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T h e  A m s t e r d a m  C h a m b e r  S o l o i s t s  
Thomas Beijer | piano 

Tijmen Huizingh | viool 
Anna-Magdalena den Herder | altviool 

Charles Watt | cello 
 

 

F. Mendelssohn (1809-1847) Pianokwartet in c, opus 1 nr. 1  

 allegro vivace 
 adagio 
    scherzo: presto 
    allegro moderato 

 
 
F. Bridge (1879-1941) ‘Phantasy’ pianotrio in c  
 
P a u z e  

J. Brahms (1833-1897) Pianokwartet in c opus 60 

allegro non troppo 
scherzo: allegro 
andante 
finale: allegro comodo 
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Het doen herleven van de klassieken en het verkennen van onbegane 
paden. Onverwachte verbanden aan het licht brengen in intense, kleurrijke 
programma’s, zonder aan één bezetting gebonden te zijn. Het was sinds 
lang de afzonderlijke wens van vier jonge, individueel reeds met 
verschillende prestigieuze prijzen onderscheiden musici. 
In de lente van 2009 vonden zij elkaar: Thomas Beijer, Tijmen Huisingh, 
Anna-Magdalena den Herder en Charles Watt zijn The Amsterdam 
Chamber Soloïsts. 
Met hun meeslepende spel en originele programmering is de groep snel 
uitgegroeid tot één van de meest zinderende nieuwe ensembles. 
 
In oktober 2010 zijn de musici door een jury verkozen tot Laureaat van het 
Vriendenkrans Concours van de Stichting Vrienden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Ook zullen zij, als winnaars van de serie 'het 
Debuut', in oktober 2011 10 concerten verzorgen in alle grote zalen van 
Nederland. Na optredens voor Radio 4 tijdens het Festival Classique, het 
Grachtenfestival en in zalen door het hele land, waaronder het 
Concertgebouw in Amsterdam, maakten the Amsterdam Chamber Soloïsts 
onlangs een succesvol debuut in Engeland, resulterend in een uitnodiging 
tot Artists in Residence in Oxfordshire komend seizoen.  
In 2011 zullen ze hun debuut-CD opnemen. 

 
Thomas Beijer, piano, treedt vanaf tienjarige leeftijd op, speelde in alle 
belangrijke concertzalen in Nederland - waaronder de Grote Zaal van het 
Concertgebouw van Amsterdam - en gaf recitals/concerten in Kopenhagen, 
Stockholm, Singapore, Kobe, Iwakuni en Tokyo.  
Met een indrukwekkend recital in de Sweelinckzaal, met werken van 
Scarlatti, Schubert en de Falla, sloot Thomas Beijer op 25 mei 2009 zijn 
Bachelorstudie aan het Conservatorium van Amsterdam af met een 10 cum 
laude bij de internationaal vermaarde pianopedagoog Jan Wijn. 
Thomas Beijer's debuut album met werken van Johannes Brahms is op het 
label Brilliant Classics in meer dan 40 landen uitgebracht.   
In 2007 wint Thomas Beijer het prestigieuze pianoconcours van de Young 
Pianist Foundation. In de finale won hij met zijn vertolking van Mozart's 
Pianoconcert nr. 9 in Es KV271 ook de publieksprijs. 
In 2002 werd hij toegelaten tot het Studiefonds voor Jonge Meesters, dat 
hem in staat stelt masterclasses te volgen bij Elza Kolodin in Italië. Thomas 
Beijer volgde verder masterclasses bij Pascal Devoyon, Jacques Rouvier en 
Murray Perahia. 
 



Tijmen Huisingh, viool, studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Lex Korff de Gidts, Jan Repko, Ilya Grubert en werd in oktober 2004 
aangenomen voor ‘The International Competition Preparation Course’ van 
de Scuola di Musica in Fiesole als leerling van Pavel Vernikov. Deze 
prestigieuze 3-jarige opleiding rondde hij in juni 2007 af.  
Masterclasses volgde hij, zowel solo als in kamermuziekverband, bij Viktor 
Liberman, Krzysztof Wegrzyn, Donald Weilerstein, Stefan Metz, Valentin 
Berlinsky, Norbert Brainin en Sigmund Nissel (Amadeus Kwartet), het 
Párkányi Kwartet en het Brodsky Kwartet. 
Tijmen remplaceert regelmatig in het Mahler Chamber Orchestra, 
Combattimento Consort Amsterdam en Amsterdam Sinfonietta en als 
assistent-concertmeester van het European Union Chamber Orchestra speelt 
hij ongeveer 50 concerten per jaar over de hele wereld. Het afgelopen 
seizoen was hij ook als solist met dit orkest te beluisteren. Ook is hij gast-
concertmeester bij verschillende orkesten in Nederland en Italie. Als violist 
van het Quartetto di Pistoia geeft hij concerten in heel Italie. 
Tijmen won verschillende prijzen op nationale en internationale concoursen, 
waaronder de Jordens viooldagen en het Princes Christina Concours. Met 
zijn duopartner, de Italiaanse pianist Alessandro Barneschi, was hij in 2007 
prijswinaar van het Internationale Kamermuziek concours 'premio Rovere 
d'Oro' in Ligurie. 
Hij bespeelt een viool uit 1850 van Jean-Baptiste Vuillaume met een stok 
(ca. 1895) gebouwd door Joseph Arthur Vigneron, hem ter beschikking 
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Anna-Magdalena den Herder, altviool, studeert aan het conservatorium 
van Amsterdam waar zij les heeft van Marjolein Dispa. Daarnaast volgt zij 
regelmatig lessen in binnen- en buitenland bij Wolfram Christ, Nobuko Imai, 
Jürgen Kussmaul en Sven Arne Tepl. Zij volgde masterclasses bij onder 
meer Yuri Bashmet, Gidon Kremer, Lyn Harrel, Gary Hoffman, Seiji 
Ozawa, Dmitry Ferschtman en Erwin Schiffer. Meer lessen kreeg zij bij 
zomercursussen als de Kronberg Academy te Duitsland en de International 
Music Academy-Switserland (IMAS),  
Zij soleerde met orkesten in diverse nederlandse grote zalen met onder 
andere de Trauermusik van Hindemith en Mozart's Sinfonia concertante. 
In kamermuziekbezetting speelde Anna-Magdalena in binnen- en buitenland 
met onder meer Liza Ferschtman, Alena Baeva, Agata Szymczewska en 
tijdens festivals met Lynn Harrel en Gary Hoffman. 
Recent ontving zij de Kersjes van Groenekanbeurs 2009, als eerste 
altvioliste. Ook won ze de tweede prijs en publieksprijs op het eerste 
nationaal Altvioolconcours. Tevens was zij eerste prijs winnaar bij het 



Prinses Christina Concours en het concours van de Stichting Jong 
Muziektalent Nederland (SJMN).  
Anna-Magdalena was aanvoerder van de altvioolgroep van het Nederlands 
Jeugd Strijk Orkest en het Jeugd Orkest Nederland en ze maakte meerdere 
malen deel uit van het European Union Youth Orchestra. 
Ze bespeelt een altviool voor haar gebouwd door Tony Padday. 
 
Charles Watt, cello, studeerde aan Clare College in Cambridge en de 
Eastman School of Music in Rochester, New York. Ook hield hij twee jaar 
lang een prestigieuze fellowship aan de Guildhall School of Music and 
Drama in Londen. Tijdens zijn studie aan de Guildhall School of Music and 
Drama won Charles de Ian Flemming Award van de Musicians Benelevont 
Fund en werd hem de Countess of Munster Musical Award uitgereikt. 
Hij won de Ian Flemming Award en de Countess of Munster Musical Award 
en soleerde onder andere in de Royal Albert Hall in Londen met de Royal 
Philarmonic Orchestra en in het concert van Dvořák met het Northumberland 
Symphony Orchestra. Zijn concerten zijn uitgezonden op BBC 3 en voor 
Channel 4 nam hij Bach suites op. 
Recente concerten zijn het Dvořák cello concert met het Northumberland 
Symphony Orchestra en een debuut recital in de Purcell Room in Londen 
tijdens de prestigieuze Park Lane Group series. Ook wordt hij regelmatig 
uitgenodigd als gastaanvoerder in Amsterdam Sinfonietta. 
Charles is als docent verbonden aan de wereldberoemde Yehudi Menuhin 
School, de Purcell School en de Guildhall School of Music and Drama in 
Londen. 
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