
 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                
 

 

 

 

 

                  Amsterdam, 1 mei 2012 

 

 

Geachte strijkkwartet-Vriend(in), 

 

Graag sturen we u hierbij, als gewaardeerde Vriend(in), onze eerste nieuwsbrief. 

Met de nieuwsbrief willen we u voortaan tweejaarlijks informeren over ontwikkelingen  

rondom de Nederlandse StrijkKwartet Academie (NSKA) en haar kwartetten. 

Deze eerste keer doen we dat graag in de vorm van het bestuursverslag 2011 waarmee 

een beeld van onze jaarlijkse activiteiten en organisatie wordt geboden. 

 

Ondanks het zware weer dat boven de cultuursector hangt en de uitdagingen die dat 

ook voor de NSKA met zich mee brengt, gaat het ons goed. Onlangs werden twee 

NSKA-kwartetten gelauwerd; het Varèse Kwartet (Frankrijk) won de derde prijs 

op het concours “Schubert und Die Moderne” in Graz (eerder wonnen het Rubens 

Kwartet en het Atrium Kwartet hier prijzen). Het Dudok Kwartet, dat momenteel 

voltijd aan de NSKA studeert, won het Internationale Strijkkwartetconcours  

Radom (Polen) én het Charles Hennen Concours (Heerlen).  

 

Als onderdeel van hun opleiding krijgen NSKA-kwartetten meerdere concert  

opportunities aangeboden. Hiervoor wordt samengewerkt  met ondermeer de  

Stichting KAM. Daarmee zijn NSKA-kwartetten door heel Nederland te beluisteren; 

voor een volledig overzicht van de NSKA-concerten verwijzen we graag naar de agenda  

op de NSKA-site (www.nska.nl). 

 

Naast het jaarverslag treft u bijgevoegd een flyer met daarop de openbare masterclasses 

en examens voor de komende periode; u ontvangt hierover tevens maandelijks bericht 

per mail. Eind deze maand komt de vermaarde specialist Prof. Eberhard Feltz naar 

Amsterdam voor masterclasses; in juni zijn er openbare examens. 

Wij hopen u in mei of juni dan wel in het nieuwe studiejaar bij de openbare masterclasses 

en/of examens te kunnen verwelkomen! 

 

Met amicale groet, mede namens artistiek leider Marc Danel en het bestuur van de 

Stichting Vrienden NSKA, 

 

Roland en Liesbeth 
 

Roland Muller, penningsmeester Stichting Vrienden NSKA 

Liesbeth Kok, zakelijk leider NSKA 

 

 

 

 
NB Mocht u er voor hebben gekozen uw vriendenbijdrage middels bankmachtiging te betalen dan hopen 

we uw bijdrage in de komende maanden alsnog te kunnen afschrijven – dank. 
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  NEDERLANDS  
  COMITÉ VAN AANBEVELING 
  dhr. drs. A.G.F. Boersma 
  oud-voorzitter Amsterdamse Kunstraad 
 
  dhr. mr. A.W.H. Docters van Leeuwen 
  oud-voorzitter Autoriteit Financiële Markten 
 
  mw. Liza Ferschtman 
  Violiste, artistiek leider Delft Chamber  
  Music Festival 
 
  dhr. T. Hartsuiker 
  oud-directeur 
  Conservatorium van Amsterdam 
 
  dhr. mr. P.J. Kalff 
  voormalig voorzitter Raad van Bestuur 
  ABN AMRO NV 
  
  dhr. Theo Olof 
  voormalig concertmeester  
  Koninklijk Concertgebouw Orkest 
 
  dhr. P.J. Smids 
  oud-directeur  
  Muziekcentrum Vredenburg Utrecht 
 

  mw. mr. W. Sorgdrager 
  lid Raad van State, oud-voorzitter  
  Raad voor Cultuur 
 
 

  INTERNATIONAAL 
  COMITÉ VAN AANBEVELING 
  Shmuel Ashkenasi, Vermeer Kwartet  
   
  Hatto Beyerle, Alban Berg Quartett 
 
  Valentin Berlinski †, Borodin Kwartet 
 
  Norbert Brainin †, Amadeus Kwartet 
 
  Piero Farulli, Quartetto Italiano 
 
  Raphael Hillyer †, Juilliard Kwartet 
 
  György Kurtág, componist 
 
  Helmut Lachenmann, componist 
 
  Walter Levin, La Salle Kwartet 
 
  Menahem Pressler, Beaux Arts Trio 
 
  Irina Antonovna Shostakovich 
 
  Milan Skampa, Smetana Kwartet 
 


