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Hiu-Man Chan en Tim Mulleman leerden elkaar kennen aan 
het Koninklijk Conservatorium Brussel. Beiden studeerden zij 
als pianist af bij Jan Michiels, onder wiens vleugels zij zich 
perfectioneerden onder de naam Pianoduo Mimese. In juni 
2019 sleepten zij zo met hun eindrecital "Hommages" rond 
Bach, Brahms en Ravel een veelbelovende summa cum laude 
in de wacht. 
 
Al zes jaar lang delen zij dezelfde pianokruk, met een 
uitgebreid repertoire en (concert)ervaring als gevolg. Het duo 
had de eer in 2013 het Festival van Vlaanderen te openen in 
Gent, zij waren te gast op het Gross Festival en Debussy 
Festival, profileerden zich meermaals in de 
reeks Binnenskamersconcerten van het MIM en sloten 
het Conservamusconcert 2018 van het KCB af. 
www.timmulleman.com/pianoduo-mimese 
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Tim Mulleman (°1993) studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Jan 
Michiels en te Wenen aan de Universität für Musik und darstellende Kunst bij Christiane 
Karajeva. Voor zijn eindrecital en scriptie – specialiserend in transcriptie en improvisatie – 
ontving Tim een grootste onderscheiding. In 2016 ontving hij de Patrimoniumprijs ‘Maurice 
Lefranc’. 
  
Als kamermusicus treedt Tim frequent op met Hiu-Man Chan in Pianoduo Mimese, maar hij 
deelde ook het podium met solisten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, sopraan 
Liesbeth Devos en het kwintet Tmesis, het ensemble dat Tim oprichtte en Klara’s Supernova 
won in 2016. Tim was te gast op het Klarafestival, in de concertreeks Midis-Minimes, Bozar 
(op Chris Maene’s Straight Strung Concert Grand), Schouwburg Leuven/30CC, het 
Schiermonikoog Festival (Nederland), etc. Zijn uitvoeringen werden uitgezonden door Klara, 
Musiq3 en het Britse BBC3. 
  
Als componist schreef Tim in opdracht van de solofluitiste van de Kraków Philharmonic 
(opname DUX), Duo Vermeulen-Verpoest (creati Bozar, CD opname Etcetera), Ensemble 
Sturm Und Klang, gitarist Maarten Vandenbemden (Four Aces kwartet, Duo Adentro) en 
theatervoorstelling Een Ilias (Het Zuidelijk Toneel, Tilburg). 
 
Tims arrangementen, uitgezonden op Klara, Musiq3 en BBC3, worden gespeeld door 
ensembles als Het Collectief, het Festival International de Musique de Chambre de Thèze, het 
Kamermuziekensemble van de Antwerp Symphony Orchestra, de Rotterdam Chamber Music 
Society (solisten Rotterdams Philharmonisch Orkest), het Hongaarse Weiner Ensemble en 
Tmesis. Deze laatste nam zijn werken op voor Etcetera. Als transcriptor werkt Tim nauw 
samen met Kris Defoort aan de pianoreductie van diens nieuwste opera. 
www.timmulleman.com  
 
 
Hiu-Man Chan (°1992) begon op 5-jarige leeftijd met piano bij Jean-Paul Vanden Driessche. Na 
het voltooien van haar studies piano en begeleidingspraktijk met grootste onderscheiding aan 
de Academie voor Muziek in Woord in Berchem, startte ze haar studies in het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel bij pianist Jan Michiels. Ze studeerde tevens een jaar bij Piet 
Kuijken en kreeg aanvullend lessen van Hans Ryckelynck. 
  
Al van kindsbeen af staat Hiu-Man op de planken als pianiste. Daarnaast nam ze ook vanaf 9- 
jarige leeftijd deel aan wedstrijden. Ze werd laureaat en won verschillende speciale prijzen in 
finales van zowel nationale als internationale wedstrijden zoals Concours National de Piano, 
Cantabile, Rotary Breughel, Dexia Classics, Guy Brodelet, Stephan De Jonghe, Jonge Solisten 
aan Zee, Steinway Piano Competition for the Youth,… waarna ze in zalen als o.a Studio 4 in 
Flagey, De Blauwe Zaal in deSingel en De Munt tal van concertervaring op kon doen. 
  
Ze verleent geregeld haar medewerking aan tal van ensembles in binnen- en buitenland 
(Sonos Ensemble, Brussels Piano Quartet, etc.) en bekwaamt zich daarnaast ook steeds vaker 
als begeleidster. Zowel solo als in duo met Tim Mulleman opende zij in 2013 het Festival van 
Vlaanderen (Radio Klara). Ze was te gast in culturele centra als CC De Factorij (Zaventem), CC 
Coloma (Sint-Pieters-Leeuw), op het Gross Festival 2016 en werd geprogrammeerd voor 
concertreeksen in het MIM (Muziekinstrumentenmuseum) te Brussel. 
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De Oriënt-Express 
- van Parijs tot Wenen – 

 

Uw citytrip nog niet gepland? Niet meer nodig! Pianoduo Mimese neemt u graag mee op een 
muzikale treinreis van Parijs tot Wenen, van Debussy tot Schubert. 
  
De Oriënt-Express was een luxueuze trein die de Europese grootsteden  wou verbinden met 
het Oosten. Deze beroemde langeafstandstrein van Belgische makelij maakte voor het eerst 
in de geschiedenis een rechtstreekse verbinding tussen Parijs en Istanboel mogelijk. In 1882 
reed een proeftrein, de Train Éclair, van Parijs naar Wenen.  
  
Deze symbolische route verbindt twee grootheden uit de pianoliteratuur voor quatre-mains: 
de Fransman Claude Debussy en de Oostenrijker Franz Schubert. Debussy’s muziek was erg in 
trek aan de andere kant van Europa, maar nog geen eeuw voordien wist men in Parijs niets af 
van het bestaan van Schubert… Dat de jonge Debussy echter veel lof had voor Schubert is 
geen min compliment. Een unieke kans dus om beide componisten via een historische 
treinreis met elkaar te verbinden – maar laat vooral uw koffers thuis! 
 
[70'] 
C. Debussy - Six Épigraphes antiques 
F. Schubert - Duo 'Lebensstürme', D.947 
C. Debussy - Petite Suite 
- 
C. Debussy - La Mer 
F. Schubert - Fantasie in fa klein, D. 940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

"Attention les Apaches!" 
- muzikale hooligans – 

 
"Kijk uit voor de hooligans!", riep een krantenverkoper middenin de Parijse Belle Époque. De 
'apaches', een beruchte groep delinquenten, maakte destijds de grootstad onveilig. Onder 
impuls van Maurice Ravel verenigden enkele schrijvers en componisten zich onder dezelfde 
aanstootgevende naam: en rebelleren konden ze! 
  
Meesters als Debussy, Stravinsky en Ravel zelf schaarden zich allen bij de groep. Met de brute 
openingsmelodie van Borodins Tweede Symfonie als slogan, sloegen zij temidden van het 
verfijnde, academische Parijs een nieuwe, radicale weg in.  
  
Stravinsky's Sacre du Printemps is een oervoorbeeld van hooliganisme in de kunsten, getuige 
de rellen die eraan ontsproten. Oorspronkelijk werd dit werk geconcipieerd voor piano 
vierhandig en pas in tweede instantie voor groot orkest - een kolfje naar de hand van 
Pianoduo Mimese! 
 
 
[60-70'] 
A. Borodin - Tweede Symfonie, I. Allegro Moderato 
C. Debussy - La Mer 
- 
I. Stravinsky - Le Sacre du Printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A pocket-sized orchestra 
- orkestwerken in miniatuurformaat - 

 
Dit programma focust op orkestwerken in arrangementen veelal door auteurs anders dan de 
componisten in kwestie. 
  
Deze transcripties (waarvan enkele van eigen hand) tonen een nieuwe, vaak intiemere kijk op 
zowel erg befaamde als minder gekende orkestkleppers, gaande van de Danse Macabre van 
Saint-Saens en de Pages Intimes van Joseph Jongen tot Ottorino Respighi's Feste Romane of 
George Gershwins jazzy Rhapsody in Blue. 
 
[60-70'] 
C. Debussy - Prélude à l’après-midi d’un faune 
J. Jongen - Pages Intimes 
G. Gershwin - Rhapsody in blue 
- 
O. Respighi - Feste Romane 
C. Saint-Saens - Danse Macabre 
M. Ravel - La Valse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hommages 
- Bach, Brahms, Ravel – 

 
Wat beweegt een componist ertoe hommages te schrijven? Pure nostalgie? Of zoals Kurtág: 
het omarmen van onze muziekgeschiedenis en ze meenemen in het nu? 
 
In dit beknopte programma brengt Brahms een pakkend eerbetoon aan zijn kort daarvoor 
overleden collega en vriend Robert Schumann; een al even verscheurde Ravel blikt, vlak na 
WOI, terug naar betere, onbekommerde tijden, naar het hoogtepunt van de Weense 
wals ("un cour impériale vers 1855"); Kurtág, als leidinggevend componist van onze tijd, gaat 
op zijn beurt enkele eeuwen terug naar de nog steeds actuele Bach. 
 
 
[30'] 
J.S. Bach/G. Kurtág - Bach transcipties 
J. Brahms - Variaties op een thema van R. Schumann, op. 23 
M. Ravel - La Valse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 


