Programma

Kamermuziek
28 februari 2019, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

MATTHIEU IDMTAL | PIANO

F. Schubert

12 Deutsche Tänze (Ländler), D970

F. Chopin

3 Grandes Valses Brillantes, Op. 34

A. Scriabin

Etudes Op. 8, Nrs. 2, 5, 12

PAUZE
A. Scriabin

Preludes, Op. 11

Dat Matthieu Idmtal uitgroeide tot een vaste waarde op de binnenlandse en buitenlandse podia is inmiddels duidelijk. Zowel pers als
publiek prezen zijn markante muzikale persoonlijkheid en loofden zijn
fijngevoelige interpretaties. De voorbije jaren was hij te gast op de
voornaamste Belgische podia en maakte hij deel uit van
internationale festivals.
Matthieu gaf inmiddels solorecitals of concerten met orkest in België,
Italië, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Spanje.
Ook is hij een veelgevraagde partner voor het spelen van
kamermuziek; zo vormt hij een erg succesvol pianoduo met de
Ukrainse pianiste Anastasia Kozhushko, en concerteert hij sinds meer
dan 3 jaar op vaste basis samen met violiste Maya Levy.

Matthieu Idmtal nam met succes deel aan diverse wedstrijden. Zo
won hij in 2010 de tweede prijs op de pianowedstrijd ‘Andrée
Charlier’. In 2011 werd hij laureaat van het Concours de piano de
Liège, werd hij winnaar van de Rotaryclubprijs van Charleroi, en
behaalde hij met zijn pianoduo een derde prijs op de International
Music Competition in Verona, Italië. In 2012 behaalde hij in Nederland
een tweede prijs op het pianoconcours ‘Grand Dominique’, en een
3de prijs op ‘Concorso Internazionale Premio Franz Schubert’ in
Italië, met zijn pianoduo.
In 2013 won zijn pianoduo de Youth ’n Classic Wedstrijd en enkele
weken later behaalden zij op het Int. Kamermuziekconcours Almere
(Nederland) de Vriendenprijs, en de Publieksprijs.
In 2014 en 2015 behaalde hij diverse eerste prijzen met een serie
concoursen in Nederland: Vught klassiek, Guldenberg Klassiek,
Ulvenhart Klassiek, Rivierenland Klassiek.
Ook werd hij winnaar van de Persprijs en de Prijs voor de beste
interpretatie van een hedendaags werk.
In 2016 won hij de eerste prijs op de Internationale Pianowedstrijd
‘Koffie bij de piano’ te ‘s-Hertogenbosch.
Matthieu begon op 7-jarige leeftijd zijn muzikale opleiding bij Frima
Nakimovitch, en op 10-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert. Na
enkele jaren vervolgde hij zijn studies bij Maria Andreeva, alsook aan
de Brusselse Kunsthumaniora. Het grootste deel van zijn opleiding
werkte hij samen met Vitaly Samoshko die hij als zijn voornaamste
docent beschouwd.
Van 2014 tot 2015 maakte Matthieu deel uit van de Young Master
Pianists, een organisatie die haar basis heeft in Amsterdam, waarbij
selectief gekozen pianisten onder de muzikale en artistieke leiding
staan van Geoffrey Madge.
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