
Programma 

Kamermuziek 
31 januari, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Trio Khaldei 
Pieter Jansen | viool  

Francis Mourey | cello  
Barbara Baltussen | piano 

 

C. Debussy 
 

Sonate voor viool en piano in g (L140) 
I. Allegro Vivo 

II. Intermède: Fantasque et léger 
III. Finale: Très animé 

 
Sonate voor cello en piano (L135) 
I. Lent, sostenuto et molto risoluto 
II. Sérénade: Modérément animé 
III. Final: Animé, léger et nerveux 

 
PAUZE 

 
L’isle joyeuse (L106) voor pianosolo 

 
Pianotrio in G (L5) 

I. Andantino con moto allegro 
II. Scherzo: Moderato con allegro 

III. Andante espressivo 
IV. Finale: Appassionato 

 
 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



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. 
 
 
 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  

U wordt Vriend voor € 115,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 80,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  

Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
  D e  r o z e n  w o r d e n   
a a n g e b o d e n  d o o r  


