
Persbericht	  –	  17/1/14	  (voor	  directe	  publicatie)	  
	  

	  
	  
Grote	  Zaal	  Concertgebouw	  voor	  Naïri	  Kwartet	  &	  friends:	  Simeon	  ten	  Holt	  
Met ingang van dit studiejaar studeert het uit Jekaterinenburg afkomstige Naïri Kwartet aan de 
postacademische opleiding van de Nederlandse StrijkKwartet Academie (NSKA). Dit jonge  
topkwartet wordt gecoacht door Marc Danel (artistiek leider NSKA, primarius Danel Kwartet)  en 
Stefan Metz (docent/oprichter NSKA). Op 5 februari a.s. voert het Naïri Kwartet het zelden 
gespeelde strijksextet Palimpsest van Simeon ten Holt in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw uit. Het 
concert vindt plaats in het kader van een Ten Holt-avond. Het Naïri Kwartet wordt in Palimpsest versterkt door Evelien 
Jaspers (primarius Aristo Kwartet), Jos Jonker (primarius Acanthus Kwartet) en contrabassist Bas Vliegenthart. De 
jonge musici worden in dit project gecoacht door Karin Dolman, altvioliste van het DoelenKwartet. 
 
Concerten: 
Datum/aanvang: 2 februari, 16.30u. | Locatie: Trinitatiskapel, Dordrecht 

Toegang: €7,50 (stud. en t/m 18 jr. gratis) – uitsluitend kaartverkoop a/d/ zaal (vanaf 15.30u op concertdag) 
Datum/aanvang: 5 februari, 19.30u. | Locatie: Concertgebouw Amsterdam/Grote Zaal 

Toegang: www.concertgebouw.nl 
 

 
Naïri Kwartet (foto: Anna Yakovleva) 

 

Openbaar	  examen	  Syrène	  Saxofoonkwartet	  
Met ingang van dit studiejaar verwelkomde de NSKA ook het Syrène Saxofoonkwartet binnen haar opleidingsdeuren. 
Een unicum; niet eerder werd een niet-strijkkwartet tot de opleiding toegelaten. Het Syrène Saxofoonkwartet zal zich 
tijdens haar NSKA-studie geheel toeleggen op het uitvoeren van strijkkwartet-repertoire.  Op 25 januari zal het Syrène 
Saxofoonkwartet tijdens een openbaar overgangsexamen te beluisteren zijn. Op het programma werk van Haydn 
(Strijkkwartet op. 1 nr. 2) en Mozart (Strijkkwartet op. 19, Dissonantenkwartet). 
 
Datum/aanvang: 25 januari, 11.15u. | Locatie: Muziekgebouw aan ’t IJ, Studio I (Piet Heinkade 5, Amsterdam) 
Toegang: donatie gevraagd (indicatie €5,- p.p.)  
	  
Peter	  Cropper	  verzorgt	  internationale	  NSKA-‐Kwartetsessie	  	  
Op 23 februari a.s. verzorgt de bevlogen en vakkundige Peter Cropper, primarius van het voormalige Lindsay String 
Quartet, een Kwartetsessie (openbare masterclass) aan de NSKA. Deze masterclass vormt een bijzondere kans 
Cropper op zijn eigen unieke en levendige wijze met jonge kwartetten aan het werk te zien. Eerder reageerden zowel 
strijkkwartetstudenten als publiek buitengewoon enthousiast op Cropper’s masterclasses. 
 
Datum/aanvang: 23 februari, 14.00u. | Locatie: Conservatorium van Amsterdam (Oosterdokskade 151, Amsterdam) 
Toegang: donatie gevraagd (indicatie €5,- p.p.).  
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Voor meer informatie: www.nska.nl -  www.concertgebouw.nl - www.syrenesaxofoonkwartet.nl 
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