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Persbericht

De Muziekkapel Koningin Elisabeth organiseert op 8 maart a.s. haar jaarlijkse galaconcert in de Henri Le Bœuf-zaal in BOZAR.
Op het programma, een buitengewoon romantisch werk: het dubbele concerto voor klarinet (bewerkt voor viool) en altviool
van Max Bruch. Geheel in lijn met de geest van overdracht en het ‘gezellenstelsel’, zo eigen aan de Muziekkapel, wordt het werk
vertolkt door de jonge violiste Elina Buksha, vergezeld van de meester in residentie van de altvioolafdeling, met name altviolist
Miguel da Silva.
Naast het werk van Max Bruch haalt deze Gala-editie 2016 Édouard Lalo naar voren, een Franse componist uit de 19e eeuw, naar
aanleiding van het uitbrengen van zijn volledige concertante werk opgenomen door musici in residentie aan de Kapel, met het
Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Jacques Kantorow, bij het label Alpha. Dit opnameproject
is een initiatief van de Muziekkapel en het OPRL, met de steun van de Stichting van het Palazzetto Bru Zane van Venetië om
de componist in eer te herstellen, wiens bekendheid immers te vaak beperkt blijft tot zijn Spaanse Symfonie. Zo kan men hem
herontdekken door zes jonge musici geselecteerd voor de opname, na een grondige voorbereidingsfase. Tijdens het gala kan
het publiek genieten van het pianoconcerto, het celloconcerto en de Noorse Fantasie, uitgevoerd door Nathanael Gouin, Ori
Epstein en Vladyslava Luchenko.
Music Chapel Gala Concert
08.03.16 @BOZAR
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Jean-Jacques Kantorow, conductor
Ori Epstein, cello
E. Lalo: Concerto in D minor, for cello & orchestra
Elina Buksha, violin - Miguel da Silva, viola
M. Bruch: Concerto in E minor, for clarinet (violin), viola & orchestra, op. 88
Vladyslava Luchenko, violin
E. Lalo: Fantaisie norvégienne for violin & orchestra
Nathanael Gouin, piano
E. Lalo: Concerto for piano & orchestra
Live broadcast & streaming musiq3.be - musicchapel.org

Tickets: www.bozar.be
Contactpersoon pers: svanderstegen@musicchapel.org
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