
 

 

Beste Muziekliefhebber, 

Onze pogingen om de concerten op de één of andere manier toch door te laten gaan 

liepen in november vast door de zeer strenge maatregelen van de Regering om verdere 

verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor konden de recitals van harpiste 

Lavinia Meijer helaas geen doorgang vinden. 

We zijn bijzonder verheugd dat zij bereid gevonden is alsnog op te treden op 21 februari 

2021. Alle abonnementhouders en personen die via onze website voor het optreden in 

november hebben gereserveerd, krijgen voorrang bij het reserveren voor 21 februari a.s. 

In de loop van deze maand ontvangt u een mail hierover. 

Voor het concert van zondag a.s. door het Dostojevski Kwartet zijn nog enkele kaarten 

beschikbaar. Zij treden die middag twee maal op voor maximaal 30 bezoekers. 

Reserveren is verplicht via www.concertenoudekerk.nl in verband met de 

coronamaatregelen. U krijgt dan per mail bericht of er nog plek voor u is en op welk 

tijdstip u bij de Vredebergkerk in Oosterbeek verwacht wordt. 
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Inmiddels is ook bekend wie de winnaar van de Cello Biënnale Amsterdam is geworden. 

En deze winnaar, Benjamin Kruithof, treedt op 10 januari 2020 op in onze serie. 

In deze nieuwsbrief meer informatie over het Dostojevski Kwartet en de komende 

concerten. 

Graag tot ziens bij onze concerten en alvast fijne feestdagen gewenst. 

Jaap Hagen 

voorzitter CSOK 
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Dostojevski Kwartet 

 

Het Dostojevski Kwartet is een veelbelovend strijkkwartet dat wordt geprezen om haar 

energieke en bevlogen samenspel. Het kwartet werd in 2014 opgericht en bestaat uit 

Charlotte Basalo Vázquez, Julia Kleinsmann (viool), Francesca Wiersma (altviool) en 

Emma Kroon (cello).  Het Dostojevski Kwartet speelde op grote concertpodia zoals Het 

Concertgebouw Amsterdam, De Doelen, de Stadsgehoorzaal Leiden, het 

Muziekgebouw aan het IJ en als onderdeel van verschillende kamermuziekseries in heel 

Nederland. Daarnaast worden de jonge musici van het Dostojevski Kwartet regelmatig 

uitgenodigd voor (inter)nationale festivals waaronder het Grachtenfestival, Internationaal 

Kamermuziekfestival Utrecht, het Stiftfestival, NJO muziekzomer, Musique à Flaine, 

Festival de quatuors à cordes en Pays de Fayence en de Strijkkwartet Biennale 

Amsterdam. Het strijkkwartet was te gast bij televisie- en radio-uitzendingen zoals 

AVROTROS Spiegelzaal, Opium op 4, de Muziekfabriek en Podium Witteman. Het 

kwartet werkte samen met onder meer Francien Schatborn, Canadese cellist Denis 

Brott, het Dudok Kwartet en het Doelen Kwartet. Componiste Wilma Pistorius 

componeerde in 2018 speciaal voor het kwartet het stuk 'Jitterbug Quartet'. 

Sinds 2016 is het Dostojevski Kwartet verbonden aan de Nederlandse 

Strijkkwartetacademie (NSKA), waar zij begeleid worden door een veelheid aan 

inspirerende docenten, waaronder Lukas Hagen, Eberhard Feltz, Luc-Marie Aguera en 

Marc Danel. En kort geleden ontvingen zijn van het Kersjesfonds een stipendium. 

Zondag 13 december treden zij op met hun programma “De keerzijde van de liefde” met 

werken van Schumann, Rachmaninov en Janácek. 
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Charlotte Basalo Vázque 

 

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. Ze heeft haar 

bachelor gedaan aan het conservatorium van 

Amsterdam bij Peter Brunt en behaalde in 2020 

haar master bij Vera Beths. Masterclasses 

heeft zij gevolgd bij o.a. Emmy Verhey, Liviu 

Prunaru, en Ilya Grubert. 

 

Charlotte heeft meerdere malen prijzen 

behaald in de regionale finale van het Prinses 

Christina Concours. Tijdens het Peter de Grote 

festival ontving ze voor haar deelname een 

honorary award. Verder speelde ze op festivals 

als Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, 

het Stiftfestival, het Orlando Festival en de 

Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. Ook heeft 

ze kamerorkest ervaring kunnen opdoen bij het 

Nederlands Kamerorkest en Amsterdam 

Sinfonietta. 

 

 

 

 

 

Als soliste heeft ze gespeeld met Symfonia Jong Twente en het BetuwsSymfonieOrkest. 

Met veel plezier speelt Charlotte al jaren kamermuziek. Behalve in het Dostojevski 

Kwartet speelde ze ook piano trio en in verschillende bezettingen tijdens 

kamermuziekcursussen, op het conservatorium en voor het Prinses Christina Concours.  

 

Charlotte bespeelt een Max Möller viool en een Hill stok. 
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Julia Kleinsmann 

Julia Kleinsmann (1995) begon op 

zesjarige leeftijd met vioolspelen en 

studeerde bij Sylvia van der Grinten, Kees 

Koelmans en Peter Brunt. Momenteel 

volgt Julia haar Masteropleiding aan het 

Conservatorium van Amsterdam en zal 

vanaf oktober 2020 bij prof. Lukas Hagen 

aan Universität Mozarteum in Salzburg 

haar studie voortzetten. Julia was te gast 

op (inter)nationale zomercursussen en 

festivals, zoals het International Summer 

Academy in Cervo en de Gustav Mahler 

Academy, waar ze samen speelde met 

leden van het Mahler Chamber Orchestra. 

Naast het spelen van kamermuziek met 

het Dostojevski Kwartet en in  andere 

wisselende bezettingen heeft Julia 

orkestervaring als aanvoerder bij het 

Nationaal JeugdOrkest en remplaceert zij 

bij het Residentie Orkest. Ook maakt zij 

deel uit van het rebellencollectief 

Pynarello. 

Julia speelt op een viool van Johannes 

Bernardus Cuypers uit 1810, die ze met 

een beurs van Stichting Eigen 

Muziekinstrument heeft kunnen 

aanschaffen. Haar strijkstok wordt haar 

ter beschikking gesteld door het Nationaal 

Muziekinstrumenten Fonds. 
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Francesca Wiersma  

Francesca Wiersma (1994) begon op 

zesjarige leeftijd met vioolspelen, en 

stapte in 2013 over op de altviool 

vanwege zijn warme klank en zijn 

belangrijke rol in kamermuziek. Ze 

studeerde bij Karin Dolman in Rotterdam 

en daarna bij Lars Anders Tomter aan de 

Norwegian Academy of Music. Daar was 

ze ook academist bij The Norwegian 

Chamber Orchestra, en maakte deel uit 

van de Oslo Young Quartetseries 

(masterclasses met o.a. Pavel Haas, 

Vision en Julliard Quartet). In 2018 

speelde ze op het Trondheim 

Internationaal Kamermuziekfestival met 

o.a. Rick Stotijn en Rune Tonsgaard (The 

Danish Quartet). Sinds 2020 is  ze terug 

in Nederland en studeert aan het 

Conservatorium van Amsterdam bij 

Francien Schatborn en Marjolein Dispa. 

Naast het Dostojevski Kwartet speelt ze 

bij Phion, Orkest van Gelderland en 

Overijssel.  
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Emma Kroon 

Emma Kroon (1994) begon met cellolessen 

toen ze 4 jaar was. Ze studeerde vanaf 2002 

achtereenvolgens bij Monique Bartels, Maarten 

Mostert en Dmitri Ferschtman en behaalde in 

2019 haar masterdiploma aan het 

Conservatorium van Amsterdam. Vanaf jonge 

leeftijd heeft kamermuziek een grote rol 

gespeeld in haar muzikale leven. Eerst bij de 

Fancy Fiddlers (o.l.v. Coosje Wijzenbeek), 

waar ze mocht musiceren met o.a. Janine 

Jansen, Paolo Giacometti en Quirine Scheffers, 

en later in een verscheidenheid aan 

ensembles. Emma speelde op festivals als het 

Grachtenfestival Amsterdam, Internationaal 

Kamermuziekfestival Utrecht,  Festival Next 

Generation (CH), de Cello Biënnale Amsterdam 

en het Orford Festival (CA). Naast het 

Dostojevski Kwartet maakt Emma deel uit van 

Pynarello en speelt ze regelmatig bij o.a. het 

Nederlands Philharmonisch Orkest en het 

Antwerp Symphony Orchestra. 

Naast haar activiteiten als uitvoerend musicus 

werkt Emma in de organisatie van Pynarello en 

de Cello Biënnale Amsterdam. 

Emma speelt op een cello (Johannes 

Bernardus Cuypers, Den Haag - 1810), haar ter 

beschikking gesteld door het Nationaal 

Muziekinstrumenten Fonds. 
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Reserveren verplicht in verband met 

corona-maatregelen 

Toegangskaarten 

 

 

 

 

Toegangskaarten voor het concert op zondag 13december a.s. dient u reserveren via 

www.concertenoudekerk.nl   U krijgt per mail bericht of u geplaatst bent en op welk 

aanvangstijdstip.  

Toegangsprijzen voor dit concert: 

€  19,00  losse kaartverkoop 

€  10,00  CJP-houders 

€    2,50  Gelrepashouders 

 

 

  

http://www.concertenoudekerk.nl/


Culturele Stichting Oude Kerk  
NIEUWSBRIEF november 2020 

9 
 

Komende concerten 

 

10 januari 2021 Benjamin Kruithof cello 
 Daniel Kramer piano 
  

 
 

Zondag 10 januari 2021 treedt de jonge cellist Benjamin Kruithof samen met pianist 

Daniel Kramer op in de Vredebergkerk in Oosterbeek. Benjamin is de winnaar van de 

eerste prijs van de Cello Biënnale Amsterdam 2020. Gezien de speciale band die wij 

met dit concours hebben is een optreden in Oosterbeek onderdeel van deze prijs. Wij 

verheugen ons bijzonder op het optreden van deze talentvolle cellist. 

Reserveren is verplicht voor dit concert. Dat kan via www.concertenoudekerk.nl 
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Overige concerten: 

• 14 februari Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 

• 21 februari Lavina Meijer harp *extra concert 

• 20 maart (zaterdag) masterclass met Diamanda La Berge Dramm 

• 21 maart Diamanda La Berge Dramm viool  
 

Meer informatie 
Aanvullende informatie vindt u op  www.concertenoudekerk.nl Hier vindt u niet alleen 
actuele informatie over de concerten maar ook een overzicht van onze programma's in 
de afgelopen jaren. 
 
Wij zijn ook actief op twitter @CSOKOosterbeek en onze facebookpagina is te vinden 
onder @culturele stichting oude kerk 
 
 

 

 

Culturele Stichting Oude Kerk 

secretariaat@concertenoudekerk.nl 

www.concertenoudekerk.nl 

Dit jaar zijn de concerten in de Vredebergkerk 

Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 

http://www.concertenoudekerk.nl/
mailto:secretariaat@concertenoudekerk.nl
http://www.concertenoudekerk.nl/

