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Seizoen 16-17 - Een nieuwe meester in residentie bij de Muziekkapel
Persbericht
Met veel genoegen kondigen we de komst aan van een nieuwe meester in residentie, de Canadese pianist Louis Lortie, die al
een tiental jaar dicht bij de Muziekkapel staat door zijn aanwezigheid op concerten en masterclasses. Hij heeft tevens vele jaren
ervaring heeft als pedagoog. In deze nieuwe functie wordt Louis Lortie bijgestaan door Avedis Kouyoumdjian, gereputeerd
professor aan de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Maria João Pires verlaat na 4 jaar haar functie van meester in residentie aan de Muziekkapel in juni 2016. De komende jaren
blijven we uiteraard banden onderhouden met deze grote kunstenares via de Equinox-koren en het project Partitura. Beide
projecten werden door Maria João Pires opgestart tijdens haar verblijf in de Muziekkapel.
Louis Lortie zegt over zijn benoeming tot meester in residentie: “Het is met grote vreugde dat ik de pianoklas van de Muziekkapel
zal leiden vanaf september 2016. Ik heb een grote bewondering voor de onvermoeibare toewijding waarmee deze instelling
jonge musici helpt zich artistiek verder te ontwikkelen dankzij vertolkers-professoren en een uitermate toegewijd administratief
team.
Ik wens de jonge, hoogbegaafde pianisten bij te staan in het vinden van hun weg doorheen het labyrinth van mogelijke
vertolkingen die de moderne muziekwereld hen biedt. Het gaat om een integere zoektocht naar een artistieke interpretatie ten
dienste van de grote componisten.
Ik kijk er naar uit samen te werken met de gerenommeerde pedagoog Avo Kouyoumdjian naast andere gastprofessoren die
masterclasses zullen geven van barok tot hedendaagse muziek”.
Het nieuwe beleid, voorgesteld door Louis Lortie, is erop gericht, jonge pianisten kennis te laten maken met andere visies op
interpretaties. In dit kader kunnen we de komst van Piotr Anderscewski alvast aankondigen voor een masterclass in het seizoen
2016-2017.
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