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Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Maria Milstein | viool 
Nathalia Milstein | piano  

 
 
 
W.A. Mozart   Sonate in e klein KV 304 
(1756-1791)                   Allegro 
 Tempo di Minuetto 
 
F. Schubert   Grand Duo in A groot D 574 
(1797-1828) Allegro moderato 
 Scherzo (Presto) 
 Andantino 
 Allegro vivace 
 
Pauze  
 
E. Ysaÿe   Sonate op. 27 nr. 2 | viool solo 
(1868-1918) Obsession 
 Malinconia 
 Danse des Ombres 
 Les Furies 
 
E. Grieg   Sonate nr. 3 in c klein op. 45 
(1843-1907) Allegro molto ed appassionato 
 Allegretto espressivo alla Romanza 
 Allegro animato 
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Maria Milstein  (1985, Moskou) groeide op in een muzikaal gezin. Op haar 
vijfde kreeg ze haar eerste vioollessen van Valentina Korolkova. Tussen 
2001 en 2004 studeerde ze in Fiesole in Italië, waar ze les had van onder 
andere Pavel Vernikov, Ilya Grubert en Alexander Vinnitsky. Tussen 2004 
en 2010 vervolgde Maria haar studie bij Ilya Grubert aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Zij volgt momenteel lessen bij David Takeno in Londen. 
 
Maria volgde ook lessen en masterclasses voor zowel solospel als kamer-
muziek bij musici als Ana Chumachenco, Menahem Pressler, Pierre Amoyal, 
György Pauk, Josef Rissin, Mikhail Kopelman en het Belcea Quartet. 
 
Maria heeft prijzen gewonnen op belangrijke internationale concoursen: het 
internationale vioolconcours « Città di Brescia » in Italië (2007), waar ze de 
2e prijs kreeg (eerste prijs niet toegekend), en het internationale viool-
concours « Premio Rodolfo Lipizer », waar ze de 2e prijs en tevens een 
speciale prijs kreeg (2011). 
    
In 2008 werd Maria door The International Holland Music Sessions 
geselecteerd voor het « New Masters on Tour » programma voor 2009-2010, 
waarbij ze recitals in heel Europa speelde.  
In 2010 ontving Maria de Vioolbeurs van het Kersjes Fonds. 
 
Maria geeft regelmatig concerten in Nederland en speelt ook in Frankrijk, 
Italië, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Rusland en Japan. Zij speelde onder 
andere in het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, 
De Doelen in Rotterdam, de Wigmore Hall in Londen, het Tsjaikovski 
Conservatorium in Moskou, de Salle Cortot in Parijs en de Teatro Grande in 
Brescia. 
Maria soleerde bij diverse orkesten, onder leiding van dirigenten als Reinbert 
de Leeuw en Ivan Meylemans, en werkte als kamermusicus samen met 
Elisabeth Leonskaja, Serguei Milstein, Emmy Verhey, Dmitri en Liza 
Ferschtman en vele anderen. Haar spel werd regelmatig uitgezonden op radio 
en televisie in Nederland (onder meer in het tv-programma "Vrije 
Geluiden"), in Frankrijk (op France Musique) en Italië. 
 
Samen met pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den Herder vormt zij 
het Van Baerle Trio,  winnaar van het Vriendenkrans Concours / Radio 4 
Talent van het Jaar 2011. In april 2011 won het Van Baerle Trio de 1ste 
Prijs, de Publieksprijs en twee speciale prijzen op het Lyon Internationaal 
Kamermuziek Concours.  



Maria Milstein bespeelt de 'Douglas Kane-viool, ex Bouw Lemkes', 
gebouwd door Francesco Goffriller, Venetië ca. 1725. Zij heeft deze viool in 
bruikleen gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
 

 

Nathalia Milstein (1995) begint al piano te spelen op de leeftijd van 4 met 
haar vader Serguei Milstein. 
 
In 2008 en 2009 ontvangt zij de eerste prijs op de 'Flame Youth Competition' 
in Parijs en in 2010 kreeg zij de eerste prijs met een speciale onderscheiding. 
Zij won ook een eerste prijs met onderscheiding bij het Concours Chopin 
(maart 2010) en bij het Concours Schumann - Mendelssohn - Liszt (maart 
2011), beide georganiseerd door het Conservatorium van Genève. In 
augustus 2011 is Nathalia prijswinnaar in het Manchester International Piano 
Concerto Competition. Zij speelt dan Chopins 1ste pianoconcert samen met 
de Manchester Camerata. 
 
Nathalia geeft concerten in Parijs, Amsterdam (Concertgebouw), Moskou 
(Tchaikovsky Conservatorium), Lyon, Genève, Lausanne, en op inter-
nationale muziekfestivals in Moulin d'Ande en Champagne.  
 
Nathalia studeert op dit moment aan het Conservatorium van Genève in de 
klas van haar vader Serguei Milstein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-.  
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

D e  r o z e n  z i j n  a a n g e b o d e n  d o o r  B l o e m s i e r k u n s t  
P .  v a n  P r o o i j e n   H i n t h a m e r s t r a a t  2 0 2   ’ s - H e r t o g e n b os c h  


