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Na Chopin, Brahms, ‘À la française’, ‘The Romantics’ en Beethoven slaan Flagey en de Muziekkapel opnieuw de handen in elkaar, voor
een zesde editie van het Music Chapel Festival, dit jaar gewijd aan de Russische muziek, en nodigen ze u uit om uw ‘Russian Classics’
te herbestuderen.
Het festival heeft dit jaar opnieuw een ambitieus programma klaarstaan. De podia van Studio 4 en van Studio 1 zijn immers zowel
gevestigde waarden als rijzende sterren te zien, over de generatiegrenzen heen, geheel in lijn met de geest van ‘compagnonnage’,
eigen aan de Kapel, met op het programma van 8 tot 12 december:
Vijf prestigieuze Concerten in Studio 4 om 20.15 u.:
• Op 8 december om 20.15 u.: de openingsavond van het festival met een eerbetoon aan Friedemann Weigle, voormalig lid van het
Artemis Quartet, en overleden in juli jl. Artemis en pianist Markus Groh brengen pianokwartetten rond Schumann en Brahms.
• Op 10 en 11 december om 20.15 u: tijdens twee avonden krijgt het publiek de kans om de volledige vier pianoconcerto’s van
Rachmaninov te beluisteren, met Brussels Philharmonic onder leiding van Giancarlo Guerrero. Louis Lortie vertolkt het 3e concerto,
terwijl Sylvia Thereza, de assistente van Maria João Pires op de Muziekkapel, het 4e concerto zal vertolken. De twee andere concerto’s
worden vertolkt door twee solisten in residentie, Nathanael Gouin en Tony Lee.
• Op 9 en 12 december om 20.15 u.: twee grote orkesten verkennen de beroemde concerto’s van Tsjaikovski en Prokofiev: het Orchestre
Royal Philharmonique de Liège, onder leiding van Christian Arming en het Zwitserse Orchestre Symphonique Bienne Soleure onder
leiding van Kaspar Zehnder, met solisten in residentie Astrig Siranossian en Pavel Kolesnikov, een associated artist (alumna) Maria
Milstein, en meester in residentie Gary Hoffman.
Tien kamermuziekrecitals in Studio 1 gedurende het hele festival: Zang, piano, strijkkwartet: talrijke artiesten passeren de revue op
het podium van Studio 1 om het kamermuziekwerk van Borodin, Tsjaikovski, Prokofiev te ontdekken: Miguel da Silva, het Quatuor
Hermès, David Bismuth, talrijke zangers, …
Een groot familieconcert, vertolkt door het orkest BOHO Players, met enscenering en deelname van het publiek, op zaterdag 12 december
2015 om 11 u.: ‘Tsjaikovski, mijn penvriend’ is een voorstelling om kinderen de muziek van deze grote componist te laten ontdekken.
Het Festival Russian Classics staat voor een ambitieus artistiek aanbod, met 3 orkesten, 1 strijkensemble en nagenoeg 50
gastsolisten. Met minstens twee concerten per dag, soms zelfs drie tot vier, houdt het programma voor het festivalpubliek een
echte onderdompeling in de Russische muziek in.
Russk’Off: De Russk’Off staan voor alle ‘Off’-momenten van het Festival Russian Classics! Momenten van ontspanning, ontdekking en
verrassingen, voor groot en klein, rond de muziek van de grote Russische componisten. Het omvat concertinleidingen (waaronder die
van musicoloog André Lischke), ateliers voor kinderen, met Jeugd en Muziek Brussel, talrijke films met een Cinematek-programmering
voorgesteld in Studio 5, en een masterclass toegankelijk voor alle pianisten over de begeleiding van de stomme film met specialist Alain
Baents.
Russian Classics, van 8 tot 12 december 2015 @Flagey: info & reservatie: www.flagey.be
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