
Muziekkapel Koningin Elisabeth 
Opening van een 2de pianoafdeling met Maria João Pires 

Dans l’approche de la musique, en tant qu’interprète, on peut avoir tendance à saisir une 
oeuvre et l’interpréter à sa manière. Ou, à l’inverse, on peut aussi ne pas la saisir du tout, la lais-
ser telle qu’elle est et tenter de la rencontrer tout simplement. Je pense que le coté sacré de la 
musique, qui nous mène à un respect illimité, se trouve aussi dans l’enseignement. La relation 
élève-professeur doit être traitée avec un soin infiniment sensible, respectueux, léger et vrai.
M.J. Pires
 
De Muziekkapel Koningin Elisabeth werkt sinds 2004 voortdurend aan de uitbreiding en on-
twikkeling van haar artistiek programma en omringt zich in dat kader met prestigieuze mees-
ters in residentie. Naast de vier disciplines die sinds 2004 worden aangeboden, namelijk piano 
met A.R. El Bacha, viool met A. Dumay, zang met J. van Dam en kamermuziek met het 
Artemis Quartet, kwam er in 2011 een vijfde bij, cello met G. Hoffman. De Muziekkapel wil 
nu haar afdeling piano uitbreiden met een sectie onder de leiding van Maria João Pires. Deze 
buitengewone Portugese pianiste is vandaag één van de grote namen in de muziekwereld. 
Tijdens haar loopbaan werkte ze een heel eigen methodologie uit voor de ontplooiing van jong 
talent, en ze is zeer gelukkig dat ze haar ervaring kan inbrengen in de Muziekkapel.  

Biografie

Als één van de topmusici van haar generatie blijft Maria João Pires toehoorders begeesteren 
met de onberispelijke integriteit, zeggingskracht en vitaliteit van haar kunst. Zij werd geboren 
op 23 juli 1944 in Lissabon en trad in 1948 al voor het eerst op voor publiek. Ze studeerde in 
Portugal bij Campos Coelho en Francine Benoit, en zette haar studies later verder in Duitsland, 
bij Rosl Schmid en Karl Engel. Sinds 1970 legt ze zich toe op denkoefeningen rond de invloed 
van kunst op het leven, op de gemeenschap en de opvoeding. In dat kader tracht ze nieuwe 
manieren uit te werken om pedagogische theorieën in te voeren in de maatschappij. In de voor-
bije tien jaar leidde ze talloze workshops voor studenten uit de hele wereld en lichtte ze haar 
filosofie en leerwijze toe in Japan, Brazilië, Portugal, Frankrijk en Zwitserland. In 2012 treedt 
ze, naast haar kamermuziekconcerten met de Braziliaanse cellist Antonio Meneses, op met 
alle grote Europese orkesten, onder de dirigeerstok van onder meer Bernard Haitink, Claudio 
Abbado en Riccardo Chailly. Ze reist vaak naar Japan, zo ook in de lente van 2013 samen met 
de London Symphony en Maestro Haitink. Maria João maakte eerst 15 jaar lang opnames bij 
Erato, en in de voorbije 24 jaar bij Deutsche Grammophon.  Haar uitgebreide en gevarieerde 
discografie omvat bijvoorbeeld Moonlight, met  Sonates van Beethoven, Le Voyage Magnifique 
- Schubert Impromptus, en de volledige Nocturnes van Chopin, naast kamermuziek en een 
orkestraal repertoire. Haar laatste opname van twee concerto’s van Mozart, onder de leiding 
van Maestro Abbado, komt in de herfst van 2012 uit. 


