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Vrijdag 9 juni 2017
ConCert 20:00

 
Louis spohr  1784 – 1859
Dubbelkwartet in d, Op.65 voor vier violen, twee altviolen en twee cello’s
Allegro
Scherzo
Larghetto
Allegretto molto

Amarins Wierdsma, Maria Milstein, Ronald Hoogeveen, Christiaan Bor viool 
Francien Schatborn en Adriaan Breunis altviool 
Godfried Hoogeveen en Leonard Besseling cello

CLaude debussy  1862 – 1918
Sonate in g voor viool en piano
Allegro vivo
Intermède: Fantastique et léger
Finale: Très animé

Maria Milstein  viool 
Jean-Claude vanden Eynden piano

 
pauze

Johannes brahms 1833 – 1897 
Pianokwartet in c minor, Op.60
Allegro non troppo
Scherzo: Allegro
Andante
Finale: Allegro comodo

Maria Milstein viool 
Adriaan Breunis altviool
Ella van Poucke cello 
Jean-Claude vanden Eynden piano 



Zaterdag 10 juni 2017

Tijdens het festival zullen er ook Masterclasses en Openbare Repetities plaats vinden 
in de Kerk en de Maalderij, tussen 10:00-12:00, toegang vrij. 

ConCert 20:00 

david popper  1843 – 1913
Requiem, Op.66 voor drie cello’s en piano
Andante sostenuto

Godfried Hoogeveen, Leonard Besseling, Ella van Poucke cello 
Jean-Claude vanden Eynden, piano

Presentatie laureaat Prinses Christina Concours 2017  

pauze 

WoLfgang amadeus mozart 1756 – 1791
Pianoconcert in C nr.13, KV 415 voor piano en strijkkwartet
Allegro 
Andante
Allegro

Thomas Beijer piano
Christiaan Bor, Amarins Wierdsma viool 
Adriaan Breunis altviool 
Ella van Poucke cello
 



zondag 11 Juni 2017 

Tijdens het festival zullen er ook Masterclasses en Openbare Repetities plaats vinden 
in de Kerk en de Maalderij, tussen 10:00-12:00, toegang vrij. 

ConCert 14:00 

WoLfgang amadeus mozart 1756 – 1791
“Kegelstatt” Trio in Es, KV 498 voor klarinet, altviool en piano
Andante
Menuetto
Rondeaux: Allegretto

Timo Tromp  klarinet
Adriaan Breunis altviool 
Jean-Claude vanden Eynden piano

sergei prokofieff 1891 – 1953 
Sonate in C, Op.119 voor cello en piano
Andante grave
Moderato
Allegro, ma non troppo

Ella van Poucke cello
Jean-Claude vanden Eynden piano

pauze

Johannes brahms   1833 - 1897 
Pianokwintet in f, Op.34 voor piano en strijkkwartet
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo, Allegro 
Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non tropo

Christiaan Bor, Amarins Wierdsma viool 
Francien Schatborn altviool
Godfried Hoogeveen cello
Thomas Beijer piano
 



Christiaan Bor (1950) kreeg vanaf zijn vijfde vioolles van zijn vader Jan Bor en vervolg-
de zijn studie bij Herman Krebbers. Daarna studeerde hij bij de legendarische violist 
Jascha Heifetz aan de University of Southern California. Bor maakte reeds op zestien-
jarige leeftijd zijn debuut met het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, 
waarmee hij meerdere malen soleerde onder dirigenten als Bernard Haitink en Edo 
de Waart. Christiaan Bor is oprichter en artistiek directeur van het Reizend Muziek-
Gezelschap. Bor is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Thomas Beijer (1988) studeerde bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam 
en sloot in 2011 zijn Masterstudie af met de hoogste onderscheiding. Met het winnen 
van het YPF Nationaal Pianoconcours 2007 plaatste hij zich aan de top van een nieu-
we generatie jonge pianisten in Nederland. Naast zijn solo-optredens is hij ook actief 
als componist en gepassioneerd kamer- musicus. Thomas is regelmatig te gast bij 
Camerata RCO, het kamermuziekensemble van het Koninklijk Concertgebouworkest 
en bij Podium Witteman.

Leonard Besseling (1987) begon op 8-jarige leeftijd met cello spelen. In 2011 studeer-
de hij succesvol af aan het Conservatorium van Amsterdam waar hij studeerde bij 
Godfried Hoogeveen. Als solist speelde Leonard met verschillende orkesten in bin-
nen- en buitenland. Leonard houdt zich tevens veelvuldig bezig met het organiseren 
van uiteenlopende muzikale projecten en is hij samen met violiste Myrthe Helder 
artistiek leider van Stichting Muziek Buiten De Concertzaal. Leonard bespeelt een cello 
gebouwd door zijn vader, Matthieu Besseling, vioolbouwer te Amsterdam. 

Adriaan Breunis (1981) studeerde altviool aan het Rotterdams Conservatorium bij Gi-
sella Bergman en Vladimir Mendelssohn. Hij volgde jazz-improvisatielessen bij Simon 
Rigter en orkestdirectielessen bij Hans Leenders. Sinds 2008 is Adriaan altviolist in 
Quartet Quinetique, een strijkkwartet dat buiten de paden van het klassieke repertoire 
treedt. Daarnaast speelt Adriaan ook in het ensemble Fuse, de huisband van het nTR 
programma Podium Witteman. Adriaan is werkzaam als remplaçant bij o.a. het Mago-
go Kamerorkest, RBO Sinfonia, de Radio Kamer Filharmonie en het Metropole Orkest. 

Jean-Claude Vanden Eynden (1948) studeerde op 12-jarige leeftijd al aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel en later aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder 
de leiding van Eduardo Del Pueyo. Op zestienjarige leeftijd werd hij laureaat van de 
Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, en zo ging zijn carrière als solist van start 
die hem naar alle continenten leidde. Hij speelde met diverse symfonische orkesten 
waaronder het Symfonisch Orkest van Sint Petersburg, het Royal Philharmonic Orches-
tra van Londen en het Residentie Orkest van Den Haag. Jean-Claude is docent aan het 
Muziekconservatorium van Brussel en bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth. 

Godfried Hoogeveen (1950) studeerde cello aan het Muzieklyceum in Amsterdam vanaf 
1965. In 1970 haalde hij zijn solistendiploma cum laude. Vervolgens trok hij naar Los 
Angeles waar hij studeerde bij de beroemde cellist Gregor Piatigorsky en zelf doceer-



de aan de uCLa. Met zo’n 35 celloconcerten startte Hoogeveen zijn indrukwekkende 
carrière als solist en recitalspeler. Overal in Europa, maar ook in Indonesië, Israël, 
Noord- en Zuid-Amerika en Japan speelde hij met zijn cello, een C.A. Miremont (1878) 
uit de collectie van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest. Godfried 
Hoogeveen was eerste solocellist bij het Residentie Orkest van 1976 tot 1990 en had 
tussen 1990 en 2011 dezelfde positie bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Ronald Hoogeveen (1949) was 9 jaar oud toen hij zijn vioolstudie begon bij Oswald 
Kuhn. Zijn studie bij André Gertler aan de Staatliche Hochschule für Musik und Theater 
in Hannover behaalde hij Cum Laude. Van 1987 tot 2008 is Ronald 1e Concertmees-
ter geweest van het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden. Tevens was 
hij primarius van het Raphael Kwartet, met wie hij vele concerten gaf in binnen- en 
buitenland. Ook is Ronald lid van het Combattimento Consort Amsterdam en een 
veelgevraagd kamermusicus bij de Nederlandse orkesten. 

Maria Milstein (1985) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Ilya Grubert 
en in Londen bij David Takeno. Zowel haar bachelor- als haar masterdiploma behaalde 
ze Cum Laude. Van 2011 tot 2014 was ze ‘Artist in Residence’ in de Muziekkapel Konin-
gin Elisabeth, waar ze bij Augustin Dumay studeerde. Maria treedt veelvuldig op in 
binnen- en buitenland en samen met pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den 
Herder vormt Maria het Van Baerle Trio, één van Nederlands meest succesvolle kamer-
muziekensembles. Sinds september 2014 is Maria als docente aan het Conservatorium 
van Amsterdam verbonden. Maria bespeelt een viool van Michel Angelo Bergonzi “ex 
Herman Krebbers” (Cremona, ca. 1750)

Ella van Poucke (1994) begon op zes jarige leeftijd met cello spelen aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag. Later vervolgde zij haar studie aan het conservatorium 
van Amsterdam. In 2008 won ze het Prinses Christina Concours en in november van 
dat jaar maakte ze haar solo debuut in de Grote Zaal van het Concertgebouw te Am-
sterdam. In 2010 speelde Ella samen met het Amsterdam Chamber Orchestra én won 
ze de prijs voor het meest veelbelovende talent won bij het Nationaal Cello Concours 
in Amsterdam. Ella vertegenwoordigde ons land bij het Eurovision Young Musicians 
Competition in Wenen en won de Avond van de Jonge Musicus in april 2012. Vorig jaar 
behaalde Ella haar master aan de Kronberg Academy in Duitsland. Ella is genomineerd 
voor de Grachtenfestivalprijs 2017.

Francien Schatborn studeerde in 1995 cum laude af aan het Sweelinck Conservatorium, 
waar ze studeerde bij Jürgen Kussmaul. In 1994 ontving zij de Zilveren Vriendenkrans 
van het Koninklijk Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest, samen met 
pianiste Jeannette Koekkoek. Francien is sinds 1995 eerste solo-altist van het Radio 
Filharmonisch Orkest en een van de oprichters van Splendor: een muzikale ontdekplek 
in Amsterdam, gerund door een groep van 50 professionele topmusici uit alle hoeken 
en gaten van de internationale muziekwereld. Sinds 2013 is Francien verbonden aan 
het Conservatorium van Amsterdam als hoofdvakdocente altviool.



Timo Tromp (1990) won een 2e prijs bij het Stichting Jong Muziektalent Nederland con-
cours, een 1e prijs in de nationale finale van het Prinses Christina Concours en stond 
in de finale van het ‘Young Musician of the Year’ concours. Hij maakte deel uit van het 
Jeugd Orkest Nederland, Nationaal Jeugd Orkest, Schleswig Holstein Festival Orchestra 
en is op dit moment 1e klarinettist van het European Union Youth Orchestra. Op dit 
moment is hij 3 maanden per jaar verbonden als 1e klarinettist aan het National Symp-
hony Orchestra of India in Mumbai en studeert hij in Hannover aan de Hochschule fur 
Musik, Theater und Medien bij professor Johannes Peitz. 

Amarins Wierdsma (1991) begon op tweejarige leeftijd met vioolspelen. Van 1996 tot 
2009 studeerde ze bij Coosje Wijzenbeek, daarna tot 2013 bij Vera Beths aan het 
Conservatorium van Amsterdam waar zij Cum Laude afstudeerde. Sinds september 
2013 studeert Amarins aan The Guildhall School of Music and Drama in Londen bij 
David Takeno. In december 2007 werd zij benoemd tot Jong Muziektalent Nederland 
tijdens het Nationale Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. In 2009 
won zij een 3e prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours en 
in december 2012 werd de Kersjes Beurs aan haar toegekend. In Januari 2016 ging ze 
samen met pianiste Sophiko Simsive op tournee naar Indonesia op uitnodiging van 
het Erasmus huis. 

expositie harrie gerritz  

Evenals vorig jaar zal dit jaar tijdens het festival een tentoonstelling plaatsvinden in 
de Maalderij tegenover de kerk met werken van de kunstschilder Harrie Gerritz. In de 
pauze van het concert kunt u deze expositie exclusief bezoeken. 
Openingstijden: vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017, 10.00 – 18.00 uur

Kunstenaar Harrie Gerritz (Wijchen, 1940) heeft van 1957 tot 1964 aan de Academie voor 
Beeldende Kunst te Amsterdam gestudeerd. Momenteel woont en werkt de kunstenaar 
nog steeds in zijn geboorteplaats.

Vanaf 1965 (Haags Gemeentemuseum) wordt  zijn werk met regelmaat geëxposeerd. 
Solo-exposities brachten hem naar vele cultuurcentra in Europa (waaronder Maastricht, 
Amsterdam, Berlijn, Hasselt, Londen, Stockholm, Parijs en Barcelona) en daarbuiten 
(o.a. New York, Seoul  en Miami). Zijn werk bevindt zich in collecties van musea, over-
heden, bedrijven  en particulieren. In 1996, 1999 en 2004 was Harrie Gerritz gastpro-
fessor  aan de International Academy van de Kunstfachhochschule in Hamburg. In 
2002 werd hij koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. In 2005 won hij de Award vande Montblanc Art Foundation in 
Hamburg. Er zijn talrijke publicaties in boekvorm over  zijn werk  verschenen. In 2008 
vond in museum Het Valkhof in Nijmegen de presentatie plaats van de documentaire 
Het Thuisland van Harrie Gerritz door filmmaker Lucy Besson.

onderdeeL van de open ateLierroute 2017



Kerk te Leur, Van Balverenlaan 4, Leur, gemeente Wijchen

Het Reizend Muziekgezelschap is actief op verschillende platforms voor social media 
zoals Facebook en Twitter. U steunt ons door foto’s of ervaringen van uw voorstellings-
bezoek te delen via een van onze platforms. 

 www.muziekgezelschap.com
 /ReizendMuziekGezelschap
 RMgezelschap
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Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers!


