
Astria Oboe Trio: uniek creatief 
 
Dat klassiek meer is dan traditioneel bewijst Astria Oboe Trio met zijn verrassende 
arrangementen en eigentijdse cross-overs. Daarnaast geven ze de hobo een 
centrale plaats in hun creaties, wat op zijn minst gedurfd en bovendien 
uitzonderlijk is. Hun inspanningen worden gezien en naar waarde geschat; dat 
bewijzen hun producties en hun optredens, in binnen- en buitenland. 
 

Yf Bourry, hoboïst en begenadigd pedagoog, startte het ensemble in 2009; Eric Speller en 
Dimitri Mestdag waren kompanen van het eerste uur. Recent is daar nog Korneel Alsteens 
bijgekomen. Van bij de start wilden ze de hobo meer bekendheid geven en zich een 
eigentijds imago aanmeten. Ze werden echter meteen geconfronteerd met het beperkt 
repertoire voor hobo, en zeker voor een trio.  

Om het repertoire te verbreden vroegen ze vaak aan arrangeurs om bestaande muziek te 
hertalen voor 3-stemmige hobo. Erik Desimpelaere en David Bussick hebben dit reeds vaak 
gedaan. Een voorbeeld van arrangementen zijn de Lachrimae van John Dowland die centraal 
staan in de productie Seven Tears, waarbij de oude liederen door Erik Desimpelaere omgezet 
werden in een 5-stemmig kwintet van de dubbelrietfamilie (hobo, oboe d’amore, Engelse 
hoorn, fagot en contrafagot) en aartsluit. Maar daarnaast heeft hij ook reeds nieuwe werken 
voor Astria Oboe Trio gecomponeerd. Een voorbeeld is de muziek van Geloof mij maar niet, 
waarbij sprookjes van Godfried Bomans verklankt werden voor hobo, oboe d’amore, Engelse 
hoorn, piano en contrabas. 

De brede muziekwaaier die Astria Oboe Trio brengt, wordt steevast ingebed in of 
geconfronteerd met een ander palet, zij het keyboards of gestemd slagwerk, en soms 
gecombineerd met andere kunstvormen, zoals literatuur of videokunst. 

Dit heeft als resultaat dat elke productie een unieke combinatie is van verschillende muziek 
en andere kunstaccenten met elk hun eigen insteek, gevoel en gewaarwordingen. Elke 
voorstelling wordt hierdoor een nieuwe totaalervaring die door het publiek erg gesmaakt 
wordt. 
 

Podium producties van Astria Oboe Trio: 

Confrontations: muziek van Johann Sebastian Bach, Jan Koetsier, Dobrinka Tabakova, Dirk 
Brossé, Steve Reich en Philip Glass. Uitvoering door Astria Oboe Trio en As One. 
Geloof mij maar niet: muziek van Erik Desimpelaere, sprookjes van Godfried Bomans. 
Uitvoering door Astria Oboe Trio, Ella Michiels, David en Erik Desimpelaere. 
Love Bade Me Welcome: muziek van Ralph Vaughan-Williams, uitvoering door Astria Oboe 
Trio, Lore Binon en Anouk Sturtewagen. 
Seven Tears: muziek van John Dowland en Tõnu Kõrvits. Uitvoering door Astria Oboe Trio, 
HaftCraft en Wim Maeseele. 



Uncover My Love: muziek van Purcell en Arnold Kasar, sonnetten van William Shakespeare. 
Uitvoering door Astria Oboe Trio, Stefaan Degand, HaftCraft en Arnold Kasar. 
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