Programma

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

TRIO KHALDEI
PIETER JANSEN | VIOOL
FRANCIS MOUREY | CELLO
BARBARA BALTUSSEN | PIANO

F. Celis

Trio op. 5

C. Debussy La Mer (gearrangeerd voor pianotrio door S. Beamish)
I. De l’aube à midi sur la mer
II. Jeux de vagues
III. Dialogue du vent et de la mer
Pauze
M. Ravel Trio in a
I. Modéré
II. Pantoum: Assez vif
III. Passacaille: Très large
IV. Final: Animé

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. Het
trio bestaat uit pianiste Barbara Baltussen, violist Pieter Jansen en cellist Francis
Mourey.
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. In 2013 was het
trio één van de zes genomineerde ensembles voor de eerste editie van Supernova. De
afgelopen seizoenen speelde Trio Khaldei in culturele centra over het ganse land; in
prestigieuze zalen als Bozar (Brussel), Amuz (Antwerpen), De Bijloke (Gent) en Het
Concertgebouw (Brugge) en voor festivals in binnen – en buitenland als Festival van
Vlaanderen, Festival 20/21, Festival Voorwaarts Maart, Spectrum Festival en Arsana
Festival (Slovenië), Baltais Fligelis (Letland), Eesti Kontsert (Estland), IS Arti New Music
Festival (Litouwen) en l’Association Accord Parfait (Frankrijk). Zij maakten opnames
voor Klara, Canvas en de Sloveense nationale radio.
De eerste cd van het trio (Sjostakovitsj & Prokofiev) verscheen in het voorjaar van 2017
bij het Franse label Paraty (Harmonia Mundi) en werd door pers en publiek lovend
onthaald. Recent, in mei 2019, verscheen bij hetzelfde label een tweede cd gewijd aan
muziek van Hummel, Brahms en Schönberg.
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
indrukwekkende 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.
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