
 

 

 

 

 

Persbericht - 10/12/12              (voor directe publicatie) 

 

 

Nieuwe samenwerking:  Nederlandse StrijkKwartet Academie  &  Conservatorium van 

Amsterdam 

 

De Nederlandse StrijkKwartet Academie (NSKA) en het Conservatorium van Amsterdam (CvA) zijn een structurele 

samenwerking op het gebied van strijkkwartetonderwijs aangegaan. Beide organisaties bieden een gezamenlijke  

strijkkwartetspecialisatie op HBO-masterniveau, met een voorbereidende Bachelor, aan. NSKA en CvA hopen met 

deze krachtenbundeling het strijkkwartetspel in Nederland nóg meer te stimuleren.  

 

Het is voor het eerst dat een Nederlands conservatorium op structurele basis een strijkkwartetspecialisatie aanbiedt. 

Ook in Europees verband neemt de nieuwe strijkkwartet-master een bijzondere positie in; het Conservatorium van 

Amsterdam treed hiermee in de voetsporen van vele Amerikaanse universiteiten.  

 

De NSKA en het CvA zien de nieuwe samenwerking als een perfect match en hopen met deze samenwerking een 

structurele impuls aan het strijkkwartetspel in Nederland en daarbuiten te kunnen geven. De samenwerking met de 

NSKA past in het CvA-beleid om praktijkgericht onderwijs op het hoogste niveau aan te bieden. Marc Danel, primarius 

van het Brusselse Danel Kwartet en artistiek leider/hoofddocent van de Nederlandse StrijkKwartet Academie, zal de 

artistieke scepter over deze strijkkwartetopleiding voeren. Inmiddels zijn de eerste twee kwartetten, nl. het Fenrych 

Kwartet en het Acanthus Kwartet, gestart in het Bachelor-traject. 

 

Naast de samenwerking met het CvA zal de NSKA de tweejarige postacademische opleiding inclusief de 

maandelijkse internationale masterclasses, ondanks het met ingang van 2013 wegvallen van de structurele 

ministeriële subsidie, middels alternatieve financiering, zelfstandig blijven aanbieden. Met de postacademische 

opleiding beoogt de NSKA een brug te slaan tussen de beroepsopleidingen en de podia. Eerder volgden het Matangi 

Kwartet, het Rubens Kwartet en het Ragazze Kwartet de postacademische opleiding; momenteel volgt het Dudok 

Kwartet deze tweejarige opleiding. 
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Voor meer informatie: www.nska.nl -  www.ahk.nl – www.quatuordanel.eu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Niet voor publicatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Liesbeth Kok, zakelijk leider NSKA (T: 06 2526 9594 - E: l.kok@nska.nl) of met 

Michel Dispa, adjunct directeur/hoofd klassiek Conservatorium van Amsterdam (T: 06 1035 3432 - E: astrid.rose@ahk.nl). 


