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TRIO
KHALDEI
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

Maart, Performer’s Present International Artistic

uitgegroeid van een beloftevol jong ensemble tot

Symposium (Singapore), Spectrum Festival en

een vaste waarde op de belangrijkste podia van

Arsana

België. In 2013 was het trio één van de zes

(Letland), Eesti Kontsert (Estland), IS Arti New

genomineerde ensembles voor de eerste editie

Music Festival (Litouwen) en l’Association Accord

van Supernova.

Parfait (Frankrijk). Zij maakten opnames voor

Festival

(Slovenië),

Baltais

Fligelis

Klara, Canvas en de Sloveense nationale radio.
De afgelopen seizoenen speelde Trio Khaldei in
culturele

centra

in

De eerste cd van het trio (Sjostakovitsj & Prokofiev)

prestigieuze zalen als Bozar (Brussel), Amuz

verscheen in het voorjaar van 2017 bij het Franse

(Antwerpen),

Het

label Paraty (Harmonia Mundi) en werd door pers

Concertgebouw (Brugge) en voor festivals in

en publiek lovend onthaald. Recent, in mei 2019,

binnen

verscheen bij hetzelfde label een tweede cd gewijd

–

en

over

De

het

Bijloke

buitenland

ganse
(Gent)
als

land;
en

Festival

van

Vlaanderen, Festival 20/21, Festival Voorwaarts

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
beklijvende

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.
In de programma's van Trio Khaldei gaat de muziek
van vroeger en nu met elkaar in dialoog en
confrontatie. Naast de grote meesterwerken
probeert het trio ook minder bekende muziek aan
het publiek voor te stellen. In het programma
Impressive Impressionism klinkt naast het trio van
Ravel en een weergaloos arrangement van
Debussy’s La Mer ook kleurrijke Belgische muziek
van Frits Celis. In het programma A Melancholic
Birthday laten we niet alleen het legendarische
tweede trio van Franz Schubert horen maar ook het
onbekende maar prachtige trio van César Franck.
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21 - 22

LA
MER

Debussy’s orkestrale meesterwerk La Mer in een magistrale bewerking
voor pianotrio van Sally Beamish.

Trio Khaldei probeert steeds de grenzen van

De bewerking die Sally Beamish maakte van

het pure trio repertoire te doorbreken en heeft

Debussy’s La Mer is daar een uitstekend

een

van

voorbeeld van. Haar herorkestratie is geen

werken uit het grote symfonische repertoire.

flauw afkooksel van het origineel maar een

Die bewerkingen werpen steevast nieuw licht

perfecte aanpassing van Debussy’s werk aan

op orkestmuziek die we dachten vanbinnen en

de bezetting van het pianotrio, alsof Debussy

vanbuiten te kennen en zorgen er ook voor dat

zelf op het einde van z’n leven een tweede

die muziek kan klinken op podia die ze anders

pianotrio schreef.

niet bereikt.

Overbekende muziek herleid tot zijn pure

voorliefde

voor

arrangementen

essentie: gebald, kleurrijk, intiem.

TRIOKHALDEI

DE L’AUBE À LA NUIT
La Mer en Verklärte Nacht, twee iconische symfonische
gedichten verenigd in één programma.
Zowel Debussy als Schönberg zagen niets in de vorm van de traditionele
symfonie en zochten beiden hun heil in het symfonisch gedicht. Dat bood
meer vrijheid om buitenmuzikale inspiratie in klanken om te zetten.
De zee in al zijn hoedanigheden inspireerde Debussy in 1905 tot het
schrijven van een orkestraal symfonisch gedicht in drie delen: De l’aube à
midi sur la mer, Jeux de vagues en Dialogue du vent et de la mer.
Slechts enkele jaren eerder - in 1899 - baseerde Schönberg zich op het
beroemde gedicht van Richard Dehmel en bracht met zijn strijksextet de
periode van de laat-romantiek tot een beklijvend hoogtepunt.

60’
CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)
ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht (arr. E. Steuermann)

TRIOKHALDEI

IMPRESSIVE IMPRESSIONISM
Het orkestrale én het kamermuzikale hoogtepunt uit het
impressionisme en een kleurrijke belgische geestesverwant.
Debussy

en

Ravel

zijn

de

muzikale

Maurice

Ravel

schreef

zijn

magistrale

protagonisten van het impressionisme, een

pianotrio in 1914 en werkte het in een

kunststroming die tot stand kwam in Frankrijk

recordtijd af omdat hij was opgeroepen om

op het einde van de 19e eeuw.

naar het front te trekken.

Intieme, subtiele klankvelden; vrijere harmonie,

De inspiratie van Baskische ritmes, een

zwevende ritmes, oosterse invloed maar ook

Maleisische poëzievorm en het opzoeken van

invloed uit de jazz.

de extremen van elk instrument zorgden voor

De impressionistische muziek is ongelooflijk

een weergaloos, innovatief meesterwerk.

rijk en boeiend en heeft een unieke plaats in de
muziekgeschiedenis.

Trio Khaldei is een voorvechter van Belgische
muziek en programmeert naast de twee

De zee in al zijn hoedanigheden inspireerde

Franse iconen een geestesverwant van bij ons:

Claude Debussy in 1905 tot het schrijven van

Frits Celis. Diens Trio op. 5 uit 1958 wordt

een symfonisch gedicht in drie delen dat één

gekenmerkt door een sterke ritmische stuwing,

van dé orkestrale hoogtepunten is uit het

een duidelijk gevoel voor structuur maar vooral

Impressionisme.

een prachtig, uitgebreid kleurenpalet.

FRITS CELIS Trio, op. 5

FRITS CELIS Trio, op. 5

CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)

MAURICE RAVEL Trio

45’

CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)
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90’

A
MELANCHOLIC
BIRTHDAY

A MELANCHOLIC BIRTHDAY
La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.
— Victor Hugo
In dit programma brengt Trio Khaldei drie

Het tweede pianotrio van Franz Schubert,

componisten samen die meesters waren in het

geboren in 1797, is één van de absolute

verklanken van melancholie en die in het

hoogtepunten uit het pianotrio repertoire.

seizoen 21-22 een bijzondere verjaardag vieren.

Het is één van Schubert’s laatste composities,
geschreven één jaar voor zijn dood in 1828.

alle

Voor het tweede deel, het Andante con moto,

Belgische componisten, werd geboren in 1822

baseerde Schubert zich op een Zweeds

en vond in zijn werk de ultieme symbiose

volkslied: Se solen sjunker.

van de duitse romantiek en het Franse

Zie de zon dalen achter de hoge bergtoppen.

impressionisme. Zijn pianotrio op. 1 nr. 1 is

« Oh mooie hoop, je vlucht voor de donkere

een zelden gespeelde parel.

schaduwen van de nacht. »

César

Franck,

de

bekendste

van

Astor Piazzolla, de Argentijnse grootmeester

van de tango, werd geboren in 1921 en
verklankt op unieke wijze de vier seizoenen in

95'

Buenos Aires. Het zijn vier nostalgische

CÉSAR FRANCK Pianotrio, op. 1 nr. 1

tango’s waarin Latijns-Amerika en Europa

ASTOR PIAZZOLLA Four seasons of Buenos Aires

mekaar ontmoeten en met elkaar versmelten.

FRANZ SCHUBERT Pianotrio in Es, D929

FRANZ SCHUBERT Pianotrio in Es, D929
ASTOR PIAZZOLLA Four seasons of Buenos Aires

65'

TRIOKHALDEI

DIMITRI
SJOSTAKOVITSJ
TRIO KHALDEI MEETS BiSS QUARTET

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ

60’

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ

Kwartet nr. 1, op. 49

Pianotrio nr. 1, op. 8

Pianotrio nr. 2, op. 67

Kwartet nr. 1, op. 49

Elegie en Polka voor kwartet, op. 36a

Kwintet, op. 57

Kwintet, op. 57

90'
Een zelden gehoorde versmelting van de twee ultieme kamermuziekbezettingen
- strijkkwartet en pianotrio - in meesterwerken van Sjostakovitsj.
Trio Khaldei keert terug naar zijn eerste liefde:

Trio Khaldei slaat voor dit programma de

de muziek van Dimitri Sjostakovitsj. Het

handen in mekaar met BiSS Quartet. Deze

beklijvende tweede trio is het lijfstuk van het trio

samenwerking

en laat niemand onbewogen.

ensembles hebben nl. twee gemeenschappelijke

is

erg

bijzonder.

Beide

muzikanten, violist Pieter Jansen en cellist
Na het arrangement van de laatste symfonie

Francis Mourey. Dit zorgt in het pianokwintet

voor pianotrio en percussietrio enkele jaren

voor een unieke symbiose tussen strijkkwartet

geleden programmeren we nu opnieuw een

en pianist die vuurwerk zal geven!

werk waarin het trio deel uitmaakt van een
grotere bezetting.
Het pianokwintet, geschreven in 1940, was een
instant succes en is tot op vandaag één van de
hoogtepunten uit het repertoire voor deze

www.triokhaldei.com

bijzondere bezetting.

www.bissquartet.com
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DEBUTS

TRIOKHALDEI

DEBUTS

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

Dimitri Sjostakovitsj was slechts 17 toen hij zijn

voor elke componist. De rijke erfenis uit het

eerste

verleden - met talloze meesterwerken - maar ook

romantische gevoelens voor Tatjana Glivenko

het zoeken naar de juiste balans en de unieke

gecombineerd

maar moeilijke combinatie van de klankkleuren

ritmische levendigheid zorgen voor een uniek

van piano en strijkers maken van het genre een

jeugdwerk.

veeleisende minnares. Toch konden maar weinig

We laten u ook graag kennismaken met twee

componisten aan haar lokroep weerstaan.

minder bekende namen. De jonge Belgische

Verschillende grote namen waagden zich al vroeg

componist Gillis Sacré schreef Sursum in 2015

in hun carrière aan het genre en in deze

voor Trio Khaldei. In Sursum (Latijn voor naar

jeugdwerken

omhoog)

vinden

we

al

heel

wat

pianotrio

wil

schreef.

met

Sacré

de

Zijn

hem

jeugdige,

kenmerkende

ontsnappen

aan

de

eigenschappen terug die ook hun latere muziek

zwaartekracht en een sprong maken naar de

kenmerken. Zo horen we in het Trio in C van

vluchtige wereld waarin je je bevindt als je springt.

Jean Sibelius al duidelijk de aanzetten van zijn

Gaspar Cassadó tenslotte was één van de

orkestrale, vertellende compositiestijl en in het

beroemde cellisten van de eerste helft van de 20ste

eerste Trio élégiaque van Sergeï Rachmaninov

eeuw. Wij zetten hem graag als componist in de

valt dan weer diens typerende gevoel voor

schijnwerpers. We laten u zijn virtuoze pianotrio

melancholische lyriek al op.

ontdekken,

JEAN SIBELIUS Trio in C "Lovisa", JS 208

75'

GILLIS SACRÉ Sursum

vol

elementen

uit

de

Spaanse

volksmuziek, gitaarimitaties en malagueña ritmes.

60'JEAN SIBELIUS

Trio in C "Lovisa", JS 208

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 1 in C, op. 8

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ Trio nr. 1 in C, op. 8

SERGEÏ RACHMANINOV Trio élégiaque nr. 1 in g

GILLIS SACRÉ Sursum

GASPAR CASSADO Trio in C

GASPAR CASSADO Trio in C

18
82

EAST MEETS WEST

1882

Twee iconische trio’s - beide gecomponeerd in 1882 - gaan
in dit programma in dialoog en confrontatie.

Johannes Brahms’ tweede trio is minder

met een orkest of als begeleiding.” Nog geen

bekend dan zijn twee andere trio’s maar heeft

jaar later schreef hij dit pianotrio. Na het

een enorme rijkdom in zich en toont ons Brahms

afwerken van het trio bleef hij echter twijfelen

op het toppunt van zijn kunnen. Normaal gezien

aan zijn eigen compositie en schreef: “… na heel

zeer kritisch ten aanzien van zijn eigen werk,

mijn leven voor orkest geschreven te hebben,

bleek Brahms deze keer heel overtuigd. Aan zijn

ben ik bang dat ik muziek heb geschreven met

uitgever schreef hij: “U heeft nog nooit tevoren

een sterk symfonisch karakter, niet aangepast

zo’n mooi trio van mij ontvangen en naar alle

aan de drie instrumenten.” Wat ons betreft heeft

waarschijnlijkheid de laatste tien jaar geen werk

Tsjaikovski het beste van twee werelden

van deze kwaliteit gepubliceerd.”

verzameld: het symfonische karakter is er maar
hij exploiteert optimaal alle kleurencombinaties

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski droeg zijn pianotrio op

van de piano, viool en cello.

aan zijn – in maart 1881 overleden – leraar en
vriend Nikolaj Rubinstein. Het werk draagt als

We openen het concert met de Suite Italienne

ondertitel In memory of a great artist en is een

van - de in 1882 geboren – Igor Stravinsky.

adembenemend, persoonlijk requiem. Het is het

Geboren en getogen in het Rusland van

enige werk dat Tsjaikovski schreef voor deze

Tsjaikovski maar nadien naar het Westen

bezetting. In 1880 vroeg Nadezhda von Meck –

getrokken. East meets West in één persoon,

mecenas van Tsjaikovski – hem om een trio te

misschien wel de meest invloedrijke componist

schrijven. Tsjaikovski weigerde omdat hij – zo

uit de 20e eeuw.

95'

kunnen we lezen in zijn brieven aan Nadezhda
von Meck – “simpelweg de combinatie van piano

IGOR STRAVINSKY Suite Italienne

met viool of cello niet kan verdragen. Volgens mij

JOHANNES BRAHMS Trio in C, op. 87

kunnen de timbres niet mengen en kan een

PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKI Trio in a, op. 50

piano enkel effectief zijn in drie gevallen: solo,
TRIOKHALDEI

VERKLÄRTE
NACHT

VERKLÄRTE NACHT
Een eeuw & een dag in Wenen met Hummels ochtendspirit,
een passionele Brahms en Schönbergs Verklärte Nacht.
Het programma van onze 2e CD.
Deze cd legt een dubbel traject af. Enerzijds overspannen de drie
gespeelde werken een volledige eeuw Weense klaviertrio-cultuur: het
werk van Hummel, uit 1799, staat nog met één been in de Weense
Klassiek, Brahms’ Tweede Klaviertrio (1882) is een kroonjuweel uit de
Weense Hoog-romantiek en Schönbergs Verklärte Nacht geeft bij uitstek
de sfeer weer van het Weense fin de siècle.
Anderzijds lijken de drie werken qua sfeer ook de spanningsboog van één
dag af te leggen: Hummels lichtvoetige en sprankelende trio staat
symbool voor de ochtend, Brahms’ stralende maar doorwrochte werk
voor de middag en de avond, en Schönbergs compositie – zoals de titel
zelf al aangeeft – voor de donkere, maar tevens door maanlicht
beschenen nacht.

70'

JOHANN NEPOMUK HUMMEL Trio nr. 2 in F, op. 22
JOHANNES BRAHMS Trio nr. 2 in C, op. 87
ARNOLD SCHÖNBERG tVerklärte Nacht op. 4 (arr. E. Steuermann)
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Els Moens
+32 496 81 39 97
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www.elsandtheartists.be
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