Het Skride Pianokwartet bestaat uit vier gelijkgestemde muzikanten, die elk op zich groot succes
genoten als solisten. Het ensemble trad al op in de Musikverein Wien, Concertgebouw Amsterdam,
Philharmonie Essen, op het Malmo Chamber Music Festival en in het Louisiana Museum of Modern
Art.
Baiba Skride (LV) won in 2001 de eerste prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd. Ze genoot een
bloeiende carrière waarin ze samenwerkte met vele prestigieuze orkesten, onder meer de Berliner
Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, Concertgebouworkest Amsterdam,
Gewandhausorchester Leipzig en NHK Symphony Orchestra (Japan). In 2016 debuteerde ze met de
New York Philharmonic onder leiding van Christoph Eisenbach. Deze concerten werden met veel lof
onthaald door de New York Times. In de pers wordt ze vaak geprezen om haar gevoelige
interpretaties en bijzonder gepolijste klankkleur.
Lise Berthaud (FR) begon op vijfjarige leeftijd met vioollessen, waarna ze het instrument op haar
twaalfde inruilde voor de altviool. Ze maakte haar studies af aan het Conservatoire National Supérieur
de Paris in de klas van Pierre-Henri Xuereb. Als jonge muzikant won ze vele wedstrijden, zoals de
Hindemith-prijs voor de eerste plaats op de internationale muziekwedstrijd van Genève. In 2009 werd
ze op de jaarlijkse Franse Victoires de la musique classique verkozen als ‘ontdekking van het jaar’, en
van 2013 tot 2015 was ze BBC Radio 3 New Generation Artist. Ze trad al op in onder andere de
Elbphilharmonie, Musikverein Wien en Philharmonie de Paris, en met artiesten als Renaud Capuçon,
Pierre-Laurent Aimard en Emmanuel Pahud.
Victor Julien-Laferrière (FR) studeerde cello bij Roland Pidoux aan het Conservatoire de Paris,
Heinrich Schiff aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen en Clemens Hagen aan
de Universität Mozarteum Salzburg. Ook nam de cellist deel aan de Seiji Ozawa International
Academy in Zwitserland. Julien-Laferrière won de eerste prijs van de Prague Spring International
Competition 2012, en in 2017 van de Koningin Elisabethwedstrijd. In 2018 werd hij tijdens Victoire de
la Musique in Frankrijk uitgeroepen tot ‘beste instrumentale solist’. Hij was als solist en kamermuzikant
reeds te gast op de grote podia wereldwijd.
Lauma Skride (LV) vormt al lang een muzikaal duo met haar oudere zus Baiba. Haar pianospel wordt
geprezen voor zijn vlekkeloze techniek en gevoelige toonkwaliteit. In 2008 kreeg ze de Beethoven
Ring, een jaarlijkse prijs voor uitzonderlijke vertolkers van deze componist, die eerder al uitgereikt
werd aan Julia Fischer en Gustavo Dudamel. Ze staat dan ook bekend om haar interpretaties van het
Duitse romantische repertoire. Onlangs trad ze op met het hr-Sinfonieorchester, Symphoniker
Hamburg en Dresdner Philharmonie. Als kamermuzikant verscheen ze op het Schleswig-Holstein
muziekfestival en Rheingau muziekfestival.

