Sint Jorisconcert
zondag 14 oktober 2018

Dostojevski Kwartet
Charlotte Basalo Vazquez viool
Julia Kleinsmann viool
Lisa Eggen altviool
Emma Kroon cello

Programma
Strijkkwartet Opus 18 nr. 2 in G (1799)
Allegro
Adagio cantabile – Allegro
Scherzo: Allegro
Allegro molto, quasi presto

Ludwig van Beethoven

Strijkkwartet in F (1902)
– Allegro moderato – très doux
– Assez vif – très rythmé
– Très lent
– Vif et agité

Maurice Ravel

Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen
geluids- en/of beeldopnamen van het concert te maken.

Het Dostojevski Kwartet werd in oktober 2014 opgericht. De jonge
musici Charlotte Basalo Vazquez, Julia Kleinsmann (viool), Lisa Eggen
(altviool) en Emma Kroon (cello) studeren allen aan het
Conservatorium van Amsterdam. Het strijkkwartet ontving lessen van
o.a. Dmitri Ferschtman, Eberhard Feltz, Luc-Marie Aguera en Marc
Danel (primarius van het Danel Quartet).
Charlotte Basalo Vázquez (1995)
begon op vijfjarige leeftijd met
vioollessen. Op elfjarige leeftijd
vervolgde zij haar lessen bij Aimée
Broeders aan het ArtEZ
Conservatorium te Arnhem in de
jongtalentenklas. In 2017 heeft ze
haar bachelor diploma gehaald aan
het conservatorium van Amsterdam
bij Peter Brunt en ze vervolgt
momenteel haar master bij Vera
Beths. Masterclasses heeft zij gevolgd bij Emmy Verhey, Julia
Dinnerstein, Saskia Viersen, Liviu Prunaru, Ilya Grubert, Marc Danel,
Sarah Kapustin, David Peralta en Veselina Manikova.
Julia Kleinsmann (1995) begon op
zesjarige leeftijd met vioolspelen aan
de muziekschool in Deventer. In
2008 vervolgde zij haar studie bij
Sylvia van der Grinten aan de Jong
Talentenklas en van het ArtEZ
Conservatorium in Zwolle. In 2013
wordt Julia aangenomen aan het
Conservatorium van Amsterdam
waar zij bij Kees Koelmans studeert.
Momenteel zit zij in het derde jaar
van de Bacheloropleiding. Sinds 2016 volgt Julia ook lessen in
barokviool bij Sayuri Yamagata en Shunske Sato.

Lisa Eggen (1994) is al vanaf jonge
leeftijd actief als veelzijdig altvioliste.
Met veel plezier geeft ze solorecitals,
kamermuziekconcerten en speelt ze
mee in orkesten. Op dit moment
studeert Lisa aan het conservatorium
van Amsterdam bij Nobuko Imai.
Haar bacheloropleiding volgde ze bij
Francien Schatborn. Eerder kreeg ze
zowel privéles als les aan de
vooropleiding van het
conservatorium van Rotterdam,
Codarts, bij Karin Dolman. Masterclasses volgde ze onder andere bij
Tabea Zimmermann, Jürgen Kussmaul en Lawrence Power.
Emma Kroon (1994) begon met
cellolessen toen ze 4 jaar was. Vier
jaar later werd ze aangenomen bij de
Jong Talentafdeling van het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, waar ze studeerde bij Monique
Bartels. Van 2007 tot 2012 studeerde
ze bij dezelfde docente aan de
Sweelinck Academie van het
Conservatorium van Amsterdam.
Hier behaalde zij in mei 2016 haar
bachelorsdiploma met een 9,5 na
vier jaar studeren bij Maarten Mostert. Vanaf september 2016
vervolgt zij haar studie in de masteropleiding bij Dmitri Ferschtman.
Emma vormt een duo met pianist Lucas van der Vegt en is de celliste
van het Dostojevski kwartet. Ook is ze sinds 2016 lid van het
Schleswig-Holstein Festivalorkest.
Meer informatie over de musici: www.dostojevskikwartet.nl

Sint Jorisconcerten
seizoen 2018 - 2019

U wordt uitgenodigd om na afloop
van dit concert na te praten met de
musici onder het genot van een glas
fris of wijn.
Om deze door beroepsmusici
verzorgde concerten te kunnen
blijven organiseren, is een goede
financiële basis nodig.
Daarom vragen wij u om een vrije
bijdrage met als richtbedrag € 10,- .
Uw bijdrage is hard nodig!
Alvast hartelijk dank.

Stichting Sint Joris Concerten Bredevoort

Bankrekening
NL29 RABO 0126 3273 86

Volgende concert: 11 november
La Favilla
Isabel Favilla blokfluit
Giulio Quirici luit
Roberto Alonso Alvarez cello
Joao Rival klavecimbel
Programma: “London Virtuosos”

www.sintjorisconcerten.nl info@sintjorisconcerten.nl
Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging toegestuurd
per email. Afmelden kan via de website of met een mail naar
info@sintjorisconcerten.nl

