Pont japonais à Giverny
Claude Monet ‐ 1918
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COLOURS
60'
FRITS CELIS Trio, op. 5
JOSEPH JONGEN Trio in b, op. 10
II. Andante molto sostenuto

MAURICE RAVEL Trio in a

80'
FRITS CELIS Trio, op. 5
JOSEPH JONGEN Trio in b, op. 10
MAURICE RAVEL Trio in a

Dit originele programma is gebouwd rond één van de bekendste meesterwerken uit de
kamermuziekliteratuur: het pianotrio van Maurice Ravel. Hierbij plaatst Trio Khaldei prachtige,
kleurrijke Belgische muziek van Frits Celis en Joseph Jongen.
MAURICE RAVEL schreef zijn magistrale Trio in 1914 en
werkte het in sneltempo af om zijn land te kunnen
dienen als vrachtwagenchauffeur aan het front. In
een brief aan Stravinsky schreef hij dat het idee dat
hij moest vertrekken hem ertoe aanzette werk dat
normaal gezien vijf maanden zou kosten in vijf weken
te verrichten. Deze ijver en drang heeft ons één van
de kleurrijkste en meest innovatieve werken uit de
kamermuziekgeschiedenis opgeleverd.
De inspiratie voor de muzikale inhoud van het trio
kwam uit verschillende hoeken. Van Baskische dans
in het eerste deel (waarvan het ritme gebaseerd is
op de 'zortziko') tot Maleisische poëzie in het tweede
deel (Pantoum). Het genie van Ravel komt onder
andere tot uiting in de manier waarop hij deze
elementen introduceerde
binnen de gangbare
structuur van een vierdelig klassiek werk.
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Twee jeugdwerken van Belgische componisten
vervolledigen het programma. Joseph Jongen
schreef zijn eerste pianotrio op. 10 in 1897 en
droeg het werk op aan zijn vader. Het is een groots
opgezet werk in drie delen waarin zowel echo's van
de Duitse romantiek als van het Franse
impressionisme terug te vinden zijn.
Frits Celis is één van onze meest onderschatte
componisten, zijn werk wordt te weinig uitgevoerd
en daar wil Trio Khaldei graag verandering in
brengen. Frits Celis schreef zijn trio in 1958. Het is
zijn opus 5 ‐ dus één van zijn vroegere werken ‐
maar draagt al heel veel kwaliteiten van Celis' latere
muziek in zich. Een sterke ritmische stuwing, een
duidelijk gevoel voor structuur maar vooral een
prachtig, uitgebreid kleurenpalet.

Red flag over Reichstag
Evgeny Khaldei ‐ 1945
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SJOSTAKOVITSJ
70'
SERGEJ PROKOFIEV Ballade in C, op. 15
SERGEJ PROKOFIEV Cinq mélodies, op. 35
DMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 1 in C, op. 8
DMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 2 in e, op. 67

Het programma van onze eerste CD. Twee te
weinig gespeelde, prachtige duo’s van
Prokofiev, het jeugdige eerste trio van
Sjostakovitsj en diens beklijvende tweede trio,
het lijfstuk van Trio Khaldei.

Het Eerste klaviertrio van DMITRI SJOSTAKOVITSJ is
een echt jeugdwerk dat baadt in de geest van de

De twee gespeelde werken van SERGEJ PROKOFIEV
sluiten qua sfeer weer veel meer aan bij het eerste

romantiek en in de passie van de eerste grote
verliefdheid van de componist. Weliswaar zijn er in
het korte, eendelige werk heel wat momenten waarin
karaktertrekken van Sjostakovitsj’ latere muziek de
kop al opsteken (zoals de scherpe scherzoflarden, de
obstinate akkoordische passages en de soms vileine
dissonanten), maar telkens opnieuw moeten deze het
afleggen tegen twee uitgesponnen melodieën, die

trio van Sjostakovitsj. Dat geldt zeker voor de Ballade
voor cello en piano (op. 15): deze is eveneens een
eendelig jeugdwerk (1912, Prokofiev was toen 21),
dat bovendien ook nog eens een Franse poëtische
titel draagt (Sjostakovitsj’ trio heette oorspronkelijk
Poème). Zoals vaak gebeurt in ballades ‘wandelt’ de
muziek als het ware van de ene sfeer naar de andere,
met hier en daar duidelijke herkenningspunten

met elkaar wedijveren in lyriek en hunker.

(motiefherhalingen).

Van dit romantische elan blijft geen spaander meer
heel in het Tweede klaviertrio, dat eerder een kind is
van de oorlog dan van de liefde. Het werk laat een
leegte achter die beklemmend en verontrustend is, en
die een wrange nasmaak laat – de smaak allicht die
Sjostakovitsj zelf ook proefde toen tijdens het
compositieproces een van zijn meest geniale en
veelzijdige vrienden en geestgenoten, Ivan Sollertinsky,
overleed. Aan hem is het trio dan ook opgedragen,
waardoor het meesterwerk op persoonlijk vlak haast
de connotaties van een requiem krijgt.

De Vijf melodieën voor viool en piano (op. 35, 1925)
tenslotte zijn een heel apart werk. Aanvankelijk werd
het stuk gecomponeerd voor klavier en stem, als
tekstloze liederen (1920), “Lieder ohne Worte” in de
meest letterlijke betekenis van het woord. Precies
door hun tekstloosheid konden ze ook makkelijk door
andere instrumenten gespeeld worden. Prokofiev
zorgde, op vraag van Pavel Kochansky, alvast zelf
voor een versie voor viool.
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Tekst Pieter Bergé
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De heilige Johannes de evangelist
Sint‐Geertrui kerk ‐ Stockholm
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APOCALYPS
80'
MAURICE RAVEL Trio in a
OLIVIER MESSIAEN Quatuor pour la fin du temps
mmv Geert Baeckelandt - klarinet

Twee absolute meesterwerken uit de twintigste eeuw samen in een ijzersterk programma rond het
einde van de wereld, maar ook en vooral rond hoop en verlangen op iets nieuws en iets beters.
MAURICE RAVEL schreef zijn magistrale Trio in 1914 en
werkte het in sneltempo af om zijn land te kunnen
dienen als vrachtwagenchauffeur aan het front. In
een brief aan Stravinsky schreef hij dat het idee dat
hij moest vertrekken hem ertoe aanzette werk dat
normaal gezien vijf maanden zou kosten in vijf weken
te verrichten. Deze ijver en drang heeft ons één van
de kleurrijkste en meest innovatieve werken uit de
kamermuziekgeschiedenis opgeleverd.
De inspiratie voor de muzikale inhoud van het trio
kwam uit verschillende hoeken. Van Baskische dans
in het eerste deel (waarvan het ritme gebaseerd is
op de 'zortziko') tot Maleisische poëzie in het tweede
deel (Pantoum). Het genie van Ravel komt onder
andere tot uiting in de manier waarop hij deze
elementen introduceerde binnen de gangbare
structuur van een vierdelig klassiek werk.
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Trio Khaldei plaatst hierbij het Quatuor pour la fin du temps
van OLIVIER MESSIAEN en wordt hiervoor versterkt
door klarinettist Geert Baeckelandt. Dit werk, dat
eveneens in oorlogstijd (1941) ‐ en meer nog in het
concentratiekamp van Görlitz waar de componist
gevangen zat ‐ werd geschreven en gecreeërd,
heeft net als het trio van Ravel een ongelooflijke
mystieke en spirituele waarde. Het werk bestaat uit
8 delen waarin niet steeds met de vier muzikanten
samen wordt gemusiceerd. Het solodeel voor
klarinet ‐ Abîme des oiseaux ‐ is één van de
beroemdste delen van het kwartet.
Het werk werd voor het eerst uitgevoerd in het
concentratiekamp, in zeer moeilijke omstandigheden
en laat ook nu nog steeds een diepe indruk na op de
luisteraar.

Burgtheater
Vienna ~ 1900
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VIENNA
60'
FRANZ SCHUBERT Trio Sonatensatz in Bb, D.28
JOHANNES BRAHMS Trio nr. 2 in C, op. 87
ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

80'
WOLFGANG AMADEUS MOZART Trio in Bb, KV 502
JOHANNES BRAHMS Trio nr. 2 in C, op. 87
ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

Wenen als epicentrum van drie eeuwen Europese muziekgeschiedenis. Meesterwerken van drie
giganten: Mozart, Brahms en Schönberg.
Trio Khaldei gaat in dit programma op zoek naar
haar roots. Het is in het Wenen van Mozart en
Haydn dat het pianotrio zijn huidige vorm kreeg.
Het Trio in Bb van WOLFGANG AMADEUS MOZART
markeert een belangrijke evolutie in het genre:
waar voordien de piano als solist acteerde met
viool en cello in een begeleidende rol, evolueren de
drie instrumenten hier naar gelijkwaardigheid.
Hierna houden we halt bij één van de grootste
componisten uit de romantiek, JOHANNES BRAHMS.
We brengen één van zijn minder bekende, maar
werkelijk prachtige werken. Het tweede trio heeft
een enorme rijkdom in zich en toont ons Brahms
op het toppunt van zijn kunnen.
Normaal gezien zeer kritisch ten aanzien van zijn
eigen werk, bleek Brahms deze keer toch wel heel
overtuigd. Aan zijn uitgever schreef hij:" U heeft
nog nooit tevoren zo'n mooi trio van mij ontvangen
TRIOKHALDEI ‐ www.triokhaldei.com

en naar alle waarschijnlijkheid de laatste tien jaar
geen werk van deze kwaliteit gepubliceerd. "
Na de pauze brengt het trio Verklärte Nacht, het
magistrale werk van ARNOLD SCHÖNBERG naar het
gelijknamige gedicht van Richard Dehmel, in een
bewerking voor pianotrio van Eduard Steuermann.
De componist volgt in de muziek de structuur en
inhoud van het gedicht. De natuur, schuldgevoelens,
vergeving en verlossing; onwezenlijk mooi verklankt
door Schönberg.
Voor een kortere versie van dit programma
vervangen we het trio van Mozart door de
Sonatensatz van FRANZ SCHUBERT, een sprankelend
jeugdwerk.

Yellow Red Blue
Wassily Kandinsky ‐ 1925
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DEBUTS
60'
JEAN SIBELIUS Trio in C "Lovisa", JS 208
DMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 1 in C, op. 8
GILLIS SACRÉ Sursum
GASPAR CASSADO Trio in C

75'
JEAN SIBELIUS Trio in C "Lovisa", JS 208
GILLIS SACRÉ Sursum
DMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 1 in C, op. 8
SERGEÏ RACHMANINOV Trio élégiaque nr. 1 in g
GASPAR CASSADO Trio in C

Vijf componisten die zich al vroeg in hun carrière aan het veeleisende genre van het pianotrio
wagen en met hun jeugdig enthousiasme hun eigen stem zoeken én vinden.
Het schrijven van een pianotrio is een uitdaging
voor elke componist. De rijke erfenis uit het
verleden ‐ met talloze meesterwerken ‐ maar ook
het zoeken naar de juiste balans en de unieke maar
moeilijke combinatie van de klankkleuren van piano
en strijkers maken van het genre een veeleisende
minnares. Toch konden maar weinig componisten
aan haar lokroep weerstaan.
Verschillende grote namen waagden zich al vroeg in
hun carrière aan het genre en in deze jeugdwerken
vinden we al heel wat eigenschappen terug die ook
hun latere muziek kenmerken. Zo horen we in het
Trio in C van JEAN SIBELIUS al duidelijk de aanzetten
van zijn orkestrale, vertellende compositiestijl en in
het eerste Trio élégiaque van SERGEÏ RACHMANINOV
valt dan weer diens typerende gevoel voor
melancholische lyriek al op.
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DMITRI SJOSTAKOVITSJ was slechts 17 toen hij zijn
eerste pianotrio schreef. Zijn jeugdige, romantische
gevoelens voor Tatjana Glivenko gecombineerd met
de hem kenmerkende ritmische levendigheid zorgen
voor een uniek jeugdwerk.
We laten u ook graag kennismaken met twee minder
bekende namen. De jonge Belgische componist
GILLIS SACRÉ schreef Sursum in 2015 voor Trio Khaldei.
In Sursum (Latijn voor "naar omhoog") wil Sacré
ontsnappen aan de zwaartekracht en een sprong
maken naar de vluchtige wereld waarin je je bevindt
als je springt.
GASPAR CASSADO tenslotte was één van de beroemde
cellisten van de eerste helft van de 20ste eeuw. Wij
zetten hem graag als componist in de schijnwerpers.
We laten u zijn virtuoze pianotrio ontdekken, vol
elementen uit de Spaanse volksmuziek, gitaarimitaties
en malagueña ritmes.

A copse, evening
A. Y. Jackson ‐ 1918
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WW I
60'
CLAUDE DEBUSSY Sonate voor viool en piano in g
GEORGE ENESCU Trio in a
MAURICE RAVEL Trio in a

80'
CLAUDE DEBUSSY Sonate voor viool en piano in g
GEORGE ENESCU Trio in a
CLAUDE DEBUSSY Sonate voor cello en piano in d
MAURICE RAVEL Trio in a

In 2018 is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog. In deze woelige
periode uit de Europese geschiedenis werden in Frankrijk enkele van de mooiste werken uit de
kamermuziek van de 20ste eeuw geschreven.
CLAUDE DEBUSSY – die stierf in 1918 en die we in
2018 dan ook graag in de schijnwerpers zetten –

MAURICE RAVEL schreef zijn magistrale trio in 1914 en
werkte het in sneltempo af om zijn land te kunnen

schreef zijn beknopte, experimentele Sonate voor
cello en piano in 1915. Twee jaar later volgde de al
even beknopte, rapsodische Sonate voor viool en
piano, het laatste werk dat Debussy afwerkte.

dienen als vrachtwagenchauffeur aan het front. In
een brief aan Stravinsky schreef hij dat het idee dat
hij moest vertrekken hem ertoe aanzette werk dat
normaal gezien vijf maanden zou kosten in vijf weken
te verrichten. Deze ijver en drang heeft ons één van
de kleurrijkste en meest innovatieve werken uit de
kamermuziekgeschiedenis opgeleverd.

GEORGE ENESCU ‐ de Roemeense violist en componist
die 60 jaar van zijn leven in Parijs leefde en werkte –
was één van de beste violisten van zijn tijd waardoor
hij als componist lange tijd onderbelicht bleef. Zijn
muziek is een prachtige combinatie van het Franse
impressionisme met elementen uit de volksmuziek
van zijn vaderland Roemenië. Zo ook zijn Trio in a,
geschreven in 1916.
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De inspiratie voor de muzikale inhoud van het trio
kwam uit verschillende hoeken. Van Baskische dans
in het eerste deel (waarvan het ritme gebaseerd is
op de 'zortziko') tot Maleisische poëzie in het tweede
deel (Pantoum). Het genie van Ravel komt onder
andere tot uiting in de manier waarop hij deze
elementen introduceerde binnen de gangbare
structuur van een vierdelig klassiek werk.

Racines d'arbres
Vincent van Gogh ‐ 1890
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R OOTS
60'
JOSEPH HAYDN Trio nr. 2 “Zigeunertrio", Hob XV/25
FRANK MARTIN Trio sur des melodies populaires Irlandaises
ANTONIN DVOŘAK Trio in e "Dumky", op. 90

80'
JOSEPH HAYDN Trio nr. 2 “Zigeunertrio", Hob XV/25
ZOLTÁN KODÁLY Duo voor viool en cello, op. 7
FRANK MARTIN Trio sur des mélodies populaires Irlandaises
ANTONIN DVOŘAK Trio in e "Dumky", op. 90

Door de eeuwen heen hebben componisten zich laten inspireren door volksmuziek uit alle
windstreken. Ze gebruikten elementen, motieven en thema’s in hun eigen ‘kunstmuziek’.
JOSEPH HAYDN, de “vader van het strijkkwartet”,
schreef ook 45(!) pianotrio’s. Het bekendste
daarvan, nummer 39, kreeg als bijnaam het
Zigeunertrio. In het laatste deel, door de
componist Rondo alla zingarese getiteld, gebruikt
Haydn tal van elementen uit de muziek van de
Zigeunermuzikanten die hij leerde kennen aan
het hof van de Esterhazy’s.
ANTONIN DVOŘAK liet zich doorheen heel zijn
oeuvre graag beïnvloeden door de Slavische
volksmuziek. Zo ook in één van de meest
geliefde pianotrio’s uit het hele repertoire: het
Dumky trio. Het werk dankt zijn naam aan de
Dumka – een Slavische volksdans met een
melancholisch karakter – en bestaat uit een
opeenvolging van verschillende volksdansen in
een behoedzaam gestileerde vorm.
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Ook FRANK MARTIN, de Zwitserse componist die
lange tijd in Nederland woonde, liet zich graag
beïnvloeden door volksmuziek. Hij schreef zijn
Trio sur des Mélodies Populaires Irlandaises in
1925 en koos er bewust voor om de Ierse
volksmelodiëen quasi ongewijzigd over te
nemen.
ZOLTÁN KODÁLY ten slotte reisde samen met
Béla Bartók naar het platteland van Hongarije,
Transsylvanië en Roemenië om volksmelodiëen
op te nemen, te verzamelen en te onderzoeken.
Zijn Duo op. 7, geschreven in 1914, is een
prachtige versmelting van elementen uit de
Hongaarse volksmuziek met formele structuren
van de ‘kunstmuziek’.

