“Eind dit jaar mijn eerste cd”

Verstraeten, Steven Cornillie en
Tim Vandenbergh. Dat gebeurde
in samenspraak met mij, want ik
beschouw dit als mijn eigen
bloed. Mijn coach Raf Walschaerts (van het kleinkunstduo
Kommil Foo, red.) is hierbij ook
van onschatbare waarde.”

PIANISTE KATRIEN VERFAILLIE GEEFT
MINICONCERT IN HET PERRON
IEPER/STAVELE q Op donderdag 19 juni treedt
pianiste Katrien Verfaillie op in Het Perron. Ze is
geboren in Stavele, maar woont tegenwoordig in
Gent. Katrien staat nog aan het begin van haar solocarrière, maar werd vorig jaar geselecteerd voor ‘Podiumkunsten’ van de Vlaamse Gemeenschap in de categorie ‘nieuw talent’.
Als tiener liep Katrien Verfaillie
(38) school in het Lyceum. “Daarna koos ik voor de normaalschool
waar ik afstudeerde als onderwijzeres”, legt ze uit. “Ik heb jarenlang voltijds les gegeven, maar
door mijn muzikaal project doe ik
dat nu nog slechts halftijds in basisschool ‘de Boomhut’ in Gent.
Als kind ben ik tot de middelbare
graad naar de muziekschool geweest. Conservatorium heb ik
echter niet gevolgd. Tot 5 juni
2008 had ik zelfs 22 jaar geen piano meer gespeeld. Die dag overleed mijn vader : hij was net 60
geworden. Het was een grote
shock voor ons allemaal : mijn
mama, mijn oudere zus en jongere broer. De dag na zijn overlijden
componeerde ik een muziekstuk
en speelde dat een week later op
zijn begrafenis.”

HUISKAMERCONCERTEN
Muziek en componeren zijn vanaf
dan een vast onderdeel in Katriens bestaan geworden. “Sinds
het overlijden van mijn vader ben
ik muziek blijven schrijven. Alles
wat ik maak, neem ik nadien op,

POSITIEVE KRITIEKEN

Het optreden van Katrien heeft de
naam ‘pigeon on piano’ (duif op
piano, red.) meegekregen. Katrien : “Om de naam te begrijpen
moet je naar mijn optreden komen. Mijn muziek is heel klassiek, maar toch zijn de tonen heel
toegankelijk en melodieus. Ik
werk vanuit mijn instinct dat klassiek geschoold is. Bovendien wil
ik een verhaal vertellen met mijn
muziek en dat resulteert in zulke
melodieën. Na mijn eerste EP (een
beperkte cd met 5 nummers, red.)
kreeg ik heel positieve kritieken
uit Londen en Parijs. Ondertussen heb ik al opgetreden in Sleidinge, Eeklo, Bree, Hasselt, Wilrijk, Ternat, Antwerpen en Gent.”
Katrien droomt van nog andere
muzikale projecten. “Ooit zou ik
graag muziek componeren voor
een langspeelfilm. Dat is echter
iets voor later. Als er nu nog tijd
over is, ga ik uit met vrienden.
Zwemmen en reizen maken me
ook blij, maar het liefst zit ik toch
achter mijn piano.” (DS)

want door mijn korte muzikale
opleiding kan ik de muziek die in
mijn hoofd zit niet uitschrijven.
De voorbije jaren heb ik als autodidact veel gezwoegd om alles
heel mooi te kunnen spelen. Dat
is zeker niet evident geweest,
maar intussen zit ik toch al aan
een repertoire van ruim één uur.
Drie jaar geleden heb ik me gewaagd aan een optreden voor publiek. Eerst onder de vorm van
huiskamerconcerten en in het najaar van 2013 werd ik geselecteerd
voor ‘nieuw talent’ in het aanbod
‘Podiumkunsten’ van de Vlaamse
Gemeenschap. Door mijn selectie
mag ik op donderdag 19 juni een
miniconcert geven in Het Perron
naar aanleiding van de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen 2014-2015.”

FULL-CD
Sinds begin dit jaar toert Katrien
samen met violist Emile Verstraeten door Vlaanderen. Eind dit jaar
komt ze naar buiten met haar eerste full-cd, die ze waarschijnlijk in
eigen beheer zal uitbrengen. “Ik
ben zeer blij dat Jo Francken mijn

Sinds begin dit jaar toert Katrien samen met violist Emile Verstraeten door
Vlaanderen. (Foto Taieb Gottiti)

eerste full-cd zal producen. Hij
werkte eerder al samen met artiesten als Admiral Freebee en

Milow. De arrangementen voor de
andere instrumenten die je kan
horen op de cd zijn van Emile

Katrien treedt op in Het Perron op
donderdag 19 juni om 20.15 uur.
Info via 057 23 94 80 of www.
pigeononpiano.com

