
TRIOFENIX+  & PASCAL SIGRIST, PIANO 

Royal Music voor strijktrio en pianokwartet
 

Zaterdag 28 oktober 2017 - Raadhuis

Fantasia’s  6 , 10 & 11 voor strijktrio (1680)   
> H. Purcell (1659-1695)
 
Strijktrio (1931)   
Allegro gioviale
Adagio 
Molto vivace 
Andante grazioso 
> E. Moeran (1894-1950)
 
The Bagpiper’s strijktrio (1985)  
> J. Weir ( ° 1954 )

PAUZE

TrioFenix+: 

In 2006 richten Shirly LAUB (viool), Tony NYS (altviool) en Karel STEYLAERTS (cello) TrioFenix op met als doel het weinig 
gespeelde maar prachtige repertoire voor strijktrio aan de verschillende concertorganisatoren en hun publiek aan te bieden.
Naast de grote meesterwerken legt TrioFenix zich ook toe op het minder bekend en hedendaags werk dat voor dit genre 
geschreven is.

Van meet af aan genieten ze de steun van Klara, het Festival van Vlaanderen, Ostbelgiën Festival, Festival des Ecrins (Frank-
rijk), Flagey en vele anderen. Bij het label Fuga Libera verscheen in 2010 hun eerste CD. Het fameuze Divertimento KV 563 en 
de zes Adagio’s en Fuga’s KV 404a van de ongenaakbare W.A. Mozart werden zo hun muzikaal visitekaartje en betekenden een 
belangrijke stap in TrioFenix’ verdere bestaan.
 
In 2012 namen ze voor Canvas de Serenades opus 10 van Ernst Von Dohnanyi en het opus 8 van Ludwig Van Beethoven op. 
Hun nieuwste Fuga Libera CD met daarop Beethoven’s opus 3 en de Serenade opus 8 verscheen in april 2016 en werd warm 
onthaald door het publiek en de gespecialiseerde pers.

Programma:

Pianokwartet in a opus 5 (1915) 
Poco adagio e espressivo
Intermezzo: Tempo di Mazurka
Allegro furioso
> A. Bliss (1891-1975)
 
‘Phantasy’ voor pianokwartet (1910) 
Andante con moto
Allegro vivace
Andante con moto
> F. Bridge (1879-1941)



SHIRLY LAUB, viool 
Studeerde viool aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel in de klas van Clemens Quatacker en daarna in Utrecht 
bij Viktor Liberman en Philipe Hirschhorn.  Van 1998 tot 2005 was zij één van de concertmeesters van het Royal Philhar-
monic Orchestra in Londen. Als dusdanig wordt ze regelmatig uitgenodigd bij de verschillende orkesten in Europa en Azië. 
Daarnaast is ze actief als chambriste – ze is o.a. eerste violiste bij het Oxalys Ensemble – en staat zo op de meest  pres-
tigieuze internationale concertpodia. Shirly Laub is eveneens viooldocente aan het Conservatoire Royal de Bruxelles.

TONY NYS, altviool
Studeerde viool aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel in de klas van Clemens Quatacker en bij Philipe  
Hirschhorn. Van 1998 tot 2005 was hij altviolist bij het Quatuor Danel, waarmee hij te gast was op vele nationale en internationale 
festivals. Met dit kwartet heeft hij ook vele opnames en creaties gerealiseerd. Sinds 2007 is Tony Nys altviool solo bij het orkest 
van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel. Hij is lid van het Malibran strijkkwartet. Hij is docent altviool aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium van Brussel.

KAREL STEYLAERTS, cello
Studeerde cello aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel in de klas van Carlo Schmitz en de Hochschule für Musik te 
Keulen bij Maria Kliegel. Hij werd kort daarna laureaat van de Tenuto wedstrijd. Acht jaar lang was hij solo-cellist van de inmid-
dels ter ziele gegane Beethoven Academie. Met het Tröndlin Pianoforte Trio was hij te gast op vele nationale en internationale 
festivals. Vele cd’s van hen werden door de wereldpers lovend onthaald. Sinds 2008 is Karel Steylaerts solo-cellist bij Brussels 
Philharmonic. Hij is docent aan het Conservatoire Royal de Bruxelles.

PASCAL SIGRIST, piano
Pianist Pascal Sigrist is afkomstig uit Zwitserland, waar hij zijn muziekstudies afwerkte alvorens zich in België te vestigen. Hier 
studeerde hij aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij Eduardo del Pueyo; hij volgde ook les bij Margot Pinter, Nikita Magaloff 
en Jozsef Szigeti. 
Pascal Sigrist is laureaat van diverse wedstrijden, waaronder het Concours international de Genève, en treedt op in Europa, de 
VS en Japan. Als solist is hij vaak te gast bij grote orkesten en speelt hij onder leiding van o.m. Charles Dutoit, Armin Jordan, 
Michaël Gielen, Jerzy Semkov, André Vandernoot, Pierre Bartholomée… 
Zijn repertoire omvat talrijke werken uit alle periodes. Pascal Sigrist legt graag het accent op de 20ste-eeuwse muziek en 
ging daarvoor vaak te rade bij de componisten zelf (Frank Martin, Olivier Messiaen, Luciano Berio, Klaus Huber, Pierre Bar-
tholomée,…) Van laatst genoemde creëerde hij in 2000 Variations, een werk dat hij tevens opnam en in 2003 13 Bagatelles.
Pascal Sigrist is bovendien een veel gevraagde en beproefde kamermusicus, waarbij hij zowel met instrumentalisten als met 
zangers samenwerkt. Hij doceerde achtereenvolgens aan het Muziekconservatorium van Brussel en van Antwerpen en verzorgt 
masterclasses in België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Japan en de VS.
Verscheidene CD’s opnames van hem werden uitgegeven bij Pavane records, Cyprès records en Talent records.

Toelichting componisten en gespeelde werken:

HENRY PURCELL (1659 – 1695) 
Henry Purcell wordt de stamvader van de Engelse muziek genoemd. Hij is de Bach van de Britse muziek. Na zijn vroege dood op 
36-jarige leeftijd leek de muzikale bron in Groot-Brittannië op te drogen. Bijna twee eeuwen lang bracht het Britse rijk – zo groot 
dat de zon er nooit onderging – nauwelijks nog een componist voort wiens naam met hoofdletters in het boek van de muziekge- 
schiedenis bewaard bleef. Pas met de komst van Edward Elgar eind negentiende eeuw werd Engeland ook weer zichtbaar op de 
muzikale wereldkaart. Generaties daarna bewezen eer aan Purcell als de aartsvader van de Britse muziek. 
Zijn mooi gevoel voor melodie en drama is werkelijk wonderbaarlijk. Voor de ‘nieuwe Engelse meesters geldt Purcell dan ook als 
de belangrijkste invloed. In die zin verklaart dit het feit waarom Trio Fenix+ start met Purcell in een reeks die vooral focust op de 
19de en 20ste eeuwse Britse muziek!
Purcells Fantasia’s zijn briljante werkjes die hij aan het begin van de jaren 1680 componeerde: het zijn ‘kleine’, maar bij vlagen 
gedurfde experimentjes.



ERNEST MOERAN (1894-1950)
In de jaren kort voor W.O. I studeerde Moeran in Londen en na die oorlog, waarin hij als soldaat diende, zette hij zijn studie tot 
1923 voort bij John Ireland, die samen met Delius de belangrijkste invloed op hem had. In de jaren 1930 trok Moeran zich terug 
in de Cotswolds waar hij onder meer in 1937 zijn symfonie in g schreef. Een werk doordesemd van natuurlyriek, uitgaande van 
de thematische methode van Sibelius.
Zijn kamermuziek kent steeds een uitgesproken lyrische inslag. Dit heeft zeker te maken met de invloed van Folkliederen op zijn 
werk. Hij verzamelde in pubs héél wat originele folksongs die hij gebruikte als startpunt voor zijn composities.
Na Moerans dood werd het stil rond de componist. In de tweede helft van de jaren vijftig werd zijn muziek als ouderwets beschouwd.  
Terwijl voor de symfonie nog enige belangstelling bleef, duurde het tot het midden van de jaren tachtig voor de belangstelling voor 
de overige muziek van Moeran herleefde.
 
JUDITH WEIR (°1954) 
Judith Weir is even populair bij het publiek als bij de muziekrecensenten. Ze schrijft levendige filmmuziek, balletmuziek en 
toneelmuziek, maar ook gangbare concertwerken in tal van genres. Haar muziek heeft een duidelijke tonale of modale basis, is 
helder en direct maar beslist niet zonder dieptewerking. Ze ontleent vaak inspiratie aan klanken en beelden uit de volksmuziek 
en grijpt net als John Tavener met wie ze samen studeerde dikwijls terug op de muziek uit het recente verleden.
Maar Weirs muziek munt bovenal uit door een heldere verhaalstructuur.
Als eerste vrouw werd ze door Queen Elisabeth bekroond in opvolging van Peter Maxwell Davies tot ‘master of the Queens 
music’.
Haar werk The Bagpiper’s string trio uit 1985 is uitgesproken lyrisch en bijzonder atmosferisch van karakter. Het werk is geba-
seerd op het leven van James Reid die ter dood werd veroordeeld omdat de rechter de doedelzak als wapen beschouwde!
 
ARTHUR BLISS (1891-1975) 
Sir Arthur Bliss begon zijn compositorische loopbaan in Engeland als enfant terrible; hij schreef ondeugende experimentele 
stukken die in het Londen van na W.O. I de nodige beroering wekten. Tijdens W.O. II was hij hoofd muziek van de BBC en in 
1950 werd hij geridderd. Een evolutie die ginds wel meer componisten hebben meegemaakt. Denk aan Peter Maxwell Davies en 
William Walton. Hij volgde in 1953 Arnold Bax op als Master of the Queen’s Music.
Zijn piano quartet uit 1915 is een erg mooi werk dat doet denken aan het pianokwartet van tijdgenoot Herbert Howell. Het piano-
spel balanceert succesvol met de bijzonder rijke strijkersharmonieën. Het werk blijft boeiend van begin tot einde en kadert in de 
Engelse Pastorale traditie die ontstond tijdens en na WO I.
 
FRANK BRIDGE (1879-1941)
Leraar van Benjamin Britten was Frank Bridge, naast een vermaard violist en dirigent ook zelf een begaafd componist. Reeds in 
zijn vroege werk legde Bridge een unieke synthese aan de dag tussen het klassiek Duitse, ietwat zware Brahms-idioom en een 
meer Gallisch geïnspireerde transparantie, afgekeken van Fauré. 
Het Phantasy Piano Quartet vormt daarvan een prachtig voorbeeld, met delen die onderling hevig botsen qua stemming, tempo 
en kleur, maar dankzij de over-koepelende boogstructuur die hen omspant toch één duidelijk geheel vormen.
Zijn leerling Britten noemde het kwartet later het perfecte huwelijk tussen Duitse orthodoxie en Franse romantiek. Maar ook zijn 
eigen Engelse roots zijn hier aanwezig in de vorm van de aan Purcell refererende fantasie.


