Pamina
Vier fluitspelende dames die elkaar leerden kennen als studiegenoten en nadien als vriendinnen
aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Ze vonden elkaar terug in de kamermuziek.
Fluitenkwartet Pamina bestaat nu een 20-tal jaren. Samen zijn ze voortdurend op zoek naar een
boeiende klankkleur binnen het ensemble. Ze bespelen hiervoor diverse fluiten zoals alt-, bas- en
piccolo. Ze leggen zich vooral toe op originele composities voor fluit.
Hun repertoire gaat van renaissance en barok tot klassieke en romantische fluitenkwartetten,
20ste eeuwse muziek en eigen transcripties. Belgische componisten hebben een streepje voor.
Het viertal houdt van verrassingen en brengt telkens een gevarieerd programma. Ieder jaar
spreekt Pamina een componist aan om voor het ensemble een nieuw werk te schrijven. Summer
scenes van Hans Aerts, Tivoli van Maarten Van Ingelgem, Balkan music van Angel Dobrev,
Fanfaflut van Roger Derongé en Combination van Lieselotte Crols werden aan Pamina
opgedragen.
Het kwartet concerteerde reeds her en der: Klara in het Paleis, Het Festival van Vlaanderen,
Vijfsterrenreeks te Herent. Ook waren zij 'ensemble in residence' bij DEXIA. Telkens opnieuw
overtuigden zij een ruim publiek van de rijkdom van een fluitenkwartet.
2014 Talrijke concerten in diverse culturele centra w.o. Heist-op-den-Berg, Londerzeel, Opwijk,
Kontich, Dilbeek, Mortsel...
2013 Release cd Combinaisons – 11 juli: opluisteren feest van de Vlaamse gemeenschap in het
stadhuis te Brussel met live-uitzending op Canvas
2012 Oktober concertreis Armenië
Deelname aan het Internationaal Festival van de Kamermuziek
Opname cd: Combinaisons
2011 Augustus: Concerttournee Frankrijk
Juni: Concerttournee Bulgarije
Deelname Internationaal Festival van de Kamermuziek in Sofia
2010 Diverse concerten in binnenland, w.o. Opluisteren viering “manager van het jaar” in het
Europees parlement.
2009 September: Prestigieuse concertreeks op diverse podia in Rusland, in de republieken
Tsjoevasjië en Mari El.
31 maart: Pamina stelt haar gloednieuwe cd: Mia cara voor.
2008 Opname van de cd Mia Cara in Galaxy Studios o.l.v. Kees de Visser en Frank Hendrickx.
2007 Succesvolle reeks van optredens op verschillende locaties in Tsjechië

2006 Uitnodiging van het Ministerie van Cultuur van Armenië voor deelname aan
Prestigieus Internationaal Kamermuziekfestival.
Concertreeks en masterclass aan het conservatorium van Yerevan (Armenië).
Verschillende concerten in België.
2005 Concerten Aosta en Turijn (Italië) en in eigen land.
2004 Concerttournee in Genève en omgeving in nauwe samenwerking met Het Zwitsers
dames-fluitenkwartet Tétreflûtes.
Met woordkunstenaar Günther Samson zette Pamina een persoonlijke herwerking van de
Opera Carmen van Georges Bizet op de planken.

