
Reactie van Ernest Maes nav concert Katarina Bassez& ensemble op 10 oktober 2009. 
 
Verrassend, vernieuwend, fris en jong zijn slechts enkele directe reacties die ik met veel 
enthousiasme mocht uitspreken, bij de aangename ontmoeting met enkele musici van het 
ensemble, na het concert. 
 
Toen ik bij die gelegenheid ook nog gevraagd werd door celliste Ann Engels om mijn mening 
over dit optreden neer te schrijven heb ik niet geaarzeld. 
 
Ofschoon ik in mijn loopbaan weinig met dat soort werk ben bezig geweest, ben ik toch 
dankbaar, met fierheid over de kwaliteit van vijf vlaamse TOP-musici hetvolgende te 
schrijven: 
 
Door vrienden uitgenodigd een benefietconcert bij te wonen in Wuustwezel, en niet goed 
vooraf wetende welke musici, orkest of wat ook er zou optreden voor een 
hoogstmenswaardig doel,  ben ik, eerder toevallig geconfronteerd geworden met een voor 
mij, nooit meer te vergeten concert. 
 
Violiste Katarina Bassez, een buitengewoon talent, fabelachtige techniek, glasheldere 
sonoriteit,  muzikaal  hoogbegaafd, slaagt er bij het musiceren in,  aan haar  toehoorders , 
het beluisteren van de muziek,  een ongewone dimensie mee te geven. 
In een ongedwongen, charmante manier  laat zij het publiek genieten van haar warm, 
virtuoos vioolspel. Een ontdekking voor mij die ik nooit wil/wens te vergeten. Ik ben haar 
dan ook dankbaar voor deze onverwachte muzikale ontmoeting, en, komende uit een oudere 
generatie durf ik gerust zeggen fier te zijn op de opvallende hoge kwaliteiten, van haar en 
haar toegewijde musici. 
Ook haar summiere, eenvoudige kommentaar bij het schitterend samengesteld en gedurfd 
programma van zoveel bekende klassieke muziek geeft  een absolute meerwaarde aan het 
hele gebeuren. 
 
De keuze van violisten Annelies Broekhoven, Karine Martens, altviool Barbara Peynsaert en 
Ann Engels, cello, bij de samenstelling van haar ensemble is op zich ook een lovenswaardige 
belangrijke verdienste van de soliste. 
 
Als men weet dat de kwaliteit van een orkest afhankelijk is van de kwaliteit van zijn zwakste 
schakel, dan is het voor mij onmogelijk, bij het ensemble Katarina Bassez,  tijdens het 
concert op zoek te gaan naar de musicus, verantwoordelijk voor  die waardebepaling. 
 
Een homogeniteit van klankkleur, een welwillende overgave voor de begeleiding van de 
solist, samen met een uniforme speel- en interpretatie-stijl geven aan de uitvoering een 
zodanige glans, zo boeiend dat  bij het genieten, de toehoorder  helemaal niet op zoek gaat 
naar een mindere muzikale inbreng, integendeel......      
m.a.w....de grote begeestering van de soliste op een zo samenhorige, muzikaal hoogstaande  
wijze gediend door het klassiek strijkkwartet geeft een onvergetelijk geheel van het 
allermooiste dat de taal der muziek kan overbrengen, vooral in de harten van zij die 
daarvoor een bijzondere plaats willen/kunnen geven. 
 
Voor mij, en voor de talrijke aanwezigen is deze avond een openbaring geworden...een 
kennismaking met een ensemble dat ik voortaan een heel warme genegenheid  
toedraag.......vijf vlaamse musici die een absolute topplaats moeten innemen in het 
internationaal concertcircuit !!!! 
 
met nogmaals bijzondere oprechte felicitaties, welgemeende dank voor zoveel schoonheid 
en muzikaal genot.... 
 
van harte, 
 
Ernest Maes 


