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Pianist-Componist Marc Matthys werd geboren te Gent in 1956. Reeds op jonge leeftijd voelde hij

zich aangetrokken tot de muziek. Hij zette zijn eerste stappen op de internationale muziekscène in

1964, toen hij een Europese Titel won op de Accordeon- wedstrijd, georganiseerd door de

“Communauté Européenne de l’Accordéon” te Parijs.

Zijn liefde voor het accordeon bracht hem uiteindelijk bij de piano en in 1979 vervolledigde hij zijn

klassieke opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van zijn geboortestad Gent.  Hij behaalde er

ondermeer het Hoger Diploma Piano en Kamermuziek alsook eerste prijzen in contrapunt en fuga.

Vandaag is Marc Matthys één van België’s meest veelzijdige musici, uitermate gewaardeerd in

diverse muziekgenres zoals Klassiek, Jazz, Pop en Crossover. Dit leidde tot verschillende

samenwerkingen met bekende namen als Shirley Bassey, Toots Thielemans, Eddie Daniels, Neeme

Järvi, Dirk Brossé, Aga Winska, Ali Ryerson, Peter Verhoyen, Rudolf Werthen, Walter Boeykens, Jo

Lemaire, Leen Persijn en vele anderen. Hij trad ook ondermeer op voor het Belgisch Vorstenhuis, het

BOIC, tijdens de Wereldtentoonstelling te Shangai en de NFA Conventie te Las Vegas waar hij  eigen

werk bracht.

Tot op heden realiseerde Marc Matthys meer dan 30 CD’s en 2 DVD’s en concerteerde hij in Europa,

Rusland, China en de Verenigde Staten. Hij schreef ook meer dan 70 composities voor verschillende

bezettingen gaande van kamermuziek, Jazz, Crossover tot werk voor groot orkest. Zijn muziek werd

bekroond met verschillende prijzen, zoals de KLARA compositiewedstrijd van 2005 en de BAP/SABAM

Prijs voor Jazz Thema’s en werd uitgevoerd door onder meer het Koninklijk Filharmonisch Orkest van

Vlaanderen, het Nationaal Orkest van België, het “Saint-Petersburg State Symphony Orchestra”, I

Fiamminghi, Arco Baleno, etc.

Van 1986 tot 2016 was Marc Matthys directeur van het Conservatorium te Kortrijk en van 1978 tot

2016 was hij Artistiek Docent aan de Hogeschool Gent, waar hij ook de Jazzafdeling stichtte. In 2012

werd hij benoemd tot “Ridder in de Leopoldsorde” en “Officier in de Kroonorde”. Hij is sinds 2013 lid

van de raad van bestuur van UBC (Unie van Belgische Componisten).

Van april 2015 tot 2019 was Marc Matthys voorzitter van ComAV, de Vlaamse

Componistenvereniging.


