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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.
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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), Is

Arti New Music Festival Kaunas (Litouwen), Eesti

Kontsert (Estland), Battais Fligelis Sigulda (Letland)

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. In augustus

2018 nam het trio een tweede cd op (Hummel,

Brahms & Schönberg) in Studio 1 van Flagey.

Deze cd verscheen in het voorjaar van 2019,

opnieuw bij Paraty.

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 vanTrio 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

Colours klinkt naast het trio van Ravel kleurrijke

Belgische muziek van Celis en Jongen en in het

programma Family Business laten we niet alleen

muziek van Robert Schumann horen maar ook

minder bekende parels van echtgenote Clara.

TRIO KHALDEI



PROGRAMMA’S



TRIOKHALDEI
L.V

.
Be

et
ho

ve
n

An
on

ie
m
-1

78
3

BEETHOVEN
250



� 60' � 90’

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com

Trio Khaldei doorbreekt graag de grenzen van de triobezetting en brengt in dit programma een duo voor viool en cello,

een sonate voor viool en piano, een sonate voor cello en piano en één van Beethovens meest geliefde pianotrio’s: het

Geister Trio. Dit programma geeft een mooi beeld van Beethovens evolutie van classicus tot revolutionair romanticus.

Beethoven componeerde zijn Duo in C voor klarinet en fagot, wij spelen de bewerking voor viool en cello van F. Hermann.

Het is niet geweten wanneer Beethoven dit werk juist schreef maar het is overduidelijk een jeugdwerk waarin de invloed

van Haydn en Mozart nog duidelijk hoorbaar is sterk aanwezig is.

De Sonate voor viool en piano op. 24 kreeg na Beethovens dood de bijnaam “Lentesonate” omwille van de elegantie en

levensvreugde die erin weerklinkt. Mozart is ook hier nog niet ver weg. Beethoven experimenteert wel met de vorm: dit

is de eerste sonate met vier delen in plaats van de gebruikelijke drie.

De derde cellosonate en hetGeister Trio - beide gecomponeerd in 1808 - zijn duidelijk vruchten van een rijpere componist

die zijn eigen stem gevonden heeft. Beethoven zocht lang naar de juiste balans tussen cello en piano. We zien duidelijk

in het manuscript dat hij bleef sleutelen aan de verdeling van het melodisch materiaal tussen beide instrumenten.

HetGeister trio dankt zijn bijnaam aan Beethovens leerling Carl Czerny die schreef dat het langzame deel hem deed denken

aan de spookscène uit Shakespeare’s Hamlet. E.T.A. Hoffmann schreef dan weer “dat deze muziek bewijst dat Beethoven

een romantische ziel heeft en deze op een hoogstpersoonlijke, doordachte en genialemanier in zijnmuziek laatweerklinken.”

Trio Khaldei heft mee het glas op de 250e verjaardag van Beethoven
met 3 programma’s die Beethovens veelzijdigheid in de verf zetten.

L.V. BEETHOVEN Variaties op Bei Männer, welche Liebe fühlen

voor cello en piano, WoO 46

L.V. BEETHOVEN Frühlingssonate voor viool en piano in F, op. 24

L.V. BEETHOVEN Geister Trio in D, op. 70 Nr. 1 in D

L.V. BEETHOVEN Duo in C voor viool en cello, WoO 27 Nr. 1

L.V. BEETHOVEN Sonate nr. 3 voor cello en piano in A, op. 69

L.V. BEETHOVEN Frühlingssonate voor viool en piano in F, op. 24

L.V. BEETHOVEN Geister Trio in D, op. 70 Nr. 1 in D

VERSATILE BEETHOVEN



� 60' � 90'

Het arrangeren van grote orkestwerken voor kleinere bezettingen is een praktijk die al eeuwen oud is. Vroeger

gebeurde dat arrangeren vaak door de componist zelf en voor een deel uit noodzaak. Toen de grammofoonplaat nog

niet was uitgevonden, was het arrangeren van orkestmuziek voor kamermuziekbezettingen de enige manier waarop

mensen die muziek ook thuis konden beluisteren of zelf uitvoeren. Maar ook na het ontstaan van opnames bleef de

praktijk heel gangbaar. Arrangementen werpen steevast een ander licht op orkestmuziek die we dachten vanbinnen

en vanbuiten te kennen en zorgen er ook voor dat die muziek kan klinken op podia die ze anders niet bereikt.

Overbekende muziek herleid tot zijn pure essentie: gebald, kleurrijk, intiem.

F. MENDELSSOHN Vierde Symfonie Italiaanse op. 90 in A

II. Andante con moto - III. Con moto moderato

L.V. BEETHOVEN Symfonie nr. 7 op. 92 in A

L.V. BEETHOVEN Geister Trio op. 70 nr.1 in D

F. MENDELSSOHN Vierde Symfonie Italiaanse op. 90 in A

II. Andante con moto - III. Con moto moderato

L.V. BEETHOVEN Symfonie nr. 7 op. 92 in A

SYMPHONIC BEETHOVEN

� 60’ � 90’

De Keltische volksmuziek heeft talloze componisten beïnvloed en geïnspireerd, ook Beethoven. In deze tijden

van de ‘harde brexit’ haalt Trio Khaldei graag de banden tussen de Brits-lerse eilanden en het Europese

vasteland aan met een programma met ‘Europese’ muziek geïnspireerd op Keltische volksliederen. Trio Khaldei

werkt hiervoor met heel veel plezier samen met één van de vele talentvolle zangers die ons land rijk is. Wij staan

volledig open voor uw suggesties maar stellen - indien u dat wenst - ook graag zelf iemand voor.

F. MARTIN Trio sur des mélodies populaires irlandaises

L.V. BEETHOVEN selectie uit Irish, Welsh en Scottish Folk Songs

voor stem en pianotrio

F. MARTIN Trio sur des mélodies populaires irlandaises

J. HAYDN selectie uit Scottish and Welsh Songs voor stem en pianotrio

L.V. BEETHOVEN selectie uit Irish, Welsh en Scottish Folk Songs

voor stem en pianotrio

CELTIC INSPIRATION
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Brahms’ tweede trio is minder bekend dan zijn twee

andere trio’s maar 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 heel overtuigd. Aan zijn

uitgever schreef hij: “U heeft nog nooit tevoren zo’n mooi

trio van mij ontvangen en naar alle waarschijnlijkheid de

laatste tien jaar geen werk van deze kwaliteit

gepubliceerd.”

Tsjaikovski droeg zijn pianotrio op aan zijn – in maart

1881 overleden – leraar en vriend Nikolaj Rubinstein. Het

werk draagt als ondertitel In memory of a great artist en

is een adembenemend, persoonlijk requiem. Het is het

enige werk dat Tsjaikovski schreef voor deze bezetting. In

1880 vroeg Nadezhda von Meck – mecenas van

Tsjaikovski – hem om een trio te schrijven. Tsjaikovski

weigerde omdat hij – zo kunnen we lezen in zijn brieven

aan Nadezhda von Meck – “simpelweg de combinatie

van piano met viool of cello niet kan verdragen. Volgens

mij kunnen de timbres niet mengen en kan een piano

enkel effectief zijn in drie gevallen: solo, met een orkest

of als begeleiding.” Nog geen jaar later schreef hij dit

pianotrio. Na het afwerken van het trio bleef hij echter

twijfelen aan zijn eigen compositie en schreef: “… na heel

mijn leven voor orkest geschreven te hebben, ben ik bang

dat ik muziek heb geschreven met een sterk symfonisch

karakter, niet aangepast aan de drie instrumenten.” Wat

ons betreft heeft Tsjaikovski het beste van twee

werelden verzameld: het symfonische karakter is er maar

hij exploiteert optimaal alle kleurencombinaties van de

piano, viool en cello.

We openen het concert met de Suite Italienne van - de in

1882 geboren – Igor Stravinsky. Geboren en getogen in

het Rusland van Tsjaikovski maar nadien naar hetWesten

getrokken. East meets West in één persoon, misschien

wel de meest invloedrijke componist uit de 20e eeuw.

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

IGOR STRAVINSKY Suite Italienne

JOHANNES BRAHMS Trio in C, op. 87

PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKI Trio in a, op. 50

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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FAMILY BUSINESS

Robert Schumann schreef zijn Drie Fantasiestücke

voor cello en piano op 2 dagen tijd in februari 1849.

Oorspronkelijk geschreven voor klarinet en piano, gaf

de componist zelf aan dat ze ook door altviool of cello

uitgevoerd konden worden.

Drie jaar voordien – in 1846 – schreef Clara haar

pianotrio in g, algemeen beschouwd als één van haar

beste werken. Tijdens deze jaren bestudeerden zowel

Robert als Clara intensief de muziek van Bach. Clara

ontwikkelde een bijzonder gevoel voor contrapunt dat

ze als componiste vooral in haar pianotrio liet horen.

In 1853 componeerde Clara Schumann haar 3

romances voor viool en piano en droeg ze op aan de

legendarische violist Josef Joachim. Ze tourde ook

uitgebreid met Joachim waarbij ze ook haar eigen

muziek vaak uitvoerde.

Over de 3 romances schreef een criticus in The Times:

“Lush and poignant, they make one regret that Clara's

career as a composer became subordinate to her

husband's.”

Robert schreef zijn eerste pianotrio in 1847,

geïnspireerd door het trio dat Clara een jaar eerder

schreef. In die jaren had Robert zich ook een meer

doordachtere, architecturale compositiestijl eigen

gemaakt. Hij schreef daar zelf over: “Ik schreef

vroeger bijna al mijn kortere werken in een vlaag van

inspiratie. Vanaf het jaar 1845 - wanneer ik alles

eerst uitwerkte in mijn hoofd – ontwikkelde ik een heel

nieuwe compositiestijl.” Deze nieuwe stijl is nog

steeds erg intuïtief expressief, enigszins traditioneler

qua vorm maar tegelijk onuitputtelijk vindingrijk in het

vinden van unieke oplossingen voor de ‘problemen’

van de klassieke vormen.

In de nieuwe reeks Family Business focust Trio Khaldei de komende seizoenen op een aantal
muzikale families. We beginnen met het echtpaar Robert en Clara Schumann. Ze deelden
jaren lief en leed, beïnvloedden mekaar en waren mekaars muze.

C. SCHUMANN Trio in g

R. SCHUMANN Trio nr. 1 in d

R. SCHUMANN Drei Fantasiestücke op. 73

C. SCHUMANN Trio in g

C. SCHUMANN 3 Romances op. 22

R. SCHUMANN Trio nr. 1 in d

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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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.

FRITS CELIS Trio, op. 5

JOSEPH JONGEN Trio in b, op. 10

II. Andante molto sostenuto

MAURICE RAVEL Trio in a

FRITS CELIS Trio, op. 5

JOSEPH JONGEN Trio in b, op. 10

MAURICE RAVEL Trio in a

COLOURS
� 60’ � 80'

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.

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.

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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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 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 met

elkaar wedijveren in lyriek en hunker.

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 twee gespeeldewerken van Sergej Prokofiev sluiten qua

sfeer weer veel meer aan bij het eerste 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

(motiefherhalingen).

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.

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

70'

SJOSTAKOVITSJ

Tekst Pieter Bergé
TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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JOHANNES BRAHMS Trio nr. 2 in C, op. 87

ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

JOHANNNEPOMUKHUMMEL Trio in Bb, KV 502

JOHANNES BRAHMS Trio nr. 2 in C, op. 87

ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

VIENNA

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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Wenen als epicentrum van een reis doorheen de romantiek. Meesterwerken van Hummel,
Brahms en Schönberg.

Johan Nepomuk Hummel (1778-1837) genoot tijdens

zijn leven grote faam als componist en werd

bovendien beschouwd als de belangrijkste

klaviervirtuoos van zijn tijd. Zijn uitzonderlijke talent

blijkt uit het feit dat hij de enige leerlingwas die Mozart

“full-time” onder zijn hoede nam. Zijn trio in F vormt de

brug tussen de klassieke Weense school en het begin

van de romantiek. Het laatste deel - Rondo alla turca

- doet denken aan het laatste deel van Mozarts

pianosonate KV 331 en is sterk beïnvloed door de

muziek van de traditionele Turkse militaire bands.

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 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 demuziek de structuur en inhoud van

het gedicht. De natuur, schuldgevoelens, vergeving en

verlossing; onwezenlijk mooi verklankt door Schönberg.
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