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Ervaren programmamakers uit de klassieke 

muziekwereld selecteren jaarlijks twee Belgische 

kamermuziekensembles. SUPERNOVA is een 

aanmoedigingsprijs die jonge artiesten 

naamsbekendheid en speelkansen schenkt: een 

visitekaartje aan het begin van een beloftevolle 

carrière. De twee gelauwerde Supernova’s winnen 

een concerttournee langs alle grote concertzalen in 

België. 

 

Twee van die supernova’s hebben we deze week 

in ons programma, donderdag Trio Aries en 

zaterdag Matthieu Idmtal, die violiste Marley 

Erickson begeleidt 
   



 

 

 

Donderdag 17 maart 

 

Het Trio Aries, opgericht in 2018, verenigt drie 

Belgische musici, violiste Alice Van Leuven, cellist 

Paul Heyman en pianist Wouter Valvekens. De 

carrière van het ensemble nam een hoge vlucht 

toen het in 2020 de prestigieuze Supernova 

Kamermuziekwedstrijd won, georganiseerd door 

de nationale radio in België. 

 

In 2021 bracht het Trio Aries zijn debuut-CD 

‘Awakening’ uit met werken van Skriabin, Suk, 

Schubert en Mendelssohn. Het Trio werd met zijn 

CD wijd en zijd geprezen in de pers, o. a. door 

France Musique – “ze zijn voor niets bang deze 

jonge mensen!” Muziek van deze CD hoort u 

tijdens het lunchconcert.  

   

 

 

 

Zaterdag 19 maart  

  

Sinds een Hongaarse concertorganisator hen aan 

elkaar voorstelde, klikt het muzikaal wonderwel 

tussen de Brusselse pianist Matthieu Idmtal en de 

jonge Amerikaanse violiste Marley Erickson. 

Marley is amper 18 jaar maar kan nu al rekenen op een indrukwekkend palmares. Ook Matthieu 

Idmtal groeide in geen tijd uit tot een vaste waarde op de binnen- en buitenlandse podia. 

 

Geïnspireerd door een oudere generatie pianisten als Friedman, Rachmanninoff en Ginzburg 

streeft hij naar poëtisch pianospel dat een verhaal vertelt. Ook Marley Erickson wordt ondanks 

haar jeugdige leeftijd omschreven als een “old soul”. Beide muzikanten voelen zich het 

beste thuis in het romantische repertoire. Die gedeelde passie vertaalt zich in een programma 

dat de 19e en 20e eeuw doorkruist en je meeneemt op een tijdreis door de romantiek en het 

impressionisme. 

  

Tot donderdag en zaterdag! Kom, zie en luister. 

  

Maandag 14 maart 2022 
   

 


