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Sanger av Gustav MAHLER og Bruno WALTER
Bruno Walter var Gustav Mahlers første, nærmeste og — mange vil hevde — mest autentiske 
tolker. Denne innspillingen åpner dørene til en ny, og for mange ukjent, verden; i Walters 
skapende liv som komponist opplever vi en sterk og klar stemme — en stemme som til nå har 
stått i skyggen av Mahler.

Christian Hilz og Katia Bouscarrut har siden 2000 utforsket og 
utfordret sangkunsten i en felles kjærlighet til tradisjonen. Gjennom konserter 
og radioproduksjoner har de utviklet det personlige uttrykk og engasjement
som her trer klart frem i disse sangene av Bruno Walter og Gustav Mahler.

Christian, fra Franconia i syd-Tyskland, møtte Katia gjennom barokkmusikken. De har 
senere også funnet felles landskaper i sin interesse for opera og samtidsmusikk. Som hovedbass for både Joshua Rifkin og Andrew 
Parrott, i deres solistiske tilnærming til Bachs musikk, bringer Christian med seg en transparent linje og et tekstlig fokus inn i romantikken 
og nyere musikkformer. Like høyt som sin konserterende virksomhet med ledende europeiske og amerikanske orkestre, verdsetter han 
sine oppgaver som pedagog, både på høyskoler og i mesterklasser over hele verden.

Født i Bordeax, tok Katia sine første pianotimer i Frankrike. Dette førte henne 
videre til pianoklassen ved musikkhøgskolen i Würzburg. Ved universitetet i In-
diana, USA, videreutviklet hun sitt solorepertoar, samtidig som hun fikk erfaring 
som repetitør og pedagog. Hun har fra barndommen hatt en forkjærlighet for 
kammermusikk, men hennes store oppdagelse av den tyske sangtradisjonen 
fikk hun i sitt møte med Christian, hvor hennes klare artikulasjon og dynamiske 
samspill gir lytteren en helhetlig opplevelse. Denne erfaringen viderefører hun 
med stor iver til sine studenter på musikkhøgskoler og i mesterklasser.
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