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Ar to n i s  P ia no t r i o  
Anoek Brokaar | viool 

Ephraïm van IJzerlooij | cello 
Frank Oppedijk | piano 

 
 
 
A. Dvořák Pianotrio opus 90 ('dumky') 
(1841-1904) Zes delen 
 
P a u z e   
 
P. Tchaikovsky Pianotrio in a klein, op. 50 
(1840-1893) Tema con variazioni 

 
 
D. Shostakovich Pianotrio no. 2 in e klein, op. 67 
(1906-1975) Allegretto 
 

 

 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Het Artonis ensemble is een professioneel, jong en bevlogen pianotrio, 
bestaande uit drie musici die allen hun opleiding afrondden aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij docenten als Dmitri 
Ferschtman, Vera Beths en Naum Grubert. De leden van het trio 
wonnen prijzen op talrijke concoursen en traden veelvuldig op in 
binnen- en buitenland. Al binnen drie maanden na hun oprichting werd 
het trio door het Storioni Trio genomineerd voor de Storioni Festival 
Prijs. Als onderdeel hiervan trad het Artonis Pianotrio op tijdens het 
Storioni Festival in 2011.  

Als trio volgde het ensemble masterclasses bij Frank van de Laar en bij 
internationale topensembles als het Grieg trio, het Casals kwartet, 
Atrium kwartet en het Danel kwartet. 

 
 
Anoek Brokaar (1986) ontving haar eerste lessen op 7-jarige leeftijd. 
Al vroeg bleek haar talent: al op 12-jarige leeftijd werd ze toegelaten tot 
de speciale vooropleiding voor jong talent van het Koninklijk Conser-
vatorium te Den Haag, waar ze les kreeg van Qui van Woerdekom, 
Theodora Geraets, Janet Krause en Vera Beths. In 2009 gaf ze haar 
eindexamenrecital en sloot hiermee met succes haar Conservatorium-
studie af.  

Anoek won 1e prijzen op het Interprovinciaal Muziekconcours, het 
concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Prinses 
Christina Concours.  

Zij volgde masterclasses in zowel solospel als kamermuziek op festivals 
in Oostenrijk en Zwitserland en na een ontmoeting met Marc Danel. Op 
het Orlando festival in 2006 nam Anoek op zijn uitnodiging deel aan 
masterclasses van hem in Antwerpen en in Brussel. Verdere 
masterclasses volgde zij onder andere bij Anner Bijlsma, Erhard Shulz, 
Wim Blokland, het Storioni Trio en Philippe Graffin. 

Vanaf 2001 nam Anoek deel aan verschillende orkestprojecten, waar ze 
veel ervaring opdeed als aanvoerder en concertmeester. In het voorjaar 
van 2010 was zij aanvoerder van het Ricciotti Ensemble en trad hiermee 
op op spraakmakende locaties door heel Nederland: op de Dam in 
Amsterdam en op Utrecht Centraal Station, maar onder andere ook in 
een psychiatrische instelling. 



Als kamermusicus heeft Anoek een ruime, jarenlange ervaring. Zij trad 
regelmatig op in verschillende combinaties. Zo gaf zij concerten met 
haar strijkkwartet, maar ook in kleinere bezetting. In 2004 werd een 
recital van haar uitgezonden op Radio 4. 

Anoek bespeelt een viool uit 2009, die speciaal voor haar gebouwd is 
door Andranik Gaybaryan.  

 

Ephraïm van IJzerlooij  (1983) begon op 7-jarige leeftijd met 
muziekles. Na twee jaar les te hebben gehad in het bespelen van de lier 
en de blokfluit stapte hij op 9-jarige leeftijd over op de cello.  

In 2002 werd Ephraïm toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, waar hij studeerde bij Monique Bartels en sinds 2005 bij 
Dmitri Ferschtman. Na het behalen van zijn Bachelorgraad studeerde hij 
bij Dmitri Ferschtman verder voor zijn Master met de specialisaties 
Orkestspel, Kamermuziek en Solospel. Deze Masteropleiding sloot hij 
in 2009 met zeer goed gevolg af: de commissie waardeerde hem met een 
9, mét onderscheiding voor de poëzie in zijn spel. Van februari tot mei 
2008 volgde Ephraim na auditie ook de Ligeti Academy van het Asko-
Schönberg ensemble. 

Ephraïm volgde masterclasses bij onder andere Natalia Gutman, Yo Yo 
Ma, Quirine Viersen, Menahem Pressler, het Osiris Trio, het Storioni 
Trio, Harro Ruisenaars, Michel Strauss, Valter Despalj, Vladimir Perlin, 
Bernard Greenhouse, het Brodsky Kwartet, het Vermeer kwartet en het 
Jerusalem kwartet. 

Tijdens de NJO zomeracademie 2006 voerde hij de cellosectie aan in 
vier programma's. Met hen speelde hij onder meer op het Schleswig 
Holstein Musikfestival en het Edinburgh International Festival.  

In 2006 werkte Ephraïm samen met Sofia Gubaidulina aan de uitvoering 
van haar 'Am Rande des Abgrunds', onder meer tijdens de Cellobiënnale 
in Amsterdam. Gubaidulina speelde bij die gelegenheid een van beide 
aquafoons. Het zijn dierbare herinneringen geworden.  

Ephraïm bespeelt een cello, gebouwd door Dmitri Valkov in 1989. 

 

Frank Oppedijk  (1985) ontving zijn eerste pianolessen van Frits 
Kroese. Twee jaar later al, op 9-jarige leeftijd, soleerde hij met orkest in 
het Pianoconcert in C van Haydn. In 1999 volgde nog een het concert 
voor 2 piano's. 



Vanaf 2004 studeerde Frank aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag bij Ellen Corver en vanaf 2007 bij de Naum Grubert. Bij hem 
behaalde hij in 2009 zijn diploma in het solospel.  

Franks deelname aan concoursen resulteerde onder andere in de derde 
prijs op het Prinses Christina Concours in Haarlem (2001) en de eerste 
prijs op het Theo van der Pas-concours in Den Haag (2002). Frank 
volgde masterclasses bij onder andere Rudolf Janssen, David Kuijken, 
Frank van de Laar, Paolo Giaccometti, Bart van de Roer, Hans 
Eijsackers, Paul Komen, Marjes Benoist, Marc Danel en Kelvin Grout. 

Frank is een fervent kamermuziekspeler en vormt duo’s met 
verschillende instrumentalisten en vocalisten. Al sinds 1999 treedt Frank 
regelmatig op in binnen- en buitenland. Samen met de zangeres Eva 
Kroon verscheen hij live op TV bij de NPS. De uitvoering werd bekeken 
door meer dan 100.000 mensen. In 2003 voerde hij het ‘Sextet’ van 
Steve Reich uit in aanwezigheid van de componist zelf.   

Naast zijn activiteiten als uitvoerend musicus, heeft Frank ook een grote 
passie voor componeren. Hij voert zijn eigen composities regelmatig uit.  

In april 2011 richtte Frank de Stichting Verrassend Klassiek op met als 
doel laagdrempelige klassieke kamermuziekconcerten te organiseren 
van hoogstaande muzikale kwaliteit. Het eerste seizoen van de 
concertserie Verrassend Klassiek vindt plaats in 2011-2012, met 
bijzondere concerten als een ‘geurconcert’, een optreden met de 
wereldkampioen ‘kunstfluiten’. 
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