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Het eerste instrument dat Romina Lischka (Wenen, 1982) leerde spelen was niét de viola
da gamba waarop ze vandaag een wereldautoriteit is, maar de gitaar. “Mijn vader
begeleidde zichzelf op gitaar als hij Weense liederen zong. Mijn eerste gitaarlerares
speelde echter ook een ander instrument: de viola da gamba.” Zo leerde Lischka haar
eerste grote muzikale liefde kennen, een instrument waarmee ze internationaal doorbrak
als soliste bij onder andere bij het Collegium Vocale Gent.
Ze leerde de viola da gamba tot de perfectie beheersen door studies bij Paolo Pandolfo
aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel en Philippe Pierlot aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel. Zo belandde ze in ons land, waar ze haar uitvalsbasis heeft
in het Vlaams-Brabantse Kampenhout.
Haar liefde voor muzikale genres en strekkingen is letterlijk grenzeloos. Als jong meisje
zong de Oostenrijkse al Indische muziek. Ze combineerde haar werk als gambiste met
studies dhrupad, een klassieke Noord-Indiase zangstijl ontstaan aan het hof van
grootmogol Akbar de Grote, aan de afdeling Wereldmuziek van het Conservatorium van
Rotterdam. Ze verdiepte zich verder in het oosterse genre door studies in het Indiase
Delhi en Pune. De kruisbestuiving van haar heel diverse muzikale interesses en kunde,
bracht haar in 2012 tot de oprichting Hathor Consort. Met dit strijkersensemble van
gamba’s speelt ze renaissance- en barokmuziek, maar maakt ook uitstappen naar
wereld- en hedendaagse muziek. Zo lanceerde het ensemble in 2020 het project Dhrupad
Fantasia, een concertreeks waarbij Indiase muziek gecombineerd wordt met Engelse
hofmuziek uit de tijd van Elisabeth I.

Lacrimae, de eerste cd van het Hathor Consort, met werken van John Dowland, ontving
lovende perscommentaren. Hun tweede cd, The Art of Fantasy, gewijd aan de muziek
voor viola da gamba en lyra-viol van Alfonso Ferrabosco de jongere, verscheen in 2018.
Dit voorjaar kwam daar nog Heinrich Albert’s Pumpkin Hut bij, een plaat gebaseerd op
de uitwisselingen tussen muzikanten en dichters in een zeventiende eeuwse
pompoentuin, ten tijde van de Dertigjarige Oorlog.
Romina Lischka is daarnaast ook te horen op cd’s van labels als Coro, Flora, Ricercar,
Christophorus, Musica Ficta, Fuga Libera, Paraty, Phi en Ramée.
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In het concertseizoen 2012-13 werd Romina Lischka verkozen tot ECHO Rising Star door
Bozar en Concertgebouw Amsterdam in de categorie Oude Muziek. Ze werd genomineerd
met de Klara-prijs voor Solist van het jaar 2018. In het seizoen 2019-20 was Lischka
Portrayed Artist in Bozar.
Haar eerste cd Pièces de viole de Sieur de Machy ontving een Diapason 5-prijs. Suite Marin Marais, Sainte Colombe & Robert de Visée ontving de Klara Prijs voor Beste
klassieke cd van 2015. Heinrich Albert’s Pumpkin Hut ontving een Diapason d’or in mei
2021.
Meer info:
www.hathor-consort.eu
www.rominalischka.eu
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