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Katrien Baerts

Het opkomende talent van de jonge sopraan Katrien Baerts 
ontkiemde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar ze 
in 2008 na toekenning van verschillende prijzen met grote 
onderscheiding afstudeerde. Hierna werd ze geëngageerd door de 
Dutch National Opera Academy te Amsterdam, waar ze rollen als 
Annio (La clemenza di Tito), Miss Wordsworth (Albert Herring), 
Despina (Così fan tutte), Amore en Valletto (l'Incoronazione di 
Poppea) vertolkte. Na het behalen van haar master in opera in 
2010 werd Katrien uitgenodigd voor haar befaamde debuut in het 
Concertgebouw Amsterdam in de titelrol van Suster Bertken met 
Reinbert de Leeuw (opgenomen door Attacca) en voor Johanna II 
(Rage d'Amours) met het Residentie Orkest naast Claron 
McFadden. Op de Elisabeth Wedstrijd voor zang in 2011, behaalde 
Katrien een plaats in de halve finale.              © Claudia Hansen

Als concertzangeres omvat haar repertoire zowel de belangrijke oratoria als hedendaagse muziek. In de 
zomer van 2012 maakte Katrien haar geprezen debuut op het Festival de Saintes in Frankrijk met onder 
meer de Sieben frühe Lieder van Alban Berg samen met het Klara-award winnende kamermuziekensemble 
Het Collectief. In ditzelfde concertseizoen bracht ze eerder de wereldpremière van Robert Zuidams 
Canciones del Alma in het Concertgebouw Amsterdam en daarnaast ook zijn McGonagall Lieder in het 
Muziekgebouw aan 't IJ met dirigent Oliver Knussen (opname wordt uitgebracht in de herfst 2013).

              

        © Willem De Leeuw

Bart Verheyen

Bart Verheyen won als jongeling talrijke 
orgelconcoursen in binnen- en buitenland en 
behaalde een eerste prijs orgel en een tweede prijs 
compositie op de nationale wedstrijd Axion Classics. 
Later legde hij zich vooral toe op zijn pianospel. Bart 
was finalist van de pianowedstrijden Cantabile, 
Stephan de Jonghe en Excellentia. Hij studeerde aan 
het Koninklijk Conservatorium Brussel (bij Piet 
Kuijken, Aleksandr Madzar en Boyan Vodenitcharov), 
waar hij in 2010 zijn master piano behaalde met grote 
onderscheiding. Aan de Hochschule für Musik Luzern 
(Zwitserland) vervolmaakt hij zich momenteel bij 
Konstantin Lifschitz en Florian Hoelscher dankzij een 
Zwitserse Staatsbeurs. 

Bart volgde masterclasses bij onder meer Volker Banfield, Evelyne Brancart en Alexei Lubimov. Hij vertolkte 
concerti van Martinu, Rachmaninov en Stravinsky met het Brussels Chamber Orchestra, de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen, het orkest van het Koninklijk Conservatorium Brussel en het Brussels Wind 
Ensemble. Daarnaast is hij zeer actief als chambrist: zo speelde hij met verschillende ensembles (waaronder 
Oxalys en Odysseia) en verzorgde meerdere creaties. Hij speelde concerten voor onder meer Bozar, de 
Academiezaal, Espace Garage, het Festival van Vlaanderen, het KCB, het MIM en Südpol Luzern, en zal 
volgende zomer soleren op het befaamde Lucerne Festival.
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Duo Katrien Baerts en Bart Verheyen 

Sinds 2006 is het duo een feit. Katrien en Bart ontmoetten elkaar aan het Koninklijk Conservatorium in 
Brussel, waar ze twee jaar gecoacht werden in de liedklas van Inge Spinette, repetitor in De Munt. 

In 2007 werd het jonge duo geselecteerd om deel te nemen aan de prestigieuze 'International Lied 
Masterclasses'. Hier kregen ze gedurende twee jaar maandelijks les van de bariton Udo Reinemann en zeer 
befaamde zangers en pianisten als Helmut Deutsch, Julius Drake, Hartmut Höll, Wolfgang Holzmair, Mitsuko 
Shirai, Roger Vignoles en Edith Wiens.

            © Jan Bellen

Hun repertoire omvat naast het gangbare Duitstalige oeuvre als dat van Brahms, Mahler, Schubert, 
Schumann, Strauss en Wolf, ook minder uitgevoerde composities van o.m. Britten, Eisler, Gurney, Korngold, 
Messiaen, Raminsh, Shostakovich, Weill en Zemlinsky. Een belangrijk uitgangspunt van het duo is dan ook 
om minder bekende parels uit de muziekgeschiedenis nieuwe glans te geven, of het gangbare repertoire in 
een nieuw daglicht te stellen.

In 2011 werden Katrien en Bart als duo eerste laureaat van de wedstrijd 'Forte Limburg', na optreden in de 
Academiezaal in St.-Truiden. Audiofragmenten hiervan zijn terug te vinden op de website van Katrien: 
www.katrienbaerts.com.

In het seizoen 2012-2013 staan recitals geprogrammeerd in zowel België als Nederland.
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In Exile

Componisten in ballingschap
Duur: 34 + 34 min

Weill, Zemlinsky, Korngold en Eisler: twee generaties componisten die begin jaren dertig Hitlers naziregime 

ontvluchtten en hun heil zochten in Amerika. Het eerste deel van dit recital toont het lichtere, lyrische 

repertoire van Zemlinsky en Korngold, geschreven voor de oorlog. In schril contrast hiermee herbeleven we 

na de pauze de donkere en wrange sfeer van vlucht en onderdrukking die duidelijk hoorbaar is in de muziek 

van Hans Eisler. Tenslotte geven we nog een stukje Hollywood van Kurt Weill en Bertold Brecht mee, in een 

aantal musical fragmenten.

De emotionele kern van 'In Exile' (in ballingschap) wordt bijzonder goed samengevat in Zemlinsky's 

Wanderers Nachtlied (Nachtlied van de Dwaler):

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach! Ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

© Johann Wolfgang Goethe

Gij die van de hemel zijt,
Iedereen van leed bevrijdt,
Hem, die dubb'le smarten lijdt,
Dubb'le lafenis bereidt,
Ach, ik ben het moe, het streven!
Waartoe dient verdriet en lust?
Zoete vrede,
Kom, ach kom, en geef mij rust!

Vertaling © Lau Kanen

Dit programma kwam tot stand op vraag van de concertserie Espace Garage, Ottignies.
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In Exile

Alexander Zemlinsky (1871-1942)
Walzer Gesänge, Op. 6 (Ferdinand Gregorovius)

– Liebe Schwalbe
– Klagen ist der Mond gekommen
– Fensterlein, nachts bist du zu
– Ich geh' des Nachts
– Blaues Sternlein
– Briefchen schrieb ich

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Alt-spanisch (Koch)
Das eilende Bächlein

Alexander Zemlinsky
Vor der Stadt (Eichendorff)
Der Himmel hat keine Sterne (P. Heyse)
Geflüster der Nacht. (Th. Storm)
Schlaf nur ein (P. Heyse)
Um Mitternacht (J. Rodenberg)

Erich Wolfgang Korngold
Drei Lieder, Op. 22

– Was Du mir bist.... (Eleonore van der Straaten)
– Mit Dir zu schweigen (Karl Kobald)
– Welt ist stille eingeschlafen (Karl Kobald)

Pauze

Alexander Zemlinsky
Entführung (Stefan George)
Der Wind des Herbstes (Kalidasa)
Misery (Langston Hughes)
Regenzeit (Kalidasa)
Wandrers Nachtlied (Goethe)

Hans Eisler (1898-1962)
Der Mensch (Bibelworte)
Es geht eine dunkle Wolk' herein (Dreissigjährigen Krieg)
Spanisches Liedchen 1937 (B. Brecht)
Der Sohn (B. Brecht)
Die Flucht (B. Brecht)
Speisekammer 1942 (B. Brecht)
Der Kirschdieb (B. Brecht)

Kurt Weill (1900-1950)
Nanna's Lied (B. Brecht)
In der Jugend gold'nem Schimmer
Die Ballade von der höllen-Lili

Oscar Straus (1870-1954)
Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben

– wijzigingen voorbehouden –
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Eros & Thanatos

       © 'Seeing is believing' R. Penrose

Over de liefde en de dood
Duur: 20 + 60 min

Harawi is een groots, indringend werk van Olivier Messiaen dat zelden wordt uitgevoerd. Het is 

geïnspireerd op de Peruaanse versie van de beroemde legende 'Tristan en Isolde'. Wagners opera 

duurt zo’n vijf uur, maar Messiaen vertelt zijn abstractere versie van dit archetypische verhaal in 

minder dan een uur. Hallucinerende sterrennevels, gescandeerde klanken die afgeleid zijn van het 

Quechua, zwoele akkoorden en prachtig vogelgezang wisselen elkaar af. De luisteraar wordt 

meegenomen op een reis van aardse liefde, via de dood naar een gezamenlijk opgaan in de 

kosmos.

Messiaen werd geïnspireerd tot Harawi bij het aanschouwen van 'Seeing is believing', een 

schilderij van R. Penrose. De tekst van het tiende lied refereert hier dan ook letterlijk aan:

Ta tête à l'envers sous le ciel.
…
Loin du tableau mes mains chantent
…
Mes mains, ton oeil, ton cou, le ciel

© Olivier Messiaen

Jouw hoofd omgekeerd onder de hemel
…
Ver van het schilderij zingen mijn handen
…
Mijn handen, je oog, je nek, de hemel.

Het werk wordt voorafgegaan door Duitstalige liederen die doordrenkt zijn van dezelfde thematiek:

de fatale liefde.
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Eros & Thanatos

Der Zwerg Franz Schubert

Waldesgespräch Robert Schumann

Liebestreu Johannes Brahms

Das Irdische Leben Gustav Mahler

Drei Lieder der Ophelia Richard Strauss
Wie erkenn' ich mein Treulieb
Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag 
Sie trugen ihn auf der Bahre bloss

Pauze

Harawi, Chants d'amour et de mort Olivier Messiaen
– La ville qui dormait, toi
– Bonjour toi, colombe verte
– Montagnes
– Doundou tchil
– L'amour de Piroutcha
– Répétition planétaire
– Adieu
– Syllabes
– L'escalier redit, gestes du soleil
– Amour oiseau d'étoile
– Katchikatchi les étoiles
– Dans le noir

– wijzigingen voorbehouden –
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Krone des Lebens, Liebe, bist Du!

   © 'De Kus' G. Klimt

Duitstalige liefdesliederen
Duur: 35 + 30 min

Wat is het meest besproken onderwerp in de literatuur? Naar alle waarschijnlijkheid zegt u: de liefde! 'Krone 

des Lebens, Liebe, bist Du!' bestaat uit een selectie Duitstalige liederen die de liefde in al haar facetten 

bezingt: verliefde, verwoestende of gelukkige liefde, de liefde van een moeder voor haar kind, nostalgische, 

onbereikbare of platonische liefde, een sprookje... 

Iedereen heeft wel eens gehoord van Schuberts Erlkönig. Niet enkel Schubert liet een en dezelfde zanger 

verschillende rollen vertolken, ook andere componisten schreven liederen in dit genre. Zo staat bij iedere 

componist in dit programma een uiterst dramatisch lied centraal, dat in deze dialoogvorm gecomponeerd is. 

Ideaal dus voor de vertolkers om al hun inlevingsvermogen en virtuositeit aan de dag te leggen.
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Krone des Lebens, Liebe, bist Du!

Franz Schubert
Rastlose Liebe
Der Zwerg
An die Nachtigall

Johannes Brahms
Mädchenlied (Ach, und du mein kühles Wasser) Op. 85/3
Liebestreu
Mädchenlied (Auf die Nacht in der Spinnstub'n) Op. 107/5

Robert Schumann
Liederkreis Op. 39
  - In der Fremde

 - Intermezzo
 - Waldesgespräch
 - Die Stille
 - Mondnacht
 - Schöne Fremde
 - Auf einer Burg
 - In der Fremde
 - Wehmut
 - Zwielicht
 - Im Walde
 - Frühlingsnacht

Pauze

Gustav Mahler
Rheinlegendchen 
Das Irdische Leben
Erinnerung

Richard Strauss
Die Nacht
Wie erkenn' ich mein Treulieb (Erste Lied der Ophelia)
Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag (Zweite Lied der Ophelia)
Sie trugen ihn auf der Bahre bloss (Dritte Lied der Ophelia)
Breit über mein Haupt

Hugo Wolf
Mein Liebster hat zu Tische (Italienisches Liederbuch)
Lied vom Winde
Ich habe in Penna (Italienisches Liederbuch)

– wijzigingen voorbehouden –

8 Duo Katrien Baerts en Bart Verheyen – Persmap 2013/2014


