I Solisti del Vento
- Belgian wind ensemble Antwerp

een unieke identiteit vereenzelvigd met 250 jaar blazers|r|evolutie
«Het blazersensemble I solisti del Vento bestaat 25 jaar. Dat hebben ze deze zomer al uitgebreid gevierd, met
concerten, een boek en, in eigen beheer uitgegeven, een doosje met drie cd’s. Niet een historisch overzicht van
hun prestaties, maar eerder een staalkaart van hun activiteiten. Drie, vrij recente hoogtepunten van hun
musiceren. Je kan zonder overdrijven stellen dat I Solisti del Vento de beste blazersgroep van België is. Vanaf het
begin. De groep is een supergroep van individuele supertalenten. En dat in een land waar de blazers tot het
nationale genoom behoren. We koesteren eerder onze blazers dan onze strijkers.»
Lucas Huybrechts – Cobra.be
september 2013

I Solisti del Vento speelde zijn eerste concert in februari 1988 als ‘Die Harmonie’ binnen de schoot van het
toenmalig ‘Nieuw Belgisch Kamerorkest’. Vanaf 1996 bouwde het ensemble een autonome en professionele
structuur uit onder de bezielende leiding van artistiek en zakelijk directeur Francis Pollet. In de voorbije
kwarteeuw groeide het ensemble uit tot een formatie die zich kan meten met de internationale top op vlak
van (kamer)muziek voor blazers. Sinds 1999 is I Solisti del Vento in residentie aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen en campusbewoner van de Internationale Kunstcampus deSingel.

Het ensemble gaat prat op een stilistische veelzijdigheid die toelaat een divers repertoire aan muziekgenres en
-stijlen op een doordachte wijze uit te voeren. Deze gefundeerde aanpak verleent het ensemble een artistieke
souplesse die terug te vinden is in de vijf artistieke pijlers: de promotie van een ijzeren repertoire en
grootmeesters; interesse voor de historische uitvoeringspraxis; de aanwezigheid binnen muziektheater en
opera; een doordachte zorg voor hedendaags repertoire, research, creatie en experiment; en het verdiepen
van een pedagogische en educatieve werking.
Het ensemble geniet van een nauwe samenwerking met alle belangrijke podia in België en wordt met
regelmaat uitgenodigd op festivals en concertzalen wereldwijd. Het geloof in een steeds evoluerende
creativiteit, de uitdaging om de waarde van de blazersmuziek uit te dragen naar diverse horizonten en de drang
om samen een hoger niveau te bereiken, brachten het ensemble tot inspirerende samenwerkingen met
gerenommeerde ensembles, koren, dirigenten en artiesten zoals Patricia Kopatchinskaja, Claron McFadden,
Jean-Claude Vanden Eynden, Jan Michiels, Liebrecht Vanbeckevoort, Muziektheater Transparant, Collegium
Vocale Gent, B’Rock, Vlaams Radio Koor, Brussels Jazz Orchestra, Vlaamse Opera, Theater Stap en Theater
Taptoe, Philippe Herreweghe, Lucas Vis, Bo Holten, Hervé Niquet, Etienne Siebens, wijlen Roger Raveel,
Quatuor Danel, Bart Moeyaert, Josse De Pauw, Stefan Hertmans, Jeroen Brouwers, Warre Borgmans, …
In 2013 vierde het ensemble zijn 25-jarig bestaan en richtte het eigen platenlabel «I Solisti Records» op. Met
de opstart van dit platenlabel zet I Solisti del Vento zijn missie nog meer kracht bij: interpreteren, valoriseren
en exploreren van 250 jaar blazers|r|evolutie. De cd’s die onder I Solisti Records verschijnen zijn een toonbeeld
van de ongebreidelde rijkdom van het gedifferentieerd blazersrepertoire en belichamen de veelzijdigheid van
het ensemble. Het label legt zich exclusief toe op de opnames van het blazersensemble I Solisti del Vento en
staat onder artistieke leiding van Francis Pollet.
Mede dankzij de structurele steun van de Vlaamse Gemeenschap is I Solisti del Vento uitgegroeid tot een
toonaangevend blazersensemble en een vernieuwende factor binnen het Vlaamse muziekgebeuren.

Contact
I Solisti del Vento vzw
Internationale Kunstcampus deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155
B - 2018 Antwerpen
tel: 0032 (0)3 800 01 20 – info@isolistidelvento.be – www.isolistidelvento.be
Francis Pollet: artistiek en zakelijk leider – francis@isolisti.be
Nathalie Scheltiens: assistent zakelijk leider – nathalie@isolisti.be
Els Weckx: verkoop en internationale contacten – els@isolisti.be

- niets uit deze biografie mag weggelaten worden zonder toelating van het ensemble -

