Programma

Kamermuziek
1 oktober 2022, 12.30
Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Dorine Mortelmans | zang
Barbara Baltussen | piano
La terrasse des audiences du clair de lune
H. Duparc

L’invitation au Voyage
Phidylé

C. Debussy

La terrasse des audiences du clair de lune*)

C. Debussy

Quatre chansons de jeunesse
Pantomime
Clair de Lune
Pierrot
Apparition

C. Debussy

L’Isle joyeuse (piano solo)

G. Fauré

4 Mélodies opus 51
Larmes
Au Cimetiere
Spleen
La Rose

PAUZE

C. Debussy

Les fées sont d’exquises danseuses
Ondine *)

H. Duparc

Lamento
Chanson Triste

C. Debussy

Général Lavine-eccentric *)

F. Poulenc

Fiançailles pour rire
La Dame d’André
Dans l’herbe
Il vole
Mon cadavre est doux comme un gant
Violon
Fleurs

*) uit Préludes (piano solo)
Dorine en Barbara volgen elkaar al sinds hun studies aan het Antwerpse
conservatorium. Ze bewonderen elkaars eigenheid, elkaars unieke manier van
musiceren en de keuzes die ze maken op hun pad. Ze zijn allebei erg veelzijdig.
Dorine zingt in verschillende operahuizen en concertzalen, maar maakt ook regelmatig
haar eigen projecten. Daarbij zoekt ze er steeds naar om muziek een kader te geven
zodat het publiek meegenomen wordt in een verhaal. Ze volgt ook een yoga-opleiding
en verwerkt aspecten daarvan, zoals bijvoorbeeld meditatie, in haar concerten.
Barbara koos er bewust voor zich niet in één domein te specialiseren. Ze is de ene dag
begeleidster op het conservatorium, de andere dag docente piano en de volgende dag
soliste of kamermuzikante in zeer divers repertoire. De vele jaren ervaring die ze
allebei hebben opgedaan, maakt dat ze in deze nieuwe samenwerking meteen een
hoog niveau van samenspel bereiken en elkaar onmiddellijk inspireren en uitdagen.
Hun karakters zijn erg verschillend en ze weten beiden zeer goed wat ze willen, maar
toch vinden ze elkaar in een bepaalde intensiteit, kunnen ze elkaar in evenwicht
houden en perfect aanvullen. Dat is de basis van deze goede samenwerking op en
naast het podium.
Dorine behaalde haar diploma Meester in de Muziek aan het conservatorium van
Antwerpen. Ze vervolgde daarna haar opleiding aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth

te Waterloo en ze was verbonden aan Opera Studio Nederland. Als liedzangeres en in
kamermuziek is Dorine regelmatig te horen en maakt ze ook haar eigen projecten. Zo
maakte ze bijvoorbeeld een voorstelling met liederen rond Pierrot, ze verzorgde een
Brahmsrecital met David Van Looveren, zong recitals met Philippe Riga, deed
meerdere gekostumeerde barokprojecten.
Barbara 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 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. Barbara is stichtend
lid van Trio Khaldei en vormt tevens een inspirerend enthousiast duo met haar vader
Nico Baltussen.

Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-.
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
De rozen worden aangeboden door

