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In het duo SYSTRAR- Zweeds voor zussen- ontspint zich een dialoog tussen twee 

instrumenten met een eigen kleur en traditie: diatonische accordeon en vleugelpiano.  

Het concertprogramma #1 Time Travel slingert tussen klassiek, barok en folk. Soms 

neemt de piano van klassiek geschoolde Véronique Rubens de accordeon op 

sleeptouw. Op andere momenten krijgen de nieuwste composities van folkmuzikante 

Pascale Rubens extra kleuren aan de piano.     

 
 

Véronique Rubens studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (Hoger Diploma bij 

André De Groote). In dezelfde periode rondde ze aan de KULeuven een licentie in de 

Romaanse Filologie af. Ze maakte jarenlang deel uit van het trio Trojka waar ze alle 

belangrijke werken voor pianotrio speelde.  Recent heeft ze ook interesse voor historische 

klavieren.  

Ze speelt pianoforte bij het ensemble Les Pantalons, vier muzikanten die het vrolijke 

dansrepertorium rond 1830 weer tot leven brengen op authentiek instrumentarium. Voor 

haar plezier improviseert ze op jazz standards en speelt klavecimbel en orgel.  

Aan de Orfeusacademie van Alsemberg geeft ze piano en samenspel en begeleidt ze 

instrumentklassen.  

Ze is ook actief als muziekjournalist, voorheen bij De Standaard en Staalkaart. Sinds een 

tiental jaar verzorgt ze de concertverslaggeving bij Klara en geeft concertlezingen vanuit het 

klavier.   

Pascale Rubens volgt aanvankelijk een klassieke opleiding viool maar wordt op 18 jaar 

verliefd op de diatonische accordeon. 

In 1999 richt zij het duo Musaraigne op samen met cellist Hannes Pouseele. Het duo treedt 

zowel in binnen-als buitenland op. Een 3-tal jaren later wordt Pascale de nieuwe 

accordeoniste bij Griff, een sextet met 3 doedelzakspelers in de hoofdrol. 

Het is in 2003 dat Pascale samen met Toon Van Mierlo het duo Naragonia opricht en al snel 

wordt Naragonia zeer populair in Europa. Naragonia nam 8 CD's op en toert sinds 

verschillende jaren zeer intensief door heel Europa. 

Naast het duo is zij tevens muzikante bij het Naragonia Quartet en staat ze naast Toon Van 

Mierlo op de planken voor de theatervoorstelling "Boom" en “Wars”van theatergroep Tal en 

Thee. 

Pascale is docente diatonisch accordeon aan de muziekacademies van Schoten en Genk en is 

een vaak gevraagde docente voor workshops in binnen-en buitenland. www.naragonia.be 

  



 


