App Development

iksv
sigorta sponsoru

ınsurance sponsor

Sağlık
Healthcare

Dijital Reklam Danışmanlığı
Digital Advertising Consultancy

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
Occupational Safety and Health Consultancy

CRM Danışmanlığı
CRM Consulting



İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.

Istanbul Music Festival is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).

Programda değişiklik hakkı saklıdır.

Programme subject to change.

istanbulmuzikfestivali muzikfestivali

muzik.iksv.org

istanbulmuzikfestivali

#başkabirfestival 
#istanbulmüzikfestivali 

#iksvseveseve
İKSV Mobil İKSV Kitaplık


