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Nede r l a nds  F lu i t  Kwa r t e t  
Karin Leutscher 

Joan Handels 
Ivo Visser 

Egbert Jan Louwerse 
 
 
 

G.F. Handel Concerto D-dur 
(1685 - 1754) Allegro 
 Aria (andante larghetto) 
 Allegretto 
  
Gabriel Fauré Pavane opus 50 
(1845 - 1924)    Andante molto moderato 
  
W.A. Mozart  Divertimento KV 136  
(1756 - 1791)   Allegro 
 Andante 
 Presto 
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Claude Debussy  Children's Corner  
(1862  - 1918) Seranada of the Doll 
 The little Shepard 
 Golliwog's Cake-Walk 
P a u z e  
 
Joseph Drechsler Quartet  
(1782 - 1852)      Adagio 
 Allegro 
 Adagio 
 Alla Polacca 
 
Béla Bartók  Roemeense volksdansen  
(1881 - 1945)      Bot-tánc 
 Brâul 
 Topogó 
 Bucsumi tánc 
 Román Polka 
 Aprózó 
  
Marc Berthomieu  Chats 
(*1906) Persan Bleu  
 Puma 
 Siamois 
 Lynx 
 Chat Perche 



Karin Leutscher studeerde vanaf 1994 aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij professor Harrie Starreveld. In 1999 rondde zij haar eerste 
fase opleiding af met het hoogst mogelijke puntenaantal. Karin vervolgde 
haar studie in de tweede fase opleiding en slaagde cum laude in 2001. Sinds 
2006 heeft Karin een vaste aanstelling als piccoloïste en fluitiste bij Holland 
Symfonia. Daarnaast remplaceert zij in beroepsorkesten en ensembles. Karin 
maakt deel uit van verschillende kamermuziekensembles waaronder het 
Nederlands Fluitkwartet en het Eolian Ensemble (blaaskwintet en piano). 
Karin soleerde met orkesten in het fluitconcert van W.A. Mozart, Isang Yun 
en Carl Nielsen. In 2001 ontving Karin een beurs van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds om lessen te kunnen volgen bij onder andere fluitist Jacques 
Zoon te Berlijn.  
 
 
Joan Handels ging op 18-jarige leeftijd studeren aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. Zij behaalde in 1994 haar diploma 
uitvoerend musicus bij Pieter Odé. Na haar studie verhuisde zij naar Berlijn 
waar ze tijdens haar studie al regelmatig remplaceerde bij verschillende 
Duitse orkesten. Met behulp van een beurs van de Fortis(VSB) Bank heeft 
Joan nog twee jaar bij Karl-Heinz Zoeller in Berlijn gestudeerd. Na vijf jaar 
in deze wereldstad gewoond, gestudeerd en gewerkt te hebben, keerde zij 
samen met haar gezin terug naar Nederland. Sindsdien heeft Joan bij 
verschillende orkesten en ensembles gespeeld, waaronder het Radio 
Symfonie en Filharmonischorkest, Camerata Amsterdam en de Holland 
Wind Players. 
 
 
Ivo Visser studeerde fluit aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam. 
In 1994 behaalde hij het Uitvoederend Musicus diploma. Hij studeerde bij 
Pieter Ode, en volgde ook lessen bij fluitisten/pedagogen P.L. Graff,  
P. Gallois, C.H. Zöller, A. Adorjan, G.P. van Riet en J. Zoon. In mei 2000 
behaalde Ivo de 3de plaats bij het internationale Jean Françaix Fluit 
Concours in Parijs. Ivo is actief op de verschillende podia in Nederland, 
zowel met kamermuziek, orkestmuziek als (kinder)muziektheater. Hij maakt 
naast het NFK ook deel uit van het blaasoctet Blow up!. Als freelance fluitist 
speelt hij met het Promenade orkest, Filharmonia Amsterdam en Holland 
Symphonia. Ivo wordt regelmatig gevraagd voor CD opnamen en organiseert 
projecten als de ‘Waddentour’ voor het NFK. Naast het uitvoerende werk als 
fluitist, is hij ook werkzaam bij het dwarsfluitspecialistenbedrijf NFDFlutes. 



Egbert Jan Louwerse werd geboren in Amersfoort. Hij studeerde bij Pieter 
Odé en bij Marieke Schneemann aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
wie hij het hoogste diploma behaalde, zich specialiserend in moderne 
muziek. Naast het fluitspelen verdiepte hij zich tijdens zijn studie in 
orkestdirectie, muziek met behulp van 'live-electronica' en in compositie. 
Verder bestudeerde hij gedurende drie jaar de complexe ritmiek en 
microtonaliteit van de Carnatische muziek, de klassieke muziek uit Zuid-
India. Egbert Jan richt zich momenteel voornamelijk op de kamermuziek. 
Met harpiste Vera Kool vormt hij zijn FluitHarp Duo. Hij is een van de 
spelers van het uit acht fluitisten bestaande ensemble Blow Up!. Egbert Jan 
speelde bij gevestigde orkesten als Het Orkest van het Oosten, de 
Marinierskapel, The Barton Workshop, De Volharding en The Amsterdam 
Wind Orchestra. Egbert Jan was te gast als docent en speler tijdens het 
internationaal bekende Orlando Festival in 2004 waar hij speelde met 
befaamde musici als Peter Brunt, Pauline Oostenrijk, Stefan Metz en Ken 
Hakii. Met Vera Kool ontving hij de eervolle uitnodiging voor de 
wereldberoemde Académie Musicale de Villecroze in Frankrijk in juni 2008. 
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