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     Marley Erickson | viool  
     Matthieu Idmtal | piano 
     
T. Vitali   Chaconne 
(1663-1745) 
   
E. Grieg   Sonate voor viool en piano Nr. 2, Op. 13 
(1843-1907) 
 
PAUZE 
 
C. Saint-Seans  Introduction and rondo a cappricioso, Op. 28 
(1835-1921) 
 
W. A. Mozart  Sonate voor viool en piano, KV304 
(1756-1791) 
 
S. Rachmaninoff 2 Morceaux de salon, Op. 6 
(1873-1943) 
 
 
Sinds enige tijd vormt Marley een duo met Matthieu Idmtal. Vanaf het moment dat zij 
door een Hongaarse concertorganisator aan elkaar werden gekoppeld klikte het tussen 
de beide musici.  Beiden hebben de hoogtijddagen van de klassieke en romantische 
muziek als startpunt genomen voor hun carrière.  
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Marley Erickson, viool 
De Zweedse violiste Marley Erickson (2003) is prijswinnaar van tal van internationale 
competities, waaronder de USA National Strings Competition. Marley trad op met 
orkesten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, waaronder het Seattle 
Symphony en het Orchestra of the University of Music FRANZ LISZT Weimar. Ze 
speelde in beroemde zalen zoals Walt Disney Concert Hall, de Berlin Philharmonie 
Kammermusiksaal en de Grote Zaal van de Franz Liszt Academie. 
Marley trad op in televisie- en radioprogramma’s en nam deel aan diverse grote 
festivals. In 2016 voerde ze op uitnodiging van John Adams de Noord-Amerikaanse 
première van Oscar Colomina i Bosch’s Shpigl uit op de Los Angeles Philharmonic’s 
Green Umbrella Series in de Walt Disney Concert Hall met lovende kritieken.  
Marley studeert momenteel bij Kristóf Baráti en Barnabás Kelemen aan de Liszt 
Academy of Music in Boedapest.  
 
Matthieu Idmtal, piano 
Het is duidelijk dat Matthieu Idmtal een gevestigde naam is geworden op nationale en 
internationale podia. Pers en publiek zijn getuige geweest van zijn kenmerkende 
muzikale persoonlijkheid en hebben zijn zeer gevoelige interpretaties geprezen. 
Als prijswinnaar van meer dan 15 internationale wedstrijden was Matthieu Idmtal te 
gast op de belangrijkste Belgische podia zoals Bozar, Flagey, De Bijloke, De Singel, 
Concertgebouw Brugge, Philharmonie de Liège, Handelsbeurs,... en maakte deel uit 
van vele internationale festivals. 
De nog jonge pianist heeft inmiddels drie cd's op zijn naam staan en deze opnamen 
kregen al snel veel lovende kritieken. Zijn laatste twee cd's werden bekroond met 
'Choice of Klara' door de nationale radiozender Radio Klara, en kregen een 
vijfsterrenrecensie van het prestigieuze muziektijdschrift 'Classica'.... 
Naast soloconcerten speelt hij graag kamermuziek en won zo verschillende prijzen. In 
2017 werd Matthieu Idmtal bekroond met 'Supernova': een prijs uitgereikt door de 
Belgische muziekcritici en programmamors, in samenwerking met de belangrijkste 
nationale klassieke muziekradiostations, Radio Klara en Musiq'3.  
Zijn ervaring maakt hem een vaste gast om masterclasses te geven, maar ook jurylid te 
zijn in nationale en internationale muziekwedstrijden. 
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