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De Muziekkapel Koningin Elisabeth

Een moderne Villa Medici zo noemde de invloedrijke Franse muziekrecensent Emile
Vuillermoz de Muziekkapel Koningin Elisabeth in de tijd van haar oprichting in 1939
Vandaag heeft Bernard de Launoit voorzitter van het uitvoerend comité van de
instelling het liever over een uniek laboratorium van leven en muzikale creativiteit

in Europa De terminologie is geëvolueerd maar de basisfilosofie van de Kapel blijft
trouw aan de geest van haar oprichtster
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ste decennia in de Kapel hebben
verbleven is echt om vingers bij af
te likken Pianisten Leon Fleisher
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Kapel na die koortsachtige weken
weer als een soort Schone Slaapster
indommelt Sinds 2004 werd de basis
van het project immers helemaal op
nieuw overwogen en vandaag wordt
er rond twee hoofdlijnen gewerkt

Japan Daarnaast wordt het werk
van de jonge kunstenaars in resi
dentie ook gepromoot aan de hand
van een cd collectie toevertrouwd
aan de labels Fuga Libera en Zig Zag
Territoires van de groep Outhere

tenland die vaak verwoest zijn door
conflictzones Maria Joao Pires De
muziek is een waarde die bijdraagt
tot een zeker welzijn We kunnen dus
alleen maar wensen dat ze voor ie
dereen toegankelijk is

Ten eerste is er een hoogstaande
opleiding in vijf disciplines zang
viool piano cello en kamermuziek
Vandaag vervullen zes grote namen

Na de opening van een vijfde sectie
met name cello met Gary Hoffman in
2011 heeft de Muziekkapel onlangs
ook de pianoafdeling uitgebreid Ze

De officiële opening van de New
Building van de Kapel is voorzien voor
eind 2014 De Belgische melomanen
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de Koningin Elisabethwedstrijd hin
der zal ondervinden van al deze wer
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El Bacha Augustin Dumay Gary
Hoffman en het Quatuor Artemis
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gisch werk in situ heeft de Portugese
pianiste ook een sociaal en artis
tiek project bedacht onder de titel
Equinox Haar droom een koor op
richten om kinderen in moeilijkheden

ken Het antwoord van Bernard de
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