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1. PERSBERICHT 
 

 
Na Chopin in 2010, Brahms in 2011 en ‘A la française’ in 2012, brengen Flagey en de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth samen hun festival tijdens herfst dat een must geworden 
is op het programma van beide partners; The Romantics, van 27 tot 30 november in 
Flagey.  
 
Dit festival, geprogrammeerd door de Muziekkapel Koningin Elisabeth, is een eerbetoon 
aan de componisten uit de romantische periode: Felix Mendelssohn, Robert Schumann en 
Franz Schubert. De coproductie van het Orchestre royal de Chambre de Wallonie met 
het Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet en het Vlaams Radio Koor 
begeleidt de jonge solisten van de Muziekkapel en sommige van hun meesters - Augustin 
Dumay, Gary Hoffman, Tatiana Samouil en Sylvia Theresa. Zij zullen navigeren tussen 
kamermuziek- en orkestwerken uit het romantisch repertoire. Het publiek krijgt ook de kans 
om enkele mooie romantische œuvres te (her)ontdekken. Op het programma staan het 
Pianoconcerto van Schumann, de Forel van Schubert en het Vioolconcerto in e, het Octet 
evenals het oratorio Paulus van Mendelssohn. Enkele muzikanten met internationale faam 
en trouwe partners van de Muziekkapel maken eveneens deel uit van het festivalprogramma: 
Frank Braley, Eric Le Sage, Gérard Caussé, Vineta Sareika. Net als Helmut Deutsch, die 
een publieke masterclass voor de zangers van het enoa-netwerk geeft. Frank Braley volgt in 
2014 Augustin Dumay op aan het hoofd van het Orchestre royal de Chambre de Wallonie. 
The Romantics programmeert hen allebei om beurten, op 27 en 28 november en geeft zo 
de mogelijkheid om Frank Braley in zijn nieuwe functie te ontdekken. 
 
Families kunnen tijdens het festival het project Equinox ontdekken, tijdens een concert op 
zaterdag 30 november om 11u. in Studio 4; een kinderkoor uit een kansarme Brusselse wijk, 
bijgestaan door de jonge solisten van de Muziekkapel en onder de artistieke leiding en 
actieve deelname van Maria João Pires. 
 

 	  



Music Chapel Festival The Romantics  FLAGEY  27 > 30.11 6 

  



Music Chapel Festival The Romantics  FLAGEY  27 > 30.11 7 

2. AGENDA 
 
27 > 30.11 - Flagey 
 
27.11 – 15:00 > Studio 1 
Publieke masterclass zang met Helmut Deutsch  
Helmut Deutsch, piano 
Philippe Riga, piano  
 
Solisten van de Muziekkapel 
Polina Bogdanova, piano 
Aleksandra Orlowska, Amalia Avilan, Diana Gouglina, Eva Ganizate, sopranen 
Kinga Borowska, Sarah Laulan, mezzosopranen 
Yu Shao, tenor 
Charles Dekeyser, bas 
 
Zangers van het enoa-netwerk 
Akemi Murakami, piano - Aldeburgh 
Cesar Augusto Arrieta, tenor - Madrid, Escuela Reina Sofia 
Anna Giovanna Pardo Canedo, sopraan - Madrid, Escuela Reina Sofia 
Margarida Hipólito, sopraan - Lisboa, Gulbenkian Foundation 
Raquel Camarinha, sopraan - Lisboa, Gulbenkian Foundation 
 
Félix Mendelssohn - Robert Schumann - Franz Schubert 
 
 
27.11 – 18:00 > Studio 1 
Maria Milstein, Christia Hudziy  
Maria Milstein, viool - Christia Hudziy, piano 

Franz Schubert, Sonatine nr. 1 in D voor viool en piano, op. 137, D. 384 - Sonate nr. 14 in a, op. post. 
143, D. 784 - Sonate in A voor viool en piano, Grand Duo, op.162, D. 574 
 
 
27.11 – 20:15 > Studio 4 
OPENINGSCONCERT: Orchestre royal de Chambre de Wallonie, Augustin Dumay 
Augustin Dumay, viool, leiding 
Garry Hoffman, cello  
Aleksandra Orlowska, sopraan 
Vineta Sareika, viool 

Félix Mendelssohn, Die Hebriden: Ouverture, op. 26 - viool en orkest Infelice! Già dal mio sguardo!, 
op. 94 - Concerto nr. 2 voor viool in e, op. 64 
Robert Schumann, Concerto voor cello en orkest, op. 129  
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28.11 – 18:00 > Studio 1 
Hermès Kwartet, Christia Hudziy 
Hermès Kwartet: Omer Bouchez, viool - Elise Liu, viool - Yung-Hsin Chang, altviool - 
Anthony Kondo, cello 
Christia Hudziy, piano 

Franz Schubert, Strijkkwartet nr. 10 in Es, D. 87, op. 125/1 
Robert Schumann, Pianokwintet in Es, D, op. 44 
 
 
28.11 – 20:15 > Studio 4 
Orchestre royal de Chambre de Wallonie, Frank Braley 
Eric Le Sage, piano 
Pavel Kolesnikov, piano 
Elina Buksha, viool 
Frank Braley, leiding 

Franz Schubert, Ouverture in Italiaanse stijl, D. 590 – Lebensstürme, D. 947 
Félix Mendelssohn, Dubbel concerto voor piano en viool in d, op. 17 
Robert Schumann, Concerto voor piano in a, op. 54 
 
 
29.11 – 12:30 > Studio 1 
Joona Pulkkinen, Dana Protopopescu 
Joona Pulkkinen, cello 
Dana Protopopescu, piano 
Franz Schubert, Sonate voor arpeggione en piano in a, D. 821 
Robert Schumann, Fantasiestücke voor cello en piano, op. 73 - Drie Romances voor cello en piano, 
op. 94 
 
 
29.11 – 18:00 > Studio 1 
Sylvia Thereza 
Sylvia Thereza, piano 
Robert Schumann, Arabesque in c, op 18 - Kreisleriana, op.16 - Carnaval, op.48 
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29.11 – 20:15 > Studio 4 
Augustin Dumay, Gérard Caussé, Gary Hoffman 
Augustin Dumay, viool 
Tatiana Samouil, viool 
Harriet Langley, viool 
Liya Petrova, viool 
Gérard Caussé, altviool 
Adrien La Marca, altviool 
Gary Hoffman, cello 
Julie Sevilla, cello 
Servaas Jessen, contrabas 
Ashot Khachatourain, piano 

Franz Schubert, Kwintet voor piano en strijkers, De forel in A, op.144 D. 667 
Félix Mendelssohn, Strijkoctet in Es, op. 20 
 
 
30.11 – 11:00 > Studio 4 
Equinox, Maria João Pires 
La Truite Romantique – kindervoorstelling  
Frédéric Sounac, auteur - Equinox, kinderkoor - Maria João Pires, artistieke leiding - Zeno 
Popescu, koorleider - Julien Libeer - Sylvia Thereza, piano - Sophie Van der Stegen, uitleg 

 
 
30.11 – 15:00 > Studio 1 
CoryFeye Kwartet 
CoryFeye Kwartet: Alexandre Feye, viool - Eva Pusker, viool - Gergely Kota, altviool - 
Raphaël Feye, cello - Adam Krzeszowiec, cello 

Franz Schubert, Strijkkwintet in C, D. 956 op. post. 163 
 

 
30.11 – 18:00 > Studio 1 
Gary Hoffman, David Selig 
Gary Hoffman, cello 
David Selig, piano 

Félix Mendelssohn, Variations concertantes in D, op. 17 - Sonate voor cello en piano nr. 1 in Bes, op. 
45 - Lied zonder woorden, op. 109 - Sonate voor cello en piano nr. 2 in D, op. 58 
 

 
30.11 – 20:15 > Studio 4 
SLOTCONCERT: Brussels Philharmonic, Vlaams Radio Koor, Octopus, Muziekkapel 
Koningin Elisabeth 
Eva Ganizate, sopraan 
Sarah Laulan, mezzosopraan 
Yu Shao, tenor  
Charles Dekeyser, bas 
Hervé Niquet, leiding 

Félix Mendelssohn, Paulus, op. 36 
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3. BIOGRAFIEËN 

3.1. ENSEMBLES 
 
BRUSSELS PHILHARMONIC  
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Brussels Philharmonic werd in 1935 opgericht door de openbare omroep (NIR). Het orkest 
concerteerde in de loop van zijn bestaan met bekende dirigenten en solisten en creëerde 
nieuwe werken van componisten als Stravinsky, Bartók, Messiaen en Francesconi. De 
werking van Brussels Philharmonic vertrekt vanuit verschillende reeksen in Brussel, zowel in 
Flagey, waar het repeteert in de akoestisch tot de wereldtop behorende Studio 4, als in 
Bozar. Daarnaast is het orkest thuis op verschillende podia in Vlaanderen en in belangrijke 
culturele centra. Muziekdirecteur Michel Tabachnik is sinds 2008 een sleutelfiguur in de 
werking van Brussels Philharmonic. Hij combineert het grote orkestrepertoire met de muziek 
van de 20ste eeuw. Zijn credo: “We zijn geen museum, wel een platform voor levende 
muziek.” Samen met het orkest zorgt Tabachnik voor een reeks concerten in binnen- en 
buitenland. Op internationaal vlak veroverde Brussels Philharmonic intussen een eigen 
plaats, te beginnen met een residentie in het Parijse Cité de la musique en jaarlijkse 
concerten in het Concertgebouw Amsterdam en Cadogan Hall in London. Sinds enkele 
seizoenen is het orkest ook vaste partner van het Festival Musica in Strasbourg en het 
Festival de Besançon. Het orkest gaat ook steeds vaker op tournee in Europa (Duitsland, 
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië) en stond zo op grote podia als Salzburg, Wenen 
en Berlijn. Een andere specialisatie waarmee Brussels Philharmonic zich internationaal 
profileert is filmmuziek. Voor het opnemen en uitvoeren van filmmuziek van grote namen 
zoals Howard Shore, John Williams of Alberto Iglesias, is het Internationaal Filmfestival van 
Gent vaste partner. Internationale erkenning kwam er met de Golden Globe-winnende 
soundtrack voor The Aviator van Martin Scorsese (2005), en meer recent dankzij de Oscar-
winnende muziek voor The Artist (muziek van Ludovic Bource). Ook in de toekomst blijft het 
orkest zijn expertise in het opnemen van soundtracks verder uitbouwen. Intussen bewees 
het orkest ook op andere vlakken een pionier te zijn. Zo zijn er vooruitstrevende initiatieven 
zoals een spin-off voor filmmuziek met Galaxy Studio's, een traject rond digitale partituren 
met Samsung, en de oprichting van een stichting voor de aankoop van strijkinstrumenten 
met de private bank Puilaetco Dewaay. Samen met verschillende partners werkt Brussels 
Philharmonic aan uiteenlopende cd-reeksen: met Klara rond Vlaamse solisten, met het 
Palazzetto Bru Zane en dirigent Hervé Niquet rond het repertoire van de Prix de Rome, en 
met het Filmfestival Gent rond grote filmmuziekcomponisten. Met het eigen label, Brussels 
Philharmonic Recordings, maakt het orkest referentie - opnames van het grote symfonische 
repertoire die internationale bijval krijgen. Brussels Philharmonic is een instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap.  
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CORYFEYE KWARTET 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 15:00 
Alexandre Feye, viool  
Eva Pusker, viool  
Gergely Kota, altviool  
Raphaël Feye, cello 
 
Het strijkkwartet CoryFeye is ontstaan in 2009 uit de ontmoeting van jonge muzikanten 
laureaten van de Koninklijke Conservatoria van Brussel en de Hochschule van Keulen en 
Karlsruhe. De CoryFeye studeert sinds de oprichting ervan bij de leden van het Kwartet 
Danel, bij wie ze zich regelmatig verder bekwamen in Masterclasses. Ze krijgen ook advies 
van heel wat kwartetstrijkers: Jean-Marc Bourret (Quatuor Castagneri), Joseph Kluson 
(Quatuor Pražák), Luigi Vecchioni (Quatuor Manfred) en Alan George (Quatuor Fitzwilliam). 
Het kwartet gaf naast talrijke concerten in België ook optredens tijdens festivals in Duitsland, 
Polen en Frankrijk. Sinds 2009 verzekert het Kwartet een vaste plaats op de internationale 
klassieke Humanioraschool Schola Nova (Brabant) waar ze lesgeven en heel wat concerten 
geven, in het bijzonder voor een jong publiek. De leden van het Kwartet CoryFeye werken 
graag samen met componisten van onze tijd. Het kwartet kreeg de gelegenheid samen te 
werken met de componisten Philippe Boesmans en Peter Eötvös in het kader van 
ontmoetingen van het festival Ars Musica. In 2011 studeert het kwartet verder bij het Kwartet 
Artemis aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. In 2012 staat het kwartet iin Flagey ter 
gelegenheid van ‘A la française’ en voor een tweede keer in Bozar tijdens de serie de 
Middagen van het NOB. CoryFeye wordt erkend door de tournees van ‘Art et Vie’ van de 
Federatie Wallonië – Brussel en werd geselecteerd om een programma onder het thema 
Danube te presenteren tijdens het seizoen 2013-2014. 
 
 
EQUINOX 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Het project Equinox laat de artistieke kwaliteiten van docenten en jonge musici van de 
Muziekkapel Koning Elisabeth samenvloeien met de rijkdom en diversiteit van vaste 
muziekensembles die zijn samengesteld uit kinderen uit kansarme en multiculturele wijken of 
afgelegen dorpen en streken. Het leidmotief van Equinox is de ontmoeting tussen culturen 
en de zoektocht naar de harmonie tussen die culturen. Kinderkoren bestaan in alle landen en 
gemeenschappen. Ze valoriseren de muziektraditie waarvan elke cultuurgemeenschap 
doordrongen is, en bezingen thema’s als integriteit, solidariteit en humanisme. Zo ook 
werken een twintigtal kinderen, blij gezind maar volhardend, onder leiding van een 
koordirigent en pianiste Maria João Pires. Beide gaan zij op zoek naar artistieke 
uitmuntendheid in alles wat de kinderen zingen. Door de grote diversiteit van de liederen die 
ze brengen, ontwikkelen de kinderen hun artistieke smaak, worden ze toleranter, stellen ze 
zich open voor anderen, en leren ze wat werkdiscipline is. Al die waarden komen tot uiting in 
de muziek die ze met hun stemmen vertolken. 
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HERMES KWARTET 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 18:00 
Omer Bouchez, viool 
Elise Liu, viool  
Yung-Hsin Chang, altviool  
Anthony Kondo, cello 
 
Het Hermès Kwartet werd in 2008 in Lyon opgericht en behoort momenteel tot de meest 
veelbelovende ensembles van zijn generatie. Het won de Eerste Prijs op de laatste 
internationale wedstrijd van Genève en ook op de internationale wedstrijd van Lyon (waar 
het daarnaast een speciale prijs kreeg voor de vertolking van het quatuor «Ainsi la Nuit» van 
Henri Dutilleux) en bouwde zijn vakmanschap alsmaar verder uit bij de quatuors Ysaÿe, 
Guarneri, Alban Berg, LaSalle… De leden van het kwartet brachten twee jaren in Berlijn 
door, die gevuld waren met werken rond muziek en boeiende muzikale ontdekkingen. Ze 
traden al op heel wat grote Europese podiums op (Lockenhaus Festival, cultureel seizoen 
van Bayer, Festival van Sceaux, Festival Montpellier/Radio France..). De release van hun 
eerste opname, toegewijd aan Haydn en Beethoven (Nascor-Harmonia Mundi), is gepland 
voor november 2012. Sedert september 2012 studeert het Quatuor Hermès aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van de leden van het Quatuor Artemis. In de  
herfst van 2013 is een grote trournee voorzien aan de andere kant van de Atlantische 
Oceaan. 
 
 
OCTOPUS SYMFONISCH KOOR 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Het Octopus Symfonisch Koor zingt in een bezetting van 60 tot 80 zangers en dit in het 
romantische en hedendaagse repertoire. Zij zijn te horen in werken als Chorphantasie en 
Symfonie 9 (Beethoven), Paulus (Mendelssohn), Ein deutsches Requiem (Brahms), Daphnis 
et Chloé (Ravel), A Sea Symphony (Vaughan Williams), A survivor from Warsaw 
(Schönberg), Canto General (Theodorakis), El Niño (Adams) en St. John’s Passion 
(MacMillan). Ze waren te horen met orkesten als Brussels Philharmonic, deFilharmonie, het 
Symfonieorkest Vlaanderen, NDR Radiophilharmonie Hannover en de Belgische 
Kamerfilharmonie met dirigenten als Yoël Levi, Enrique Barrios, Sîan Edwards en James 
MacMillan. Het Octopus Symfonisch Koor was te gast op festivals als de Beethoven-
happening, het Klarafestival, het Festival van Vlaanderen Gent, en in de grote zalen als 
Bozar, Flagey, deSingel, Koningin Elisabethzaal, De Bijloke en Cité de la Musique Parijs. Er 
werden verscheidene radio-opnamen voor Klara gemaakt. 
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ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE  
Concerten ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 28.11 20:15  
In 1958 richt Lola Bobesco ‘De Solisten van Brussel’ op, nadien gekend onder de naam 
‘Strijkstokensemble Eugne Ysaÿe’. Deze formatie heeft zich dan later verder ontwikkeld tot 
het huidigeKoninklijk Kamerorkest van Wallonië (ORCW). Het orkest heeft regelmatig 
samengewerkt met de grootste artiesten, waaronder José Van Dam, Mstislav Rostropovitch, 
Aldo Ciccolini, Mischa Maïski, Maurice André, Arthur Grumiaux, Jean-Pierre Rampal, Paul 
Tortelier, Philippe Hirschhorn, Georges Octors, Janos Starker, Jean-Bernard Pommier, 
Michel Béroff, Guidon Kremer, Augustin Dumay, Louis Lortie, Paul Goodwin, Pavel 
Gomziakov, Jian Wang, Ivry Gitlis, Tatjana Vassiljeva, Antoine Tamestit, Simone Kermes, 
Maria João Pires, Frank Braley,… . Het orkest wordt al sinds 2003 aangestuurd door het 
dynamisme en de faam van zijn Muzikaal Directeur Augustin Dumay, die eerste gastdirigent 
zal zijn in 2014 en 2015. Onder diens leiding wordt het vaak uitgenodigd voor festivals en 
door centra, zoals de festivals van Radio France-Montpellier, Menton, La Roque d'Anthéron, 
Peking, Abu Dhabi, Boekarest, Turijn, het Théâtre des Champs Elysées, de Fondation 
Gianadda (Martigny, Zwitserland), het Auditorium van Lyon, de 'Flâneries musicales' van 
Reims, het festival 'Grands Interprètes' van Toulouse. Gedurende deze twee jaren zullen 
Augustin Dumay en Frank Braley, die al lange tijd goed samenwerken, de grote projecten 
onder de naam 'Mons 2015' finaliseren. Dit is een unieke gelegenheid voor de Stad Mons 
(Bergen) die zich voorbereidt op haar rol als Europese Cultuurhoofdstad. Onder leiding van 
zijn eerste violist, Jean-François Chamberlan, treedt het ORCW regelmatig op in België en in 
het bijzonder in de Federatie Wallonië-Brussel. 
 
 
VLAAMS RADIO KOOR 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de 
toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag is het koor een ensemble van uitzonderlijk 
hoog niveau, dat zowel in binnen- als in buitenland tot de top gerekend wordt. De 24 zangers 
repeteren onder leiding van chef-dirigent Hervé Niquet in Studio 1 van het bekende 
Flageygebouw in Brussel, en concerteren in heel Vlaanderen en Europa. Hervé Niquet nam 
de leiding van het koor in 2011. Niquet  wil verder werken aan een herkenbare klank en plant 
uiteenlopende projecten, van een onbekende repertoire uit de Franse romantiek tot 
hedendaagse Vlaamse premières. Een eerste belangrijke pijler in de programmering van het 
Vlaams Radio Koor vormen de a capella producties, waarmee het koor zo’n vier tot zes keer 
per jaar op tournee gaat door heel Vlaanderen. Daarnaast werkt het koor regelmatig samen 
met gerenommeerde binnen- en buitenlandse instrumentale ensembles zoals Brussels 
Philharmonic, Brussels Jazz Orchestra, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Sinfonia 
Warsowia, Le Concert Spirituel en het Koninklijk Concertgebouworkest.   Naast de hechte 
band met de vaste partners in Vlaanderen, bouwt het Vlaams Radio Koor ook een steeds 
grotere aanwezigheid op verschillende internationale podia uit. Vooral in Frankrijk is het koor 
een graag geziene gast, en krijgt het jaar na jaar meer aanvragen van zowel festivals als 
grote zalen zoals de Salle Pleyel en het Théâtre des Champs-Elysées in Parijs. Ook in 
Nederland groeit het aantal concerten, net als in Italië waar het koor samen werkt met het 
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Palazzetto Bru Zane, de initiatiefnemer van de cd-reeks rond de Prix de Rome. Deze 
internationale erkenning geldt evenzeer voor de cd’s die het Vlaams Radio Koor uitbrengt, en 
waarin een groot repertoire voor kamerkoor aan bod komt. Het Vlaams Radio Koor behoudt 
ook zijn status van radiokoor: een groot aantal concertproducties worden opgenomen door 
Klara, waardoor het koor een verzameling live-opnames heeft opgebouwd, onder meer met 
werk van Vlaamse componisten zoals Jef Neve en  Johan Duijck. Het Vlaams Radio Koor is 
een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.  
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3.2. MUZIKANTEN 
 
BRALEY Frank (leiding) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Frank Braley (°1968) begon op zijn vierde met pianolessen. Zes jaar later gaf hij zijn eerste 
concert met het Orchestre Philharmonique de Radio France in de Salle Pleyel in Parijs. In 
1986 besloot hij om zich volledig aan de muziek te wijden en gaf hij zijn wetenschappelijke 
studie op. Hij schreef zich in aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs 
en drie jaar later ontving hij unaniem eerste prijzen voor piano en kamermuziek. Op de 
leeftijd van tweeëntwintig jaar nam hij voor het eerst deel aan een internationale wedstrijd - 
de Koningin Elisabethwedstrijd - en won er de eerste prijs. Publiek en pers erkenden hem 
unaniem als een pianist met uitzonderlijke muzikale en poëtische kwaliteiten. Van dan af is 
zijn solistencarrière gelanceerd en werd hij uitgenodigd in Japan, Canada, de Verenigde 
Staten en Europa, om te concerteren met orkesten als de London Philharmonic, het Leipzig 
Gewandhausorchester, het Orchestre de la Suisse Romande, het Orchestra della Swizzera 
Italiana, het Zürich Kammerorchester, de Philharmonique de Radio France, het Orchestre 
National de France, het Orchestre de Paris, het Berlin Rundfunkorchester, het Nationaal 
Orkest van België, het Orchestre Philharmonique du Luxembourg, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het Göteborg Symphony Orchestra, het Copenhagen Royal 
Orchestra, Tokyo Philharmonic, de Boston Symphony, het Baltimore Symphony Orchestra, 
het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Frank Braley speelde concerten olv van o.a. Jean-
Claude Casadesus, Charles Dutoit, Jan Caeyers, Christopher Hogwood, Eliahu Inbal, Marek 
Janowski, Kurt Masur, Antonio Pappano, Michel Plasson, Michael Schönwandt, Hans Graf, 
.Armin Jordan, Stéphane Deneve, Sir Neville Marriner, Sir Yehudi Menuhin, Yutaka Sado, 
Walter Weller,… . Als solist gaf hij recitals in o.a. Parijs, Londen, Amsterdam, Brussel, 
Hannover, Ferrara, Athene, Birmingham, Brussel, Rome, Firenze, Trieste, New York, 
Washington, Parijs, Wenen. Kamermuziek ligt Frank Braley nauw aan het hart, hij speelde 
aan de zijde van musici als Renaud & Gautier Capuçon, Maria Joao Pires, Augustin Dumay, 
Paul Meyer, Gérard Caussé, Eric Le Sage, Emmanuel Pahud, Mischa Maisky, Yuri Bashmet. 
Frank Braley nam solowerken op van Richard Strauss (Harmonia Mundi) alsook de Sonate 
in A Major D. 959 en Klavierstücke D. 946 van Schubert (daarvoor kreeg hij een Diapason 
d'Or en werd hij vergeleken met Claudio Arrau, Alfred Brendel, Radu Lupu, Andras Schiff ...). 
Ook Beethovens Sonates Clair de Lune op.27 n°2, Appassionata op.57 en op.110 en 
Gershwins complete pianomuziek nam hij op i.s.m. het label Harmonia Mundi. Onder de vlag 
van Virgin Classics nam hij Ravels kamermuziek en de Schubert Trios op (ism Renaud & 
Gautier Capuçon). Op BMG: Poulencs Dubbel Concerto met Eric Le Sage (Diapason d'Or) 
en op het label Naïve verscheen de DVD Liszt-Debussy-Gershwin (Choc - Monde de la 
Musique). Zijn laatste opname is de Hungarian Dances in samenwerking met Nicholas 
Angelich en eerstdaags verschijnt een cd samen met Gautier Capuçon. Vanaf januari 2014 
wordt Frank Braley muziekdirecteur van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dit in 
opvolging van Augustin Dumay.  
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BUKSHA Elina (viool) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Elina Buksha werd in 1990 in Letland geboren en begon viool te spelen toen ze pas vijf was. 
Sinds 2011 studeert Elina bij Ana Chumachenko in masterclasses in Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland. Sinds haar debuut met het Liepaja Symphony Orchestra op haar twaalfde, trad 
Elina op tijdens belangrijke concerten in haar geboorteland Letland, samen met onder meer 
het Latvian National Symphony Orchestra, het Latvian National Opera Symphony Orchestra, 
het Collegium Musicum Riga. Elina speelt op een Domenico Montagnana viool uit 1723, die 
ze in bruikleen heeft van de Muziekkapel Koningin Elisabeth. In 2013 kreeg Elina de Latvian 
Great Music Award, de hoogste muzikale onderscheiding in Letland, als “debuut van het 
jaar”. Ze studeert sinds september 2011 bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder de 
leiding van Augustin Dumay.  
 
 
CAUSSE Gérard (altviool) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
De Franse violist Gérard Caussé wordt wereldwijd geprezen als een groot altviooltalent van 
deze tijd, zoals er maar een handvol zijn. Geregeld treedt hij op en maakt hij opnames met 
E. Krivine, Ch. Dutoit, K. Nagano, G. Kremer, M. J. Pires, A. Dumay en vele andere. Gérard 
Caussé is een stichtend lid en soloviolist van het Ensemble Intercontemporain van P. 
Boulez. Hij blijft kampioen in het nieuw vioolrepertorium, met meer dan tien concerto’s die 
speciaal voor hem werden geschreven, maar trad ook op als solist met tal van de meest 
prestigieuze orkesten ter wereld. Het repertoire gaat dan van barokmuziek tot Bruch, Berlioz, 
Bartók, Stravinsky, Britten, Walton, Martinů en Mozart. Die laatste beschouwt Caussé 
trouwens als de eerste die de bedoeling en het unieke van de viool begreep. Van 2002 tot 
2004 was Gérard Caussé artistiek leider van het Nationaal Kamerorkest van Toulouse.  Zijn 
discografie omvat meer dan 35 opnames voor labels van eerste rang. Gérard Caussé 
bespeelt een Gasparo da Salo (1560) en is docent aan de hogeschool voor muziek Reina 
Sofia in Madrid. 
 
 
DEKEYSER Charles (bas)  
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Charles Dekeyser studeerde zang aan het Conservatoire Royal de Bruxelles en in de 
Operastudio Vlaanderen waar hij in 2010 als laureaat afstudeerde en waar hij meewerkte 
aan verschillende scenische producties. In 2008 werd hij laureaat op het Concours National 
de Chant de Verviers – Prix Jacques Dôme. Aan de Opera Royal de Wallonie en de opera te 
Rouen, zong hij Sarastro in La Flûte Enchantée/Mozart. In 2010 debuteerde hij bij de 
Vlaamse Opera in Semiramide/Rossini o.l.v. Alberto Zedda, nadien in De Munt in Les 
Huguenots/Meyerbeer o.l.v. Marc Minkowski en recent in Lulu/Berg. Hij ontwikkelde tevens 
een grote affiniteit voor het oratorium en het Lied repertoire. In concert zong hij als solist o.a. 
Dixit Dominus/Händel; Requiem/Mozart; Charles V oratorio Juanelo/Brossé; Messa di Gloria/ 
Donizetti; Die Schöpfung/Haydn; La Petite Messe Solennelle/Rossini, Messe nr 1/Schubert. 
Met Marc Minkowski en Les Musiciens du Louvre, zong hij de Mattheuspassie en 
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Cantates/Bach en de Messe en ut/ Mozart (Japan en diverse Europese concertzalen). 
Sedert 2010 perfectioneert hij zich aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder de leiding 
van José van Dam. Hij geniet van een beurs geschonken door NV Schelstraete & Desmedt. 
 
 
DEUTSCH Helmut (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 15:00 
Helmut Deutsch studeerde piano, compositie en musicologie in zijn geboortestad Wenen en 
kreeg de Compositieprijs van Wenen voor zijn creatieve prestaties. Reeds van toen hij nog 
studeerde, specialiseerde hij zich in kamermuziek en het begeleiden van zangers. Sindsdien 
heeft hij voor vele wereldberoemde instrumentalisten gespeeld, waarbij alle vormen van 
kamermuziek aan bod kwamen. Zijn carrière als begeleider van zangers begon met de 
beroemde sopraan Irmgard Seefried. Dhr. Deutsch speelde sindsdien voor gerenommeerde 
zangers als Juliane Banse, Barbara Bonney, Grace Bumbry, Ileana Cotrubas, Diana 
Damrau, Brigitte Fassbaender, Angelika Kirchschlager, Genia Kühmeier, Christiane Oelze, 
Rita Streich, Ruth Ziesak; Olaf Bär, Matthias Goerne, Dietrich Henschel, Jonas Kaufmann, 
Thomas Moser, Christoph Pregardien, Thomas Quasthoff, Andreas Schmidt, Bo Skovhus, 
Michael Volle, Bernd Weikl, en nog vele anderen. Twaalf jaar lang was hij de vaste partner 
van Hermann Prey. Helmut Deutsch is een graag geziene gast in grote muziekcentra en op 
festivals over de hele wereld en is te horen op vele opnames die in de prijzen zijn gevallen. 
Van 1967 tot 1979 gaf hij les aan de Universiteit voor Muziek te Wenen. Momenteel is Dhr. 
Deutsch professor aan de Hochschule für Musik in Munchen en geeft hij regelmatig 
meesterklassen in Europa en Japan. 
 
 
DUMAY Augustin (viool) 
Concerten ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 29.11 20:15 
Augustin Dumay behoort tot de vertegenwoordigers van de grote Europese klassieke traditie. 
De internationale kritiek vergelijkt hem met de grote violisten van de twintigste eeuw en zijn 
heel bijzondere positie als ‘groot klassieker-stilist’ werd nog bevestigd met opnames bij 
Deutsche Grammophon: de integrale sonates van Beethoven met Maria João Pires, de trio’s 
van Brahms of ook de concerto’s van Mozart met de Camerata Academica Salzburg. 
Augustin Dumay werd eerst ontdekt door het publiek dankzij zijn ontmoeting met Herbert von 
Karajan, zijn concerten met het Berliner Philharmoniker en zijn opnames voor EMI 
(Concerto’s van Mendelssohn, Tsjaikovski, Saint-Saëns, Lalo). Sindsdien treedt hij geregeld 
op met verschillende grote orkesten ter wereld, onder de leiding van gekende dirigenten. 
Naast zijn activiteit als violist leidt hij sinds een tiental jaren ook zelf orkesten. Zo is hij niet 
enkel sinds 2003 Muzikaal Directeur van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 
maar werd hij in 2011 ook benoemd tot Muzikaal Directeur van het Kansai Philharmonic 
Orchestra (Osaka). Hij wordt geregeld uitgenodigd om orkesten te dirigeren, zoals het 
English Chamber Orchestra, het New Jersey Symphony Orchestra, het Sinfonia Varsovia. 
Sinds 2004 is hij een master in residentie van de Muziekkapel Koningin Elisabeth (Brussel), 
waar hij doceert aan een aantal jonge violisten van hoog niveau, van wie de meeste 
laureaten van grote internationale concours zijn. Regisseur Gérard Corbiau (Le Maître de 
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Musique, Farinelli) schetste een filmportret van hem met als titel ‘Augustin Dumay, laisser 
une trace dans le cœur’. Zijn discografie – een veertigtal opnames die meer dan eens in de 
prijzen vielen (waaronder onderscheidingen zoals de Grammophon Awards, Audiophile 
audition, de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, de Grand Prix du Disque, The Record 
Academy Award) – is beschikbaar bij EMI, Deutsche Grammophon en Onyx Classics. Voor 
Onyx nam hij onlangs een cd op met werk van Saint-Saëns, aan het hoofd van het Kansai 
Philharmonic Orchestra (KPO), evenals, met pianist Louis Lortie, het album Franck & 
Strauss Violin Sonatas. Zijn laatste cd als solist en dirigent van het KPO (Serenade nr. 1 van 
Brahms en Romances van Beethoven) kwam uit in de herfst van 2013. Zijn volgende 
opnames zullen gewijd zijn aan de concerto’s van Bartók, Brahms, Beethoven en 
Mendelssohn, samen met het Orchestre Symphonique de Montréal, het orkest van de 
Bayerischer Rundfunk, het Sinfonia Varsovia en het Orpheus Chamber Orchestra. 
 
 
GANIZATE Eva (sopraan) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
De sopraan Eva Ganizate won tal van prijzen op internationale wedstrijden in onder meer 
Marmande, Marseille en Clermont Ferrand en voltooide onlangs de Opera Course van de 
Guildhall School of Music and Drama. Ze maakte deel uit van de Académie de l'Opéra 
Comique 2012-2013, waar ze Zénobie (Ciboulette) en de titelrol in Cendrillon van Viardot 
vertolkte. Ze treedt op tijdens recitals in de Barbican Hall, als preconcerten van het London 
Symphony Orchestra, in het Concertgebouw d’Amsterdam, St Martin in the Fields, de Salle 
Cortot en Wigmore Hall. Nadat het Festival van Aix en Provence haar al uitnodigde in 2012 
keert ze terug voor Les Mamelles de Tirésias, een productie die in januari 2014 hernomen 
wordt in de Brusselse Munt. Daarna zal ze de rol van Micaela vertolken in Toulouse en 
meewerken en de heruitvoering van Le Dilettante d’Avignon met het Orchestre d’Avignon, 
een project dat gesteund wordt door het Palazetto Bru Zane. Ze studeert sinds 2013 aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder de leiding van José van Dam. Ze geniet van een 
beurs geschonken door een anonieme schenker. 
 
 
HOFFMAN Gary (cello) 
Concerten ‘The Romantics’: 27.11 20:15 | 29.11 20:15 | 30.11 18:00 
De stijl van Gary Hoffman wordt gekenmerkt door een volle klank, een perfecte techniek, een 
uitzonderlijke artistieke gevoeligheid. Op 15-jarige leeftijd debuteert hij in de Wigmore Hall in 
Londen. Daarna is hij te gast in New York. Op 22-jarige leeftijd wordt hij de jongste professor 
aan de bekende muziekschool van de universiteit van Indiana. Momenteel is hij Meester in 
residentie aan de Muziekkapel waar hij jonge getalenteerde cellospelers begeleidt. Nadat hij 
in 1986 de eerste Grand Prix Rostropovich heeft gewonnen in Parijs, begint hij een 
internationale carrière en treedt hij op met de grootste ensembles in de Verenigde Staten, 
Canada, maar ook in Europa en Azië. Ook al heeft hij een voorliefde voor het grote klassieke 
repertoire voor cello, toch hoort Gary Hoffman ook graag hedendaagse muziek, waarvan hij 
een gedreven woordvoerder is. Vanaf 1990 vestigt hij zich in Parijs, waar hij een Nicolo 
Amati van 1662 bespeelt die ooit toebehoorde aan Léonard Rose. Gary Hoffman heeft 
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muziek opgenomen voor BMG (RCA), Sony, EMI, Le Chant du Monde. Zijn laatste opname, 
gewijd aan Mendelssohn, is in 2012 verschenen bij La Dolce Volta. 
 
HUDZIY Christia (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 18:00 | 28.11 18:00 
Christia Hudziy werd geboren in Oekraïne. Van 1990 tot 1998 studeert ze piano aan de 
bijzondere muziekschool van Lviv. In 1999 wint ze de eerste prijs van de Alfred Roussel 
beurs. Op haar tiende sleept ze de eerste prijs in de Leopold Bellan wedstrijd (hogere graad) 
in de wacht. Ze is 14 als ze laureate wordt in de Oekraïense wedstrijd voor nieuw talent in 
Kiev, waardoor ze een presidentiële beurs krijgt. In 1999 wordt ze geselecteerd om te spelen 
in de Parijse Salle Cortot en neemt ze deel aan het eerste Festival « l'Art de l'Enfance». 
Tijdens haar opleiding aan het Conservatoire National Supérieur de Musique van Parijs 
wordt ze ondersteund door de stichting Lili et Nadia Boulanger. Ze wint verschillende 
pianowedstrijden: eerste medaille op de internationale pianowedstrijd van Brest (2002); 
eerste prijs op de internationale wedstrijd van Mérignac en de pianowedstrijd van Saint-Nom-
La-Bretèche (2003); eerste prijs in de pianowedstrijd 'Giovani Talenti - Pia Tebaldini' in Italië 
(2004); eerste prijs van het CNSM van Parijs  (2004). Christia volgt de vervolmakingscursus 
(derde cyclus) van het Conservatoire National Supérieur de Musique van Lyon. Ze werkt 
mee aan talloze festivals (Saintonge, Menton, La Roque d'Antheron, Chartres…). In 2008 
wint ze de internationale Yahama beurs en is ze finaliste op de kamermuziekwedstrijd van 
het Concertgebouw (Amsterdam). Ten gevolge op de vervolmakingscursus in de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth (september 2008-juni 2013), eerst in de sectie van Abdel 
Rahman El Bacha en vervolgens in de sectie van Maria João Pires, is ze huidig 
pianobegeleidster. Tijdens haar studiejaren in de Muziekkapel heeft ze van een InBev-Baillet 
Latour beurs genoten. 
 
 
JESSEN Servaas (contrabas) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Servaas Jessen (NL/1990) studeert momenteel contrabas bij Peter Stotijn en dwarsfluit bij 
Harrie Starreveld aan het Conservatorium te Amsterdam. Gedurende het seizoen 2011/12 
heeft hij als Erasmusstudent bij contrabassist Bozo Paradzik in Luzern gestudeerd. In 2008 
en 2009 was hij als contrabassist finalist bij het Prinses Christina Concours. Sindsdien is hij 
nauw betrokken bij diverse projecten die het concours organiseert. Om als contrabassist 
orkestervaring op te doen heeft hij in een aantal orkesten gespeeld: het European Union 
Youth Orchestra, het Schleswig-Holstein Musik Festival Orchesterakademie, het Nationaal 
Jeugdorkest en Amsterdam Sinfonietta. Gedurende het seizoen 2012/13 was hij als 
academist verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Masterclasses voor 
contrabas volgde Servaas bij Janne Saksala, Dominic Seldis, Duncan McTier, Rick Stotijn en 
Edicson Ruiz. Servaas speelt op een contrabas uit 2007 van Daniël Royé met een strijkstok 
uit 1996 van Jan Strumphler die hem ter beschikking gesteld zijn door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 
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JOAO PIRES Maria (artistieke leiding) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
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 voorbije 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 JoaÞo 
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, is in de 
herfst van 2012 uitgekomen. 
 
 
KHACHATOURIAN Ashot (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Ashot Khachatourian stamt af van de componist met dezelfde naam en krijgt op zijn vijfde al 
pianoles van Valentin Nikolaevna en Galustova Elena in het Studiecentrum Charles 
Aznavour in zijn geboorteland. Hij zet zijn opleiding verder in Bazel, Zwitserland, bij Gerard 
Wyse en Elisso Virsaladze. Als laureaat op tal van wedstrijden werd Ashot Khachatourian 
vooral opgemerkt in de concerto's 2 en 3 van Rachmaninov. Het is niet verwonderlijk dat hij 
in 2006 de eerste prijs won op de Rachmaninov Piano Competition, en in 2007 ook de eerste 
prijs Martha Argerich in Zwitserland wegkaapte. Zijn tweede prijs in de World Piano 
Competition en zijn prijs in de wedstrijd van Epinal doen de deuren van grote zalen voor hem 
opengaan, zoals Wigmore Hall, de Salle Pleyel in Parijs, de Salle Cortot. Vandaag verdeelt 
Ashot Khachatourian zijn tijd tussen concerten en opnames, waaronder de recente eerste cd 
die aan Haydn en Beethoven gewijd is. Sinds 2012 studeert hij aan de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth, onder leiding van Maria João Pires. 
 
 
KOLESNIKOV Pavel (piano)  
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Pavel Kolesnikov werd in 1989 in Novosibirsk geboren. Op zesjarige leeftijd leert hij al piano 
en viool, om in 2007 les te volgen aan het Moscow State Conservatory. Hij zet zijn opleiding 
daarna verder aan het Royal College of Music in Londen. Hij krijgt een 'Else Gertrude Martin' 
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beurs en een Evelyn Tarrant Award. In juni 2011 sleept hij de speciale prijs van de jury in de 
wacht op de XIV International P.I. Tchaikovsky Competition in Moskou. Hij volgt 
masterclasses bij onder meer D. Bashkirov en S. Bishop-Kovacevich. Pavel treedt op tijdens 
concerten, als solist maar ook als kamermuzikant, in Rusland, Oekraïne, Italië, Spanje, 
Zwitserland, Duitsland, Groot-Brittannië en Polen. Hij speelde al met veel befaamde 
dirigenten. In 2007 wordt hij opgenomen in de orde van de President als 'Jong Russisch 
Talent'. In oktober 2012 won hij de eerste prijs op de 'Honens International Piano 
Competition' in Canada. In september 2012 start hij bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth in 
de sectie piano, onder leiding van Maria João Pires. 
 
 
KRZESZOWIEC Adam (cello) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 15:00 
Adam Krzeszowiec, cello (1987)Hij begon cello te spleen op 7-jarige leeftijd bij professor P. 
Glombik. Onlangs studeerde hij bij F. Helmerson in de Hochschule fur Musik in Keulen. Hij 
won talrijke internationale cellowedstrijden, in Londen, Parijs, Hradec, Warschau, alsook in 
Katowice, maar hij bereikte ook het podium van de halve finale in de Peter Tchaikovsky 
wedstrijd in Moskou, de Internationale Muziekwedstrijd in Genève, en in de Rostropovich 
wedstrijd in Parijs. Hij is een heel actieve vertolker, als solist en als kamermuzikant. Hij 
speelde in heel wat Europese landen en is vooral trots op zijn optreden op het Verbier 
Festival en Sommets Musicaux in Gstaad in Zwitserland, waar hij bekroond werd met de 
Firmenich Cello Prize en de Prix Phillip Chaignat. Hij speelde in bekende zalen in Europa - 
Wigmore Hall in Londen, Victoria Hall in Genève of Salle Gaveau in Parijs. Hij kreeg al 
verschillende beurzen, verleend door de Minister van Cultuur, de Burgemeester van de stad 
Katowice, en de Voorzitter van het Lokaal Parlement. Hij was ook laureaat van het 
beursprogramma Young Poland verleend door het Nationaal Centrum van Cultuur. In 
september 2011 studeert hij aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel bij Gary Hoffman. Hij 
geniet van een beurs geschonken door Mevrouw Catherine Lagrange. 
 
 
LA MARCA Adrien (altviool) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
De Franse altviolist Adrien La Marca wordt in 1989 geboren. Hij start zijn muziekopleiding op 
zeer jonge leeftijd aan het conservatorium van Aix-en-Provence. In 2005 wordt hij toegelaten 
tot het Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris in de klas van Jean Sulem. Hij 
behaalt de eerste prijs op de Franse wedstrijd voor jonge altviolisten in Rijsel. In 2008 wordt 
hij gevraagd voor de International Music Academy in Zwitserland, waar hij musiceert met 
Robert Mann, Pamela Franck, Nobuko Imaï, Sadao Harada en Seiji Ozawa. In 2010 behaalt 
hij het masterdiploma en start hij een derde studiecyclus aan het Conservatoire National de 
Paris. Hij gaat tevens in de leer bij Tatjana Masurenko aan de Leipziger Musikhochschule. 
Momenteel vervolmaakt hij zich bij Tabea Zimmermann aan de prestigieuze Hochschule für 
Musik Hanns Eisler te Berlijn. Ter vervollediging van zijn muziekopleiding krijgt Adrien La 
Marca advies van Lawrence Power, Nobuko Imaï, Kim Kashkashian, Hatto Beyerle, Antoine 
Tamestit en Yuri Bashmet. Adrien La Marca heeft al vele concerto’s uitgevoerd en stond op 
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de affiche van verscheidene festivals: Merrick Festival in Miami, Jeunes Talents te Parijs, La 
Folle Journée te Nantes, Musica in Straatsburg, Grange de Meslay in Tours, evenals de 
festivals van Cordes-sur-Ciel, La Roche Posay, Deauville, Saint Cosme, Aix-en-Provence, 
Bad Kissingen, Ravinia, Verbier en Kuhmo (Finland). Zijn muziekpartners heten Renaud 
Capuçon, Franck Braley, Eric Le Sage, Michel Portal en het Quatuor Ebène. In 2010 rijgt hij 
het ene succes na het andere: Adrien La Marca wordt door Gidon Kremer geselecteerd om 
deel te nemen aan het programma ‘Chamber music connects the world‘ en krijgt zo de kans 
kamermuziek te vertolken in het gezelschap van Andras Schiff, Yuri Bashmet, Frans 
Helmerson en Gidon Kremer. In datzelfde jaar wordt hij laureaat van het programma 
‘Génération Spedidam’, van de 16e internationale wedstrijd Johannes Brahms te Oostenrijk 
en van de 10e internationale wedstrijd Lionel Tertis, waar hij drie speciale prijzen in de wacht 
sleept. In 2010 ontvangt hij de eerste prijs op de wedstrijd Avants-Scènes te Parijs, waarna 
hij de kans krijgt op te treden in het Auditorium du Musée d'Orsay, in de Grand Salon des 
Invalides, in de National Portrait Gallery te Londen en in de Cité de la Musique (waar hij het 
Concerto van William Walton uitvoert). Een jaar later wordt hij laureaat op de 13e 
internationale wedstrijd William Primrose (prijs voor de opmerkelijkste muzikale 
persoonlijkheid). Eind 2012 wordt Adrien La Marca geselecteerd door de stichting L'Or du 
Rhin evenals door het fonds van de Banque Populaire. Zijn eerste optreden met het MDR 
Sinfonieorchester Leipzig, waar hij het Concerto van Walton vertolkt, gaat niet onopgemerkt 
voorbij. In januari 2013 wordt hij uitgenodigd door Renaud Capuçon te Schloss Elmau voor 
een Brahmsrecital met Nicholas Angelich. In februari is hij te horen op de 20e Victoires de la 
Musique Classique, aan de zijde van David Kadouch, Edgar Moreau en Renaud Capuçon. In 
maart staat hij op de affiche van het Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, samen met 
Franck Braley en James Ehnes. Sinds 2012 bespeelt Adrien La Marca een altviool van 
Giovanni Battista Guadagnini, die hem in bruikleen is gegeven door de Fondation Zilber-
Rampal. 
 
 
LANGLEY Harriet (viool) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Harriet Langley werd geboren in 1992 in Sydney, Australië en begon haar vioolstudies op 
vierjarige leeftijd in Korea. Ze vervolgde haar studies in Tokyo aan de Toho Gakuin Music 
School en later aan de Manhattan School of Music in New York. In 2002 speelde ze samen 
met Yo-Yo Ma en Gil Shaham op Ground Zero ter gelegenheid van de 1ste herdenking voor 
9/11. In datzelfde jaar maakte ze haar debuut in Carnegie Hall. Ze is laureate en finalist van 
verschillende wedstrijden waaronder de Yehudi Menuhin Competition (2006), Andrea 
Postacchini Competition (2009) en de Tibor Varga Competition (2010). In 2009 nam ze deel  
in de Zomer Academie van Seiji Ozawa in 2009 en het Windsor Festival in 2011. Na haar 
debuut als soliste met het Reno Philharmonic of Nevada, toen ze 13 was, speelde Harriet 
met talrijke orkesten zoals het London Chamber Orchestra, het Gyongggi Philharmonic 
(Korea). l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre Philharmonique de Liège, 
het Nationaal Orkest van België en het Verbier Festival Orchestra. Sinds 2006 studeert ze 
aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van Augustin Dumay. Ze geniet van 
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een gezamelijke beurs geschonken door Fonds Baron Jean-Charles Velge en een anonieme 
schenker.  
 
 
LAULAN Sarah ( mezzosopraan) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Terwijl ze een opleiding dramatische kunst volgt aan het Conservatorium van Tours en 
daarna aan het Théâtre National van Toulouse, wint Sarah Laulan een Eerste Prijs zang in 
Parijs. Daarna gaat ze zich vervolmaken aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Ze 
is laureate van een aantal internationale lyriekwedstrijden, onder meer in Marmande, Arles, 
Béziers, en van de Armel Competition. In 2014 zingt ze in de opera Les Mamelles de 
Tirésias die in de Munt wordt opgevoerd. Dankzij haar atypisch parcours kon ze ook zingen 
in L'Ile de Tulipatan van Offenbach in de Opera van Rouen, van Saint-Etienne, Besançon en 
Vevey en deelnemen aan een nationale tournee van de Opéra de Quatre Sous. In het 
oratorio vertolkte Sarah onder meer de Mass van Bernstein, het Stabat Mater van Pergolesi, 
de Mis in Si van Bach en de Negende Symfonie van Beethoven, met het Orchestre 
Lamoureux. Binnenkort brengt ze Pulcinella onder de leiding van Ludovic Morlot. Ze zal ook 
zingen met het Sinfonia Varsovia Orchestra en daarna meewerken aan een originele creatie 
van de English Touring Company in Londen. Sarah kruipt ook nog in de huid van Hermia in 
Les Caprices de Marianne, een coproductie tussen vijftien Franse operahuizen. Ze studeert 
sinds 2011 aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van José Van Dam. 
 
 
LE SAGE Eric (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 28.11 20:15 
Éric Le Sage wordt in 1964 in Aix-en-Provence geboren. Hij voltooit zijn studies aan het 
Conservatoire National Supérieur de Paris op 17-jarige leeftijd en vervolmaakt zich daarna in 
Londen bij Maria Curcio. Eric Le Sage is laureaat van verscheidene internationale 
muziekwedstrijden: eerste prijs op de internationale pianowedstrijd van Porto in 1985, eerste 
prijs op de internationale wedstrijd Robert Schumann te Zwickau in 1989, derde prijs te 
Leeds in 1990 (waar hij het Pianoconcerto van Schumann uitvoert met het Birmingham 
Symphony Orchestra onder leiding van Sir Simon Rattle). Sindsdien is zijn naam gevestigd 
en is hij een van de meest gegeerde pianisten van zijn generatie. Hij voedt een ware passie 
voor Schumann en kamermuziek, maar betreedt ook met plezier onbekende paden. Éric Le 
Sage is een van de meest orginele vertegenwoordigers van de Franse pianoschool. Hij 
sloopt de schotten tusen de muzikale genres en paart zijn solocarrière aan talloze 
kamermuziekprojecten. Hij oogst grote erkenning met zijn vertolkingen van de romantische 
componisten (en van Schumann in het bijzonder), maar ook van het Franse repertoire. 
Samen met Paul Meyer en Emmanuel Pahud start hij het Festival ‘Musique à l'Empéri’ te 
Salon in de Franse Provence. Het repertoire van Éric Le Sage is uitzonderlijk ruim en omvat 
een vijftigtal concerto’s van de hand van componisten als Bach, Jolivet, Gershwin, 
Hindemith, Schönberg, Bernstein en Britten. Deze grenzeloze pianist is te gast in talloze 
concertzalen en op festivals overal ter wereld. Éric Le Sage werkt voor de uitvoering van 
pianoconcerti samen met de meest gerenommeerde orkesten (Philharmonique de Radio 
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France, Capitole de Toulouse, Orchestre National d'Ile de France, Radio Filharmonisch 
Orkest van Nederland, Dresdner Philharmonie, Kölner Kammerorchester, symfonisch orkest 
van Zwickau, radio-orkest van Lissabon, Concerts Lamoureux, Orchestre Philharmonique de 
Liège, Orchestre Symphonique de Malmö, ...). Zijn opnames bij de labels Denon, Harmonia 
Mundi en EMI worden warm door de muziekpers onthaald. Éric Le Sage geeft les aan de 
Hochschule für Musik Freiburg. 
 
 
LIBEER Julien (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Julien Libeer volgt les bij Daniel Blumenthal, Abdel-Rahman el Bacha en Jean Fassina. In de 
voorbije jaren was hij te horen tijdens recitals in het Paleis voor Schone Kunsten van 
Brussel, de King's Place Concert Hall in Londen, het Théâtre de la Ville van Parijs en op de 
festivals van Menton en Montpellier. In 2008 roept het Juventus festival, dat zich inzet om de 
meest markante solisten van de jonge generatie op te sporen en samen te brengen, hem uit 
tot laureaat. Zo voegt hij zich bij een pléiade van erkende artiesten zoals Piotr Anderszewski, 
Emmanuel Pahud en Marc Coppey. Twee jaar later roept de Belgische muziekpers hem uit 
tot Musicus van het Jaar. De gepassioneerde kamermuzikant Julien Libeer kreeg adviezen 
van ensembles als het Quatuor Talich, het Quatuor van Sint-Petersburg en het Quatuor 
Artemis. Hij werkte onder meer ook samen met Augustin Dumay, Marie Hallynck, Ronald 
Van Spaendonck en Marc Coppey. Over zijn werk werd op Canvas een documentaire 
uitgezonden. Sinds 2011 vervolmaakt hij zich aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder 
leiding van Abdel Rahman El Bacha en vervolgens bij Maria João Pires. 
 
 
MILSTEIN Maria 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 18:00 
Maria Milstein werd geboren in 1985. Ze is pas vijf jaar als ze viool leert spelen. In 1997 wint 
ze de UFAM-wedstrijd in Parijs. Van 2001 tot 2004 studeert ze in Fiesole (Italië). Daarna 
volgt ze tot 2010 les aan het Conservatorium van Amsterdam waar ze haar diploma's met 
onderscheiding behaalt. Ze werkt mee aan tal van masterclasses en was laureate op 
internationale wedstrijden, onder meer de vioolconcours 'Città di Brescia', Lyon en 'Premio 
Rodolfo Lipizer'. Ze treedt op in recitals of als soliste met verschillende orkesten, in 
prestigieuze zalen zoals het Concertgebouw van Amsterdam, Wigmore Hall in Londen, 
Flagey in Brussel, de Salle Cortot in Parijs, de Salle Molière in Lyon, de grote zaal van het 
Muziekgebouw in Amsterdam, het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou. Samen met 
pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den Herder vormt ze het Van Baerle Trio, dat al 
een aantal prijzen op zijn naam schreef. Hun debuutalbum verscheen in 2012 bij Etcetera 
Records. Maria Milstein treedt ook op aan de zijde van andere musici zoals Elisabteh 
Leonskaja, Serguei Milstein, … . Ze speelt op een Francesco Goffriller (Venetië, ca. 1725), 
die ze in bruikleen kreeg van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (Nederland). In 2011 
startte ze bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Augustin Dumay.  
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NIQUET Hervé (leiding) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Hervé Niquet, vanaf seizoen 2011-2012 chef-dirigent bij het Vlaams Radio Koor, is net als de 
meeste componisten van barokke muziek wiens werken hij koestert een bedreven muzikant. 
Hij studeerde niet alleen klavecimbel, piano en orgel, maar ook lyrische kunst en directie. Hij 
benadert het muzikantenberoep vanuit zijn onderzoekergeest en geeft daarbij de voorkeur 
aan de primaire bronnen, om zo de conventies en gebruiken te overstijgen. De ervaring die 
hij bij enkele grote barokke ensembles opdeed legde de kiem voor de speciale band die hij 
ontwikkelde met het franse Grand Motet van de 17e en 18e eeuw. Zijn grote wens om dit 
onbekende repertoire nieuw leven in te blazen resulteerde in 1987 in de oprichting vanLe 
Concert Spirituel. Op twintig jaar tijd groeide dit ensemble uit tot de referentie op het gebied 
van barokmuziek. Vanuit diezelfde geest, en vertrekkende van het principe dat er doorheen 
de eeuwen slechts één ‘Franse muziek’ bestond, leidt Hervé Niquet verschillende 
prestigieuze orkesten, waaronder de Akademie für Alte Music Berlin, Sinfonia Varsovia, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, het Rias Kammerchor, het Kammerorchester 
Basel, en ook Brussels Philharmonic. Hij is medeoprichter van Palazzetto Bru Zane, het 
Centre de musique romantique française in Venetië. Dit leidde onder meer tot een 
prestigieus project in samenwerking met Brussels Philharmonict en het Vlaams Radio Koor: 
een cd-collectie rond de Prix de Rome en zelden uitgevoerde werken van Franse 
romantische componisten. Gepassioneerd door de opera, wordt Hervé Niquet ook regelmatig 
als gastdirigent uitgenodigd voor het dirigeren van opera’s. Zo werkte hij al samen met de 
Opéra de Nantes-Angers rond Offenbach, met regisseurs als Georges Lavaudant, Jean-Paul 
Scarpitta, Christoph Marthaler en Gilles en Corinne Benizio alias Shirley et Dino. Hij werkt 
ook nauw samen met de Opéra National in Montpellier en René Koering. Daarnaast wijdt 
Hervé Niquet zich ook aan pedagogische projecten met jonge muzikanten. Hervé Niquet is 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en Officier des Arts et Lettres. 
 
 
ORLOWSKA Aleksandra (sopraan) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 20:15 
De Poolse sopraan Aleksandra Orłowska-Jabłońska studeerde in 2013 af aan de Fryderyk 
Chopin University of Music in Warschau. Eerder al, in juni 2011, startte ze, na de geslaagde 
auditie, bij de Academy of Opera, een programma voor jonge zangers van het Warschause 
Grand Theatre-National Opera in Warschau. Voor het artistieke seizoen 2012/13 sloot ze 
een partnerschap als soliste met het Grand Theatre-National Opera. Ze vertolkte de rollen 
van Susanna (Mozart – Le Nozze di Figaro), Musetta (Puccini – La Boheme), Helene (Britten 
– Midsummer Night’s Dream), Helene (Schubert – Die Verschworenen), Wanda (Kurpiński – 
Zamek na Czorsztynie), Kate Pinkerton (Puccini – Madama Butterfly) en Tebaldo (Verdi – 
Don Carlo). In september 2013 werd ze toegelaten tot de Muziekkapel Koningin Elisabeth, in 
de sectie zang, onder de leiding van José van Dam en in samenwerking met De Munt. Ze 
kreeg een beurs voor 2013-2014 van InBev-Baillet Latour.  
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PETROVA Liya (viool) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Liya Petrova werd in 1990 in Sofia, Bulgarije, geboren in een muzikale familie. Op haar 
zesde trad Liya al op met verschillende orkesten. Ze was acht toen ze onderscheiden werd 
met de Mozart Medaille en met de titel van ‘jongste UNESCO-artiest’. Als kamermuzikante 
maakt ze haar opwachting op de meest toonaangevende festivals in Europa. In maart 2011 
werd Liya uitgenodigd om mee te werken aan de kamermuziekseries in Athene. Ze speelde 
met Marta Argerich, Renaud Capucon, Yuri Basmet en Misha Maisky. Liya ging op haar 
vierde al in de leer aan de Nationale Muziekschool van Sofia. Vanaf 2011 volgde ze vioolles 
bij prof. Petru Munteanu aan de ‘Hochschule fur Musik und Theater Rostock’. Tot de 
hoogtepunten van 2012 behoren een tournee met DeFilharmonie onder Philippe 
Herreweghe. Sinds 2010 studeert Liya in de vioolsectie van de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth, onder leiding van Augustin Dumay. Ze speelt op een unieke Italiaanse Matteo 
Goffriller 1690 viool, die haar door de Muziekkapel ter beschikking wordt gesteld. Ze geniet 
van een beurs geschonken door InBev Baillet-Latour. 
 
 
POPESCU Zeno (koorleider) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 11:00 
Tenor Zeno Popescu studeerde theologie en muziek aan de Westerse Universiteit in 
Roemenië, en volgde ook een specialisatie in kerkgeschiedenis en oecumenische theologie 
aan het Instituut voor Oecumenische Studies «San Bernardino» in Venetië. In het kader van 
zijn muziekstudies legt hij zich toe op Byzantijnse zang in Roemenië en in Griekenland 
(Athene en de Berg Athos). Vervolgens wordt hij dirigent van het koor Sint-Jozef de Nieuwe 
in Timisoara (Byzantijnse zang). In oktober 2004 start hij bij de Opera Studio van de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van José Van Dam. Hij woonde 
masterclasses bij met Susanna Eken, Tom Krause, Andreas Scholl. Zijn debuut als tenor 
maakt hij in de Munt, in Matrimonio segreto (Paolino), de productie van de Opera Studio in 
2005. In 2006-07 vertolkt hij Tamino in De Toverfluit; hij zingt in de Munt in de opera de 
Vuurengel van Prokofiev in 2007. In januari 2007 debuteert hij in de rol van Rinuccio, aan de 
zijde van José Van Dam, in de opera Gianni Schicchi van Puccini, in het Paleis voor Schone 
Kunsten. Hij neemt deel aan verschillende festivals in Frankrijk en België. In 2006 werkt hij 
mee aan het Mozart-project in het kader van het Festival van Wallonië en in 2006 en 2007 
zingt hij de Mis in c-klein van Mozart en de Mis in bes-groot van Schubert, in het kader van 
het Festival van Menton. Hij neemt de rol van de Koning in Cendrillon van Massenet op zich, 
in de Munt in oktober 2007 en in Luxemburg in januari 2008. 
 
 
PROTOPOPESCU Dana (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 12:30 
Dana Protopopescu start op prille leeftijd in Boekarest met pianostudies. Deze zal ze briljant 
afwerken aan het conservatorium van Brussel en de muziekhogeschool van Hannover, bij 
Eduardo del Pueyo en Karl Engel. Op 14-jarige leeftijd geeft ze haar eerste concert met 
orkest. Sindsdien concerteerde ze o.l.v. gerenommeerde dirigenten als A. Rahbari, I. 
Markevitch, A. Walter, L. Langrée. Ze was te gast op talrijke festivals en de cycli Grote 
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Solisten. Ze speelde in Londen, Moskou, Parijs, Barcelona, Montreal, Washington, Boston, 
Seoul,... . Ze heeft heel wat cd's opgenomen, waaronder het integraal werk voor piano van 
Mendelssohn en de 10 sonates voor viool et piano van Beethoven. Haar opnames van de 
concerti van Hummel en Weber werden door de muziekpers zoals het Londense CD 
Classics, de Amerikaanse Penguin Guide en het Franse Diapason, bekroond met de 
hoogste onderscheidingen. Recent mocht ze in Boekarest een Music Critic Award 
ontvangen. Gepassioneerd door kamermuziek speelt ze vaak samen met o.a. A. Dumay, L. 
Prunaru, M. Beaver, M. Brenciu, M. Kliegel, A. Black, of vormt ze een trio M. Martin en F. 
Helmerson. Ze geeft ook piano- en kamermuziek masterclasses in de Verenigde Staten, 
Luxemburg en Italië. Dana Protopopescu is officiele begeleidster van de viool sessie van de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Ze heeft ook voor verschillende wedstrijden gewerkt waaronder 
de Bel Canto Internationale wedstrijd, de Bolchoï solisten van Moscou en voor talrijke 
masterclasses waaronder die van V. Pikaysen, Senofsky, I. Oistrakh, A. Lisy, H. Krebbers, 
G. Bumbry, J. Sutherland of José van Dam. Sinds 2004 is ze studentencoach in de 
Muziekkapel Koning Elisabeth. 
 
 
PULKKINEN Joona (cello) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 12:30 
De Finse cellist Joona Pulkkinen (1990), ging op zijn vijfde al cello studeren aan het 
Pirkanmaa Music Institute en het Conservatorium van Tampere. In 2007 zet hij zijn studies 
verder aan de Sibelius Academy, bij Marko Ylönen. In 2011-2012 volgt Pulkkinen les aan het 
Royal Northern College of Music bij Hannah Roberts en neemt hij deel aan masterclasses 
van onder meer F. Helmerson, K. Georgian, R. Kirschbaum, V. Despalj en Arto Noras. In 
2007 won hij de reeksen voor strijkers op de XV Shostakovich Competition for Young 
Musicians in Sint-Petersburg. In 2008 werd hij door de Pro Musica Foundation verkozen tot 
'Young Musician of the Year'. Hij won een 'Aurora Chamber Music'-beurs voor de zomer 
2011. In 2010 sleepte hij op de Turku Cello Competition de derde prijs in de wacht en was hij 
de jongste finalist. Joona bespeelt een Giovanni Grancino cello van 1698, die hij in bruikleen 
kreeg van de Pohjola Bank Art Foundation. In september 2012 start hij bij de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth, in de afdeling cello, onder leiding van Gary Hoffman. Voor 2013-2014, 
geniet hij van een beurs aangeboden door InBev-Baillet Latour. 
 
 
SAMOUIL Tatiana (viool) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Tatiana Samouil werd in Sint-Petersburg geboren, in een muzikale familie. Ze is pas zes als 
ze viool gaat leren. Drie jaar later geeft ze haar eerste recital en debuteert ze als soliste met 
het Nationaal Orkest van Moldavië dat gedirigeerd wordt door haar vader Alexandru 
Samoila. In 1989 gaat ze studeren aan het Academisch Muziekcollege. Nadat ze in 1993 
haar diploma behaalt, volgt ze verder les bij Serge Fatkulin en Maja Glezarova aan het 
Moskouse Tsjaikowsky Conservatorium. Ze behaalt er haar diploma in 1999 met speciale 
vermelding van de jury. Vervolgens wordt ze de leerlinge van Igor Oistrakh aan het Brussels 
Conservatorium. Dankzij een beurs kan ze in 2001-2002 haar studies voortzetten bij Jose-
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Luis Garcia aan de hogeschool Reina Sofia van Madrid. Tatiana Samouil behaalde eerste 
prijzen op de Tenuto Wedstrijd van de VRT en op het Henri Vieuxtemps Concours (1998). Ze 
was laureate van de wedstrijden Sibelius (2000), Koningin Elisabeth (2001), Michael Hill 
(Nieuw-Zeeland, tweede prijs, 2001) en Tsjaikowski in Moskou (derde prijs, 2002). Sinds 
2002 is Tatiana Samouil concertmeester van het Symfonisch Orkest van de Munt en treedt 
ze op met prestigieuze orkesten in België en in het buitenland. Tatiana Samouil nam werken 
op van Schubert, Prokofiev en Sarasate, met Liuba Aroutunian (Muziekacademie van 
Villecroze), evenals de integrale van de sonates van Prokofiev met Plamena Mangova 
(piano) en Boris Brovtsyn (viool) bij Cyprés. In 2009 nam ze het Vioolconcerto Aymara van 
Luis Gianneo op, samen met het Symfonisch Orkest van Salta (Argentinië), met Luis Gorelik 
(Sony) als dirigent. Sinds 2004 geeft Tatiana Samouil les aan de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth en sinds 2009 ook aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Dankzij de 
gulheid van een anonieme mecenas speelt ze op een prachtige Stradivarius die ooit aan de 
beroemde Fritz Kreisler toebehoorde. 
 
 
SAREIKA Vineta (viool) 
Concert ‘The Romantics’: 27.11 20:15 
De Letse violiste Vineta Sareika won verschillende internationale wedstrijden en was in 2009 
laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd. Ze speelt geregeld met het Nationaal Orkest 
van België, het Nationaal Orkest van Letland, het Koninklijk Kamermuziekorkest van 
Wallonië, de Sinfonia Varsovia, onder leiding van Paul Goodwin, Andris Nelsons, Dirk 
Brossé, Jean Bernard Pommier. Ze treedt op prestigieuze locaties op, zoals het Paleis voor 
Schone Kunsten en het Flagey in Brussel, het Théâtre Mogador, het Auditorium van het 
Louvre, de Salle Cortot in Parijs, het Kennedy Center in Washington. Ze kreeg ook de 
uitnodiging om mee te werken aan Europese kamermuziekfestivals (Santander, Verbier, 
Giverny, Salzburg, Deauville, Menton, Montpellier, Le Vexin, Prades), waar ze speelt in het 
gezelschap van artiesten zoals Augustin Dumay, Abdel Rahman El Bacha, Paul Meyer of 
Laurent Cabasso. Ze behaalde haar diploma met de grootste onderscheiding aan het 
Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs en verblijft sinds 2006 in de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze zich vervolmaakt onder de leiding van Augustin 
Dumay, voor viool, en van het Quatuor Artemis voor kamermuziek, met het Trio Dali. Ze 
speelt op een Gofriller uit 1690, die de Muziekkapel Koningin Elisabeth haar ter beschikking 
stelt. Zij geniet van een beurs geschonken door Linklaters & de Bandt. 
 
 
SELIG David (piano) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 18:00 
David Selig is een gepassioneerd en eclectisch musicus. Gestuwd door evenveel 
enthousiasme als talent, stut hij zijn carrière op drie pijlers : solorepertoire, kamermuziek en 
liedrecitals. Hij start zijn muziekstudies op zesjarige leeftijd te Melbourne in Australië (piano 
maar ook cello en percussie). In 1976 verhuist hij naar Parijs, waar hij in het Conservatoire 
National wordt aanvaard in de klas van Aldo Ciccolini. Na eerste prijzen te hebben behaald 
in de disciplines piano, kamermuziek en muziekesthetiek, vervolmaakt hij zich bij Geoffrey 
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Parsons en Guido Agosti. Hij wordt laureaat van de internationale wedstrijden van Sydney en 
Den Haag (liedbegeleiding). David Selig wordt geprogrammeerd door de grootste 
concertzalen: Concertgebouw, Carnegie Recital Hall, Wigmore Hall, Théâtre du Chatelet…   
In zijn jeugd al voelt David Selig een grote passie voor de kamermuziek, een discipline 
waarvan zijn hele carrière doordrongen is. Hij begeleidt zangers als Felicity Lott, Christianne 
Stotijn, François le Roux, Ingrid Perruche, Sandrine Piau, Mady Mesplé, Véronique Gens, 
Nathalie Stutzmann, Elly Ameling..., en instrumentalisten als Gary Hoffman, Philippe Graffin, 
Juliette Hurel, Régis en Bruno Pasquier, Noël Lee... David Selig wordt geselecteerd voor de 
eerste reeks recitals van de Opéra Bastille in 1989. In datzelfde jaar verschijnt zijn eerste 
opname (kamermuziek van Villa-Lobos). In 1990 wijdt hij een cd aan liederen van Brahms 
met bariton Udo Reinemann. Zijn opnames worden grealiseerd door de labels EMI, REM 
(met François le Roux), Forlane en Globe.  Recentelijk is het integrale œuvre voor cello en 
piano van Felix Mendelssohn verschenen bij Dolce Volta, een samenwerking met zijn trouwe 
muziekpartner Gary Hoffman. David Selig concerteert regelmatig in Frankrijk, Spanje, 
Zwitserland, Nederland, de Verenigde Staten en het Verre Oosten.  Dit seizoen is hij te gast 
in zijn geboorteland Australie (Sydney en Melbourne) en toert hij in Nederland en Duitsland. 
David Selig geeft masterclasses in de disciplines piano, lied en kamermuziek. Sinds 2011 
doceert hij aan het CNSMD van Lyon. Daarnaast is hij sinds 2004 artistiek directeur van het 
festival Les Journées Romantiques, dat plaatsvindt op een Parijse woonboot.   
 
 
SEVILLA Julie (cello) 
Concert ‘The Romantics’: 29.11 20:15 
Julie Sevilla is laureate van de ‘Fondation d'entreprise Banque Populaire’. In 2012 behaalt ze 
haar master aan het Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, waar ze sinds 
2007 studeerde. Voordien volgde ze les aan de Académie Rainier III van Monaco en aan het 
Conservatorium van Nice. Ze wordt in 2010 laureate van de Brahms Wedstrijd in Oostenrijk 
en sleept datzelfde jaar, samen met het trio Werther, ook de prijs voor de vertolking in de 
wacht tijdens de Ch. Hennen wedstrijd. In 2010 speelt ze met Régis Pasquier en Abdel 
Rahman El Bacha op het festival van Nîmes, en met het Trio Werther in La Roque-
d’Anthéron. Het voorbije jaar verbleef ze vijf maanden lang aan de Juilliard School van New 
York, waar ze les kreeg van Darrett Adkins. In september wint ze de prijs op de ‘Moments 
musicaux de Chalosse’ tijdens haar deelname aan de Ravel-masterclass aan de zijde van 
Gary Hoffman. Sinds 2013 vervolmaakt ze zich aan de Muziekkapel, onder de leiding van 
Gary Hoffman. Voor 2013-2014, geniet ze van een beurs aangeboden door Belgacom. 
 
 
SHAO Yu (tenor) 
Concert ‘The Romantics’: 30.11 20:15 
Nadat hij vier jaar muzikaal onderricht kreeg aan het conservatorium van Sjanghai, met Wu 
Bo als leraar, behaalt hij een licentie in de muziek. Datzelfde jaar, in 2008, beslist hij om zijn 
muzikale opleiding voort te zetten in Frankrijk. In 2010 slaagt hij in het ingangsexamen van 
het koor van Radio France. In 2011 slaagt hij in zijn examen zang, notenleer en 
kamermuziek voor het diploma muziekstudies (DEM). In 2012 is hij finalist van een 
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toegangswedstrijd van het lyrisch atelier van de Opera van Parijs. Vervolgens wordt hij 
aanvaard bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth, om er te studeren onder de leiding van 
José van Dam. Voor het schooljaar 2013-2014 krijgt hij een beurs van Belgacom. In 2013 is 
hij invaller voor de rol van Azor in La dispute in de Munt en slaagt hij ook in de wedstrijd in 
het Museum van Chagal, ter gelegenheid van het eerste festival van Nice.  
 
 
THEREZA Sylvia (piano) 
Concerts ‘The Romantics’: 29.11 18:00 | 30.11 11:00 
Sylvia Thereza werd geboren in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Ze trad tijdens recitals op 
als soliste en kamermuzikante in Frankrijk, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Servië, Rusland, 
Denemarken, de Verenigde Staten, Israël, Spanje, Engeland en in heel Brazilië. Ze won de 
eerste prijs op twaalf pianowedstrijden, zoals de Nelson Freire en de Gina Bachauer 
wedstrijd. Sylvia Thereza speelt als soliste samen met grote orkesten, zoals het Philadelphia 
Youth Orchestra, het Sao Paulo Symphonic Orchestra, het Brazilian Symphonic Orchestra, 
het Kremlin Chamber Orchestra, het Hannover Chamber Orchestra, en trad ook aan op 
onder meer het  festival van Menton, de festivals Folle Journée en France-Brazil, het 
International Music Festival-Kremlin-Moscou, de Mosel festwochen, het Casa de Mateus 
Festival-Portugal, het Hindelsgavl Festival in Denemarken, het Liszt Festival-RJ, het 
International Villa-Lobos Festival. Ze begint haar muzikale studies in Brazilië bij Maria da 
Penha (assistente van Marguerite Long) en wordt nadien de leerlinge van  Bella Davidovich 
(in New York). Ze behaalde haar diploma aan het Muziekconservatorium van Brazilië en 
studeert sinds 2008 bij de Portugese pianiste Maria João Pires, die ze assisteert tijdens 
pianoworkshops in de hele wereld en sinds 2012 bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth in 
België. Ze krijgt sinds enkele jaren ook de belangrijke steun van musici als Tereza Berganza, 
Nelson Freire en Earl Wild. Onderwijs en de verspreiding van muziek liggen haar na aan het 
hart. Daarom besteedt ze sinds 2008 een deel van haar tijd aan het uitwerken van een 
doelgerichte methode en werkwijze voor pedagogisch-sociale projecten in de arme 
gemeenschappen in Brazilië. Dit werk bood meer dan 12000 kansarme kinderen nieuwe 
toekomstvooruitzichten. Sinds 2012 werkt ze mee aan een masterprogramma van het 
Lemmensinstituut, onder leiding van de grote pianist Alain Weiss en zoals assistent van 
Maria João Pires in de Muziekkapel Koningin Elisabeth. 
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4. PRAKTISCHE INFO 
 

MUSIC CHAPEL FESTIVAL ‘THE ROMANTICS’ 
 
FLAGEY 
Heilig Kruisplein 
1050 Brussel 
 
www.flagey.be 
www.mkke.be 
www.facebook.com/MusicChapelFestival 
 

 
PERSDIENST FLAGEY 
 
BE CULTURE  
General Manager: Séverine Provost  
Project Coordinators:  
Sanne De Troyer (NL) sanne@beculture.be - 0493 16 01 86 
Marie Mourlon (FR) marie@beculture.be - 0485 38 34 49 
T : + 32 (0)2 644 61 91 - info@beculture.be - www.beculture.be  
 
	  

 

INFO & TICKETS 
www.flagey.be 
+32 (0)2 641 10 20   
 
PRIJZEN 

Tickets – Studio 4 
Prijs: € 15 > € 30 
 

Tickets – Studio 1:  
Prijs: € 7 > € 5,5  
 
 



 


