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A E O L U S  –  c e l l o k w a r t e t  

Sebastiaan de Rode | cello 
Sanne van der Horst | cello 

Jascha Albracht | cello 
Sander van Berkel | cello 

 
 

Samuel de Lange  Nocturne und Romanza (für vier  
(1840-1911) Vionloncelli, 1900)  
 
Jan Koetsier Cello-kwartet opus 85 (1980) 
(1911-2006) sonata 
 sicialiano 
 scherzo 
  
pauze 
 
Alexandre Tansman  Deux mouvements pour quatuor de 
(1897-1986)  violoncelles (1935) 
 adagio cantabile 
 allegro molt resoluto 
 
Pierre - Petit Suite pour quatre violoncelles (1942) 
(1922-2000) prélude 
 adagio 
 scherzo
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Het Aeolus Cellokwartet is voortgekomen uit het NMF-cellokwartet, dat 
haar naam dankte aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Het 
bijzondere aan dit ensemble is, dat het om een een strijkkwartet met vier 
dezelfde instrumenten gaat. De naam Aeolus is ontleend aan de 
mythologische figuur Aeolus, die de vier winden beheerde. Net zoals Aeolus 
zijn vier verschillende winden kon uitzenden vanuit een grot, zo brengen de 
vier verschillende instrumenten van dezelfde familie een dynamisch 
klankenpalet via de snaren tot trilling. 
 
Het kwartet debuteerde tijdens het Kamermuziekfestival van Janine Jansen 
in 2008. Daarna volgden onder meer optredens in De Doelen, het 
Muziekcentrum Frits Philips en het Radio 4-programma Spiegelzaal.  
In 2009 presenteerde het de wereldpremière van twee onlangs ontdekte 
werken voor cellokwartet van Samuel de Lange jr. uit 1900. Een partituur 
van het manuscript werd door Jascha Albracht ontdekt in een buitenlands 
archief en is vervolgens uitgegeven door het Nederlands Muziek Instituut.  
In datzelfde jaar werd het kwartet door het NMF gevraagd mee te werken 
aan een cd waarop zij te horen zijn met twee juweeltjes uit de cellokwartet-
literatuur. 
 
Het kwartet kijkt over de grenzen van het geijkte repertoire en streeft naar 
diversiteit in programma’s en muziekstijlen. Denk hierbij aan klassieke 
concerten of lecture-recitals waarbij de bijzondere instrumenten van het 
NMF en/of de composities op het programma nader besproken worden. 



Sebastiaan de Rode studeerde aan de Conservatoria van Amsterdam, 
Rotterdam en Berlijn. Hij volgde diverse cursussen en masterclasses bij 
onder andere Nathanël Rosen, Janos Starker, Jerome Lowenthal en leden van 
het Alban Berg-, Brodsky-, Amadeus- en Guarneri Quartet. 
Sinds 1998 werkte Sebastiaan als freelancer bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, Holland Symfonia en het Residentie Orkest. Ook 
speelde hij solo met diverse orkesten in Nederland. 
Sebastiaan speelde in het HdK Ensemble Berlin en was één van de cellisten 
in het Cello-octet Amsterdam. Momenteel  speelt hij regelmatig met het 
Lagos Ensemble en het Aeolus Cellokwartet op diverse podia in Nederland. 
 
 
Sander van Berkel studeerde onder meer bij René Berman en Michel Dispa. 
Hij rondde zijn Masterstudie cello af bij Paul Uyterlinde door solo te spelen 
met het conservatoriumorkest van Gent, Tilburg en Maastricht. 
Daarna studeerde hij bij Professor Alexander Hulshoff aan de Folkwang 
Hochschule te Essen, Duitsland. 
Hij volgde masterclasses bij onder andere Colin Carr, Georg Faust en 
Quiriene Viersen. Hij remplaceert regelmatig in diverse beroepsorkesten. 
Sinds 2008 is hij lid van het Aeolus Cellokwartet waarmee hij onder andere 
concerten gaf in de Doelen en het Concertgebouw. 
Sander soleerde diverse malen met orkest, onder andere in het celloconcert 
van Elgar, Penderecki, de Elegie van Fauré, Kol Nidrei van Bruch en het 
Celloconcert in C van J. Haydn. 
 
 
Sanne van der Horst studeerde zij in Den Haag bij Marien van Staalen en 
als uitwisselingsstudent aan de Royal College of Music te Londen bij Jerome 
Pernoo en Jennifer Ward-Clarke (barokcello).  
Van 2002 tot en met haar Tweede Fase examen in mei 2004 studeerde zij in 
Den Haag bij Harro Ruysenaars. 
Sanne deed orkestervaring op in het Nationaal Jeugdorkest en nam tijdens de 
tournees deel aan diverse kamermuziekprogramma's. Ze maakte jarenlang 
deel uit van het Rodin Pianotrio. 
Sanne is remplaçant in het Residentie Orkest en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. 



Jascha Albracht studeerde hij cello bij Alexander Petrasch en piano bij 
Joop Celis.  
Daarnaast volgde hij diverse masterclasses, bij onder meer Quirine Viersen, 
Radu Aldulescu (cello), Yewgeni Moguilewsky (piano), Theo Olof, het 
Alban Berg kwartet (kamermuziek), Semyon Skigin (liedbegeleiding).  
Van 2002 tot 2003 volgde hij de 1e Orchester Akademie van het 
Sinfonieorchester Aachen, Duitsland. Momenteel is Jascha aangesteld als 
cellist in het Metropole Orkest.  
Als solist trad hij diverse malen op, onder andere met het Nederlands 
Promenade Orkest en het Philips Symfonie Orkest. Hij speelde onder meer 
concerten van Dvořák, Saint-Saëns, Vivaldi, Gulda en de Rococovariaties 
van Tsjaikowsky. Ook was hij te horen in het Triple Concert van Beethoven 
met zijn zus Cindy op viool en Laura de Lange op piano. 
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