
Birgit Bornauw werd geboren in 1981 in België in Asse 

in Vlaams-Brabant. Na het oefenen van de klassieke 

viool aan de muziekacademie, ontdekte Birgit de 

doedelzak op 15-jarige leeftijd met traditionele 

muzikanten uit de streek van Gooik. Ze werd 

vervolgens gepassioneerd door de verschillende 

muzikale tradities van Europa door het aantal 

ontdekkingen op wereldmuziekfestivals te vergroten. 

Tegelijkertijd trainde ze met verschillende muzikanten 

om haar techniek te perfectioneren voordat ze 

terugkeerde naar het Lemmensinstitut van Leuven om 

barok doedelzak te studeren. Met haar Master onder 

de hand en na een optreden in het 18ste-eeuwse 

orkest van Frans Brüggen wijdde ze zich aan 

traditionele muziek door deel te nemen aan 

verschillende opmerkelijke avonturen zoals de BBGE 

(Belgian Bagpipe Groove Experience), Transpiradansa 

en natuurlijk Griff Trio met Rémi Decker en Raphaël 

De Cock met wie ze meer dan 10 jaar over de hele 

wereld gespeeld heeft. 

Ze speelt nu in verschillende groepen : 

Het Duo Macke-Bornauw sinds 2008, met Benjamin Macke (diatonisch accordeon en voetbas). Ze 

ontmoetten elkaar rond traditionelemuziek en volkbal, maar ze spelen ook sinds 2014 hun concert 

met barokkleuren It's Baroque to my Ears en nu het vervolg Curly Music. 

The Amazing Airbags sinds 2018, doedelzakorkest voor kinderen onder haar leiding. 

Bon matin ! met Hoëla Barbedette (Keltische harp en zang), Juliette Collache (Keltische harp en zang) 

en Marinette Bonnert (accordeon). Het is een concert- en balgroep die het repertoire van de vier 

herkomststreke van de muzikanten opneemt, Bretagne, Poitou, Wallonië en Vlaanderen. 

Birgit is een gepassioneerde en toegewijde leraar voor haar studenten. Op dit moment geeft ze 

doedelzakles, samenspel en muziekgeschiedenis aan de Muziekacademie van Gent en die van Ieper. 

Ze geeft ook workshops overal in Europa. 

Discografie : 

- Duo Macke-Bornauw : It's Baroque to my Ears (Bémol Productions – 2016) 

- Bon Matin : En Avant 4! (Bémol Productions – 2011) 

- Griff 6tet : The False Fly (Variole – 2011) 

- Griff trio : Astragu (Variole – 2010) 

- Transpiradansa : Granuba (Appel Records – 2009) 

- Transpiradansa (Appel Records – 2007) 

- Griff (Appell Records – 2004) 


