
Programma
  

Kamermuziek 
1 juli 2021, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Barbara Baltussen | piano 
 

E. Grieg   uit Lyrische Stücke  

Arietta opus 12/1  

Einsame Wanderer  

 

L. Janáček     In the Mists  

1) Andante  

2)Molto Adagio  

3) Andantino  

4) Presto  

 

E. Grieg    uit Lyrische Stücke  

Schmetterling opus 43/1  

Brooklet opus 62/4 

  

B. Bartók   15 Hungarian Peasant Songs  

 

E. Grieg    uit Lyrische Stücke  

Weddingsday at Troldhaugen opus 65/6  

 

Barbara Baltussen (°1982) groeide op in een muzikale familie en begon op zevenjarige 
leeftijd piano te spelen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Sint-
Niklaas in de klas van Johan Lybeert. Hierna vervolgde ze haar studies aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te Antwerpen, in de klas van Levente Kende en Heidi 
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Henderickx, waar zij haar diploma “meester in muziek” behaalde in juni 2006. Ze 
studeerde tevens aan het conservatorium van Amsterdam in de klas van Dhr. Jan Wijn. 

Daarnaast nam Barbara deel aan verschillende masterclasses bij internationaal 
gerenommeerde musici zoals Jacob Lateiner, Elisabeth Leonskaja, Lee Kum-Sing, György 
Kurtàg, Charles Rosen, Udo Reinemann, Jard Van Nes, Rudolf Jansen, Rian De Waal e.a. 
Barbara is laureate van verschillende wedstrijden, waaronder Jong Tenuto, Cantabile, 
Axion Classics, E. Durletwedstrijd, … 

Als soliste werkte zij samen met dirigenten als Etienne Siebens, Koen Kessels, Ivo 
Venkov, Silveer van den Broeck, Gert D'haese en Edmond Saveniers. Ze werkte tevens 
met ensembles en orkesten als het Brussels Philharmonic, het Vlaams Radio Koor, 
Octopus Symfonisch Koor, Walpurgis muziektheater e.a. 

Barbara kiest er bewust voor om zich als pianiste, in een wereld waar de mogelijkheden 
zeer divers zijn, niet in één domein te specialiseren, maar om als muzikante zo breed 
mogelijk actief te zijn op verschillende terreinen. Op die manier ontstaat er een 
constante kruisbestuiving tussen die verschillende domeinen. 

Zo werkt ze als docente piano in de academie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem, 
en in de Kunsthumaniora van Brussel. Daarnaast is ze een veelgevraagde begeleidster 
op free-lance basis, en heeft ze een actief concertleven als kamermusicus en soliste. Ze 
is tevens ook aangesteld in het Koninklijk Conservatorium Brussel als begeleidster. 

Als soliste werkte ze ook een soloprogramma uit met werk van enkel vrouwelijke 
componisten en trad hiermee op in diverse concertzalen en festivals, zoals het 
internationaal pianofestival te Quaregnon in 2010. In juni 2014 creëerde Barbara het 
eerste pianoconcerto voor piano en ensemble van de jonge beloftevolle componist Gillis 
Sacré, dat aan haar werd opgedragen. Frank Nuyts componeerde in 2018 zijn 24ste en 
laatste pianosonate voor haar - ‘where the trail becomes a trace’- en deze zette ze op 
cd in januari 2019 (verschenen bij Hardscore Records) 

Barbara is mede-oprichter van Trio Khaldei en vormt tevens een begeesterend duo met 
haar vader Nico Baltussen. 
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