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CHRIS MAENE CONCERT GRAND 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

15:00, 17:00 EN 20:30 

HANDELSBEURS CONCERTZAAL

De voorbije decennia groeide  
pianoatelier Chris Maene uit tot  
een waar begrip binnen de klassieke 
muziekwereld. Na een internationale 
reputatie te hebben opgebouwd als 
bouwer, restaurateur, verkoper en  
verzamelaar van historische klavier- 
instrumenten, waagde Maene zich aan 
een nieuw avontuur: het ontwikkelen 
van een geheel eigen instrument. 
Het atelier biedt met de rechtsnarige 
Chris Maene Concert Grand een fraai 
alternatief voor de gestandaardiseerde 
klank van de moderne concertpiano. 

Tekst: Christine Dysers

Wat is de betekenis van dit nieuwe,  
rechtsnarige instrument, de Chris Maene  
Concert Grand, in het licht van  
de geschiedenis van de pianobouw?

Wat veel mensen niet weten, is dat tot het einde van  
de negentiende eeuw bijna alle klavierinstrumenten 
rechtsnarig waren. Het was Steinway die in 1859  
het kruissnarige systeem heeft uitgevonden. Door  
de bassnaren over een deel van het middenregister  
te kruisen, slaagde hij erin om een grotere homogeniteit 
in klank te creëren over de verschillende registers heen. 
Het systeem van de gekruiste snaren werd de standaard 
binnen de pianobouw, en de rechtsnarige piano  
verdween volledig uit beeld. 

Hoe ziet u de toekomst van de pianobouw? 

Ik verwacht dat er in ons kielzog opnieuw kleinere  
ateliers zullen ontstaan. Wij hebben bewezen dat  
zoiets mogelijk is, dat je met een man of acht echt  
een topproduct kan maken. Op een moment dat veel 
pianofabrieken de boeken moeten sluiten, starten  
wij een nieuw project met een frisse kijk op de zaken. 
Op die manier hopen we een inspiratie te mogen zijn 
voor een jonge generatie instrumentenbouwers.

FRANK BRALEY (PIANO) / 
20:30

Op achttienjarige leeftijd gaf de 
Franse pianist Frank Braley zijn 
wetenschappelijke studies op 
om zich volledig op muziek te 
kunnen focussen. Amper vier jaar 
later, in 1991, won hij de eerste 
prijs van de prestigieuze Koningin 
Elisabethwedstrijd. Hij nam er ook 
de publieksprijs mee naar huis en 
werd door de internationale pers 
gelauwerd voor zijn uitzonderlijke 
poëtische expressie. Sindsdien 
reist Braley de wereld rond met 
toporkesten zoals onder meer het 
London Philharmonic en het Boston 
Symphony Orchestra. In januari 
2014 werd Braley aangesteld als 
artistiek directeur van het Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, het 
oudste kamerorkest van ons land.

JEAN-CLAUDE VANDEN  
EYNDEN (PIANO),  
FRANCE SPRINGUEL (CELLO) &  
KURT VAN EEGHEM (POËZIE) / 
15:00

Op zestienjarige leeftijd was pianist 
Jean-Claude Vanden Eynden  
de jongste laureaat ooit op  
de Koningin Elisabethwedstrijd.  
Zijn samenwerkingen met toporkes-
ten zoals onder meer het Londense 
Royal Philharmonic brachten hem  
reeds de hele wereld rond. Ook  
het palmares van celliste France 
Springuel is op zijn minst indruk-
wekkend te noemen. Zij verwierf 
wereldwijde bekendheid toen ze  
de eerste Belgische laureate werd 
in de Internationale Tsjaikovsky- 
wedstrijd te Moskou. Ze staat 
vooral bekend voor haar ongeëven-
aarde expressievermogen, dat ze 
moeiteloos weet te koppelen aan 
een weergaloze techniek. Kurt Van 
Eeghem rijmt de muziek poëtisch 
aan elkaar tot één verhaal.

HANNES MINNAAR (PIANO) 
& HEATH QUARTET / 
17:00

De Nederlandse pianist Hannes 
Minnaar maakt al sinds zijn studietijd 
furore op binnen- en buitenlandse 
concertpodia. In 2010 nog behaalde 
hij een derde prijs op de Koningin 
Elisabethwedstrijd en intussen is  
hij wellicht de meest succesvolle 
concertpianist van Nederland.  
Het Heath Quartet is dan weer een 
van Engelands meest spannende 
muzikale exportproducten van dit 
moment. Hun alom geprezen  
cd-opnames deden hen al op  
het podium van ondermeer  
Carnegie Hall (New York) en  
het Berlin Konzerthaus belanden.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven 
Sonate nr. 5 in D majeur, 
Op. 102 nr. 2

Robert Schumann 
3 Romanzen, Op. 94

Max Bruch 
Kol Nidrei, Op. 47

Philip Glass 
3 Poems voor cello solo

Arvo Pärt 
Spiegel im Spiegel

PRAKTISCH

Zaterdag 30 september 
om 15:00, om 17:00 en om 20:30 
Handelsbeurs Concertzaal 
Tickets 
18 euro per concert,  
45 euro combi voor 3 concerten 
Tickets & info 
www.gentfestival.be

Concert in samenwerking met  
Handelsbeurs Concertzaal

PROGRAMMA

Joseph Haydn 
Strijkkwartet in b mineur, 
Hob. III:37

Maurice Ravel 
Le Tombeau de Couperin, 
M. 68

Robert Schumann 
Pianokwintet in Es majeur, 
Op. 44

PROGRAMMA

Franz Schubert 
Impromptu nr. 1 in c mi-
neur, D. 899

Ludwig van Beethoven 
Pianosonate nr. 31 in As 
majeur, Op. 110

Maurice Ravel 
Valses nobles et  
sentimentales, M. 61

George Gershwin 
Rhapsody in Blue
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