Guido de Neve
Al op zeer jonge leeftijd kwam het muzikale
talent van Guido de Neve (Hasselt, 1963) aan
het licht. Als elfjarige werd hij aanvaard aan
het Koninklijk Conservatorium Brussel, waar
hij enkele jaren later een Eerste Prijs
behaalde, met grootste onderscheiding en
gelukwensen van de jury. Het was de eerste
van een lange en indrukwekkende reeks
onderscheidingen.
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In 1984 ontmoette Guido de Neve de
Hongaarse violist Sandor Végh, wat zijn
verdere ontwikkeling ingrijpend zou
beïnvloeden. In de loop van zes jaar
zelfstudie ontwikkelde hij een erg
persoonlijke manier van interpreteren. Zijn
zoektocht naar klank bracht hem bij de
barokviool en de romantische viool, die hij
een even warm hart ging toedragen als de
moderne viool. Zo vertolkte hij met Jan
Michiels de integrale vioolsonates van
Beethoven op historische instrumenten. De
Neve combineert Bach op barokviool ook
moeiteloos met Ysaÿe en Xenakis op een
modern instrument. Samen met Boyan
Vodenitcharov (piano) en Didier Poskin
(cello) richtte hij het Trio Ysaÿe op. Ook in
deze ensembles ontmoeten de ‘oude’ en de
‘nieuwe’ klankwereld elkaar.
Guido de Neve herontdekte totaal vergeten
meesterwerken van componisten als Lekeu,
Ysaÿe, Jongen en De Boeck, en ontsluierde
ze onder veel bijval in concertzalen en op
cd’s. De jongste jaren werden talrijke werken
voor hem geschreven.

Guido de Neve doceert viool aan het
conservatorium in Antwerpen. Hij
speelt op een instrument gebouwd in 1650
door Mathys Hofmans in Antwerpen. Voor de
historische uitvoeringen gebruikt hij een
barokgemonteerde Hendrik Willems uit 1692.

Het instrument van
de duivel …
Alles wel beschouwd kreeg de viool als
instrument relatief snel haar definitieve vorm,
hoewel elementen als de kam en de hoek van
de toets in de loop der eeuwen werden
aangepast om het instrument luider en
krachtiger te krijgen.
De boog daarentegen maakte een enorme
metamorfose door, van barokke en klassieke
exemplaren, tot de modellen van Tourte en
de moderne boog zoals we hem nu kennen.
Naast het instrument en de boog hebben
natuurlijk ook de snaren een grote invloed op
de manier van spelen.
Al deze elementen komen aan bod tijdens de
lecture-performance van violist Guido de
Neve. Hij zoomt in op de geschiedenis van
de viool en de ontwikkeling van het
vioolrepertoire, en leert ons alles wat we
altijd al wilden weten over wat sommigen het
‘instrument van de duivel’ hebben genoemd.

