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Entree € 7,- | Vrienden gratis 
 

In de serie Het Kwartet 

Dudok  Kwar t e t  

Judith van Driel | viool 
Marleen Wester | viool 
Mark Mulder | altviool 

David Faber | cello 
 

 

Max Knigge (*1984)  Took my Suitcase (2008)  
 
Leos Janacek    Kreutzer-Sonata 
(1854-1928) I. Adagio - Con moto 
 II. Con moto 
 III. Con moto - Vivo - Andante - 

Tempo I. ma un poco meno mosso 
 IV. Con moto 
 
P a u z e  
 
L. Van Beethoven   Strijkkwartet in e-klein op. 59 no. 2 

(1770-1827) I. Allegro 
 II. Adagio molto 
 III. Allegretto - Trio. Thème Russe 
 IV. Finale -  Presto
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De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar in 2004 kennen in 
verschillende orkesten (Ricciotti Ensemble, Nationaal Jeugdorkest). 
In de eerste jaren werd het kwartet gecoached door onder andere 
Ferdinand Erblich en Kees Koelmans. In de zomer van 2005 gaf het 
Dudok Kwartet de première van het Concert voor Strijkkwartet en 
Orkest van Julius Röntgen. Hierna volgde een periode van 
verminderde activiteit, mede door de individuele studies van de 
leden in het buitenland. In januari 2009 vormde zich de huidige 
samenstelling van het kwartet. Sinds september 2009 studeren ze bij 
het Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik Köln. 
Masterclasses volgden zij bij het Párkányi Quartet, het Takács 
Quartet, Gerhard Schulz en Sylvia Simionescu. In september 2009 
gaf het Dudok Kwartet concerten in het kader van het Gergiev 
Festival en het Grachten Festival. Verder zal het kwartet dit jaar 
optreden in het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan het IJ en in 
het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. 
 
 
 
 
Judith van Driel ontving haar eerste vioollessen toen ze 6 jaar was. 
Op 11-jarige leeftijd werd ze toegelaten in jeugdklas van het 
Conservatorium van Zwolle bij Sylvia van der Grinten. Van 2001 
tot 2006 studeerde Judith aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Kees Koelmans en hierna een jaar bij de Günter Pichler, de 
eerste violist van het vermaarde Alban Berg Quartett in Wenen. 
Tegenwoordig studeert ze aan de Masteropleiding van het 
Conservatorium van Amsterdam bij Peter Brunt. Judith speelt en 
speelde in verschillende orkesten waaronder het Gustav Mahler 
Jugend Orchester en als concertmeester in het Ricciotti Ensemble.  
In 2008 speelde ze als remplaçant in het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. Ze volgde masterclasses bij onder andere Rudolf Koelman, 
Gerhard Schulz en Philippe Graffin. 
 



Marleen Wester begon met vioollessen op 6-jarige leeftijd. Haar 
leraren waren Rudolf Zwartjes en Lorna Glover. In 2000 werd ze 
toegelaten tot de jong talentafdeling van het Conservatorium van 
Amsterdam waar ze studeerde bij Lex Korff de Gidts. In juni 2006 
deed ze haar Bachelorexamen, waarna ze verder studeerde bij Peter 
Brunt voor haar Master. Deze rondde ze in december 2008 
succesvol af. Marleen speelt en speelde in verschillende orkesten 
waaronder het Ricciotti ensemble (als concertmeester), het Europees 
Jeugd Orkest en het Residentie orkest. Marleen is geïnteresseerd in 
muziek van alle stijlen en plaatsen. Zo gaf ze in 2008 de specta-
culaire Nederlandse première van Anthèmes Deux van Pierre 
Boulez, voor viool en live electronics. Ook bespeelt ze barokviool 
en viola d’amore. Marleen bespeelt een viool van Johannes Jacobs, 
ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.  
 

Mark Mulder begon op 7-jarige leeftijd met vioollessen bij Lies 
van Vledder in Zwolle. Al gauw vervolgde hij zijn lessen bij Coosje 
Wijzenbeek, eerst in Hilversum, later in de jong talent klas van het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Mede door plezierige 
ervaringen bij kamermuziekensembles, waarin hij voor de 
gelegenheid altviool speelde, besloot hij altviool als hoofdvak te 
kiezen. In 2009 rondde Mark zeer succesvol de Masteropleiding van 
het Koninklijk Conservatorium af, als leerling van Liesbeth 
Steffens, Ferdinand Erblich en Mikhail Zemtsov. Mark speelde in 
diverse orkesten, was aanvoerder in het Nationaal Jeugdorkest en 
het Ricciotti Ensemble en liep stage bij het Residentie Orkest. Hij 



bespeelt een altviool van Johannes Jacobs, hem ter beschikking 
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 



David Faber ontving op zijn vijfde zijn eerste cellolessen. Zijn 
leraren waren Yke Viersen, Maarten Mostert en Derck Littel. Van 
2004 tot 2009 studeerde hij bij Floris Mijnders aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar hij zijn Bachelor-studie met lof 
afrondde. Tegenwoordig studeert David aan de Masteropleiding van 
het Conservatorium van Amsterdam bij Dmitri Ferschtman. David 
kreeg masterclasses van Dmitri Ferschtmann, Larissa Groeneveld en 
Roel Dieltiens. Hij speelde in verschillende orkesten, waaronder het 
Nationaal Jeugdorkest en als aanvoerder in het Symfonie Orkest van 
het Koninklijk Conservatorium en het Ricciotti Ensemble. Met het 
laatstgenoemde ensemble trad hij ook op als solist. Bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt David regelmatig als 
remplaçant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 80,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 45,-.  

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 o s c h  


