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Muziekvirtuoos Hariprasad Chaurasia viert zijn 80ste verjaardag 
met een concert in de Laurenskerk 

 
Een viering van het leven en de muzikale erfenis van de Indiase bamboefluit Maestro   
 
ROTTERDAM – De wereldberoemde Indiase muziekvirtuoos fluitist Pandit 
Hariprasad Chaurasia geeft voor zijn 80ste verjaardag een bijzonder concert ‘A Life 
in Music’ op donderdag 28 juni in de Laurenskerk in Rotterdam. Ter ere van zijn 
kroonjaar organiseert stichting FullMoon Babylon dit concert. Tijdens deze avond 
staat het aanwezige publiek stil bij de ongelooflijke carrière met een rijk leven in 
de muziek van de grootmeester. 
 
Hariprasad Chaurasia wordt in het algemeen erkend als de beste fluitspeler in de 
Noord-Indiase klassieke muziek en één van de meest gerespecteerde fluitisten ter 
wereld. Met zijn solospel op de Bansuri heeft hij ook buiten India vele 
muziekliefhebbers in vervoering gebracht. Chaurasia behoort in India tot een van de 
25 levende legendes. Hij wordt door velen gezien als de belichaming van de 
instrumentale Indiase klassieke muziektraditie. Chaurasia’s leven staat in het teken 
van muzikale verbinding tussen het oosten en het westen. In 2008 ontving Pandit 
Chaurasia de Ordes des Arts et des Lettres in Parijs. Zijn verdiensten voor Nederland 
werden in datzelfde jaar bekroond door de benoeming tot ‘Officier in de Orde van 
Oranje Nassau’. 
 
Chaurasia een geliefde guru voor zowel Indiase als buitenlandse studenten. Mede 
daarom werd hij in 1992 benoemd tot artistiek directeur van de afdeling Indiase 
muziek van het Rotterdams Conservatorium. De grootmeester heeft een bijzondere 
band opgebouwd met de stad Rotterdam. 'Rotterdam is mijn tweede thuis waar ik de 
laatste 28 jaar jaar van mijn leven elk jaar prachtige muziek heb mogen maken. Ik 
heb zoveel vrienden hier met wie ik mijn muzikale ideeën deel en uitwissel. Mijn 
studenten, die mijn familieleden zijn, willen mijn verjaardag vieren op 28 juni. Ik zal 
met mijn hele familie zijn, samen met iedereen fluit spelen tijdens dit speciale 
concert. 
 
Volgens de Mexicaanse Aura Rascon, een studente van Pandit Hariprasad Chaurasia 
en directrice van FullMoon Babylon is haar Guruji een uniek en kostbaar juweel. 
‘Guruji verdient het om erkend en gevierd te worden op het hoogste niveau. Hij is een 
inspiratie- en rolmodel op zoveel niveaus, muzikaal maar ook als mens. Hij heeft ons 
allen, zijn studenten, zoveel gegeven dat ik de gelegenheid van zijn 80ste verjaardag 
niet zomaar voorbij kon laten gaan. Dit concert is ons eerbetoon aan onze guru. Met 
dit concert willen wij onze immense liefde en dankbaarheid naar hem toe uiten.’  
 
Muzikale begeleiding Pandit Chaurasia:  
Pandit Subhankar Banerjee- Tabla 
Bansuri Ensemble door de studenten van Pandit Chaurasia  



 

 

Sofia Tsairidou - Tanpura 
 
Videoregistratie:  
Ter info: TV interview Vrije Geluiden met Pandit Hariprasad Chaurasia 
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_8011204~muziek-en-interview-pandit-
hariprasad-chaurasia~.html  
 
Interview NTR: ‘As a Guru’ (Guru-leerling traditie): 
https://www.youtube.com/watch?v=kUSP5T1s2zQ  
 
 
Concert ‘A Life in Music’  
Kaartverkoop voor het concert ‘ A Life in Music’ verloopt online, reguliere kaarten 
kosten 29 euro: https://www.cangotickets.com/fullmoonbabylon/  
 

Donderdag 28 juni 2018  
19.30 uur:  kerkdeuren open 
20.00 uur:  Aanvang concert (90 min)  
 
Locatie:  
Grote of Sint-LAURENSKERK, Rotterdam 
Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Niet voor publicatie: contact PERS: persvoorlichter Mahesvari Autar 
info@desiyup.com / 06 43821610. Journalisten zijn van harte welkom om dit concert 
bij te wonen. Het verzoek is wel om vooraf aan te melden.  
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