Programma

Kamermuziek
15 juni, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Trio Khaldei
Pieter Jansen | viool
Francis Mourey | cello
Barbara Baltussen | piano
een bijzonder programma
vóór de pauze keuze uit
M. Ravel
J. Brahms
A. Schönberg
J. N. Hummel
F. Nuyts
A. Dvorak
D. Sjostakovitsj
J. Jongen

Trio in a
of
Trio in C
of
Verklärte Nacht
of
Trio in F
Visions of an outcome
of
Dumky Trio
of
Trio n.1 in C
Andante uit Trio in b

PAUZE
D. Sjostakovitsj

trio nr. 2 (4 delen)

het lijfstuk van Trio Khaldei en op het programma van hun
allereerste concert in de Azijnfabriek 8 jaar geleden

Trio Khaldei verenigt drie muzikanten die elkaar gevonden hebben in
hun passie voor kamermuziek en in het bijzonder voor de unieke
klankkleur van het pianotrio.
Sinds het eerste concert in 2011 is Trio Khaldei uitgegroeid van een
beloftevol jong ensemble tot een vaste waarde op de belangrijkste
podia van België en de Azijnfabriek in ’s-Hertogenbosch, waar het trio
in november 2011 voor het eerst optrad. In 2013 was het trio één van
de zes genomineerde ensembles voor de eerste editie van
Supernova. Het trio maakte opnames voor Klara, Canvas en de
Sloveense nationale radio en inmiddels twee cd’s.
De bijzondere affiniteit van Trio Khaldei met de Russische muziek van
de eerste helft van de 20ste eeuw – met Sjostakovitsj op kop –
vertaalt zich in de naam van het trio. Evgueni Khaldei was de officiële
fotograaf van het Stalinregime. Hij maakte imponerende portretten
van alle belangrijke Russische kunstenaars uit die tijd. Zijn
levenslange zoektocht naar waarheid, echtheid en nuancering in
moeilijke tijden is een grote inspiratiebron voor het trio.
In de programma's van Trio Khaldei gaat de muziek van vroeger en
nu met elkaar in dialoog en confrontatie. Naast de grote
meesterwerken probeert het trio ook minder bekende muziek aan het
publiek voor te stellen.
Ook Belgische muziek heeft een prominente plaats in de
programmatie van Trio Khaldei. Zo stond reeds muziek van Jongen,
Celis, Van Landeghem en Brewaeys op de lessenaars. In maart 2015
speelde Trio Khaldei twee concerten op het festival Voorwaarts Maart
in De Bijloke met een volledig Belgisch programma met naast werk
van Buckinckx en Swerts, creaties van Ruben De Gheselle, Mirek
Coutigny en Gillis Sacré.
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