
Programma 

Kamermuziek 
8 december 2011, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Eng a d in  Kwa r t e t  
Amarins Wierdsma | viool 

Jeanine van Amsterdam | viool 
León van den Berg | altviool 

Anton Spronk | cello 

met medewerking van 

Nic Harris | piano 
 
 

Fr. Schubert  Rosamunde 
(1797-1828) 
 
F. Mendelssohn  Kwartet Satzen 
(1809-1847) 
 
P a u z e  
 
J. Brahms  Piano Quintet 
(1833-1897) Allegro non troppo  
 Andante, un poco adagio  
 Scherzo: Allegro  

Finale: Poco sostenuto - Allegro  
non troppo - Presto, non troppo  

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Het Engadin kwartet werd in 2007 opgericht. De musici leerden elkaar 
kennen in het strijkersensemble ‘Fancy Fiddlers’, onder leiding van Coosje 
Wijzenbeek. Concerten werden gegeven in uiteenlopende locaties als het 
Gasuniegebouw in Groningen, het West-Indisch Huis in Amsterdam en 
Hotel Val Sinestra in Zwitserland. Ook traden zij in 2009 op tijdens het 
Internationaal Kamermuziek Festival in Utrecht, waarvan Janine Jansen de 
artistiek leider is. Het Engadin kwartet heeft opgetreden met solisten als 
mezzosopraan Leonore van Sloten en klarinettiste Nancy Braithwaite. 
 
 
Amarins Wierdsma (1991) dochter van dirigent Oane Wierdsma en 
klarinettiste Nancy Braithwaite, begon op tweejarige leeftijd met 
vioolspelen. Van 1996 tot 2009 studeerde ze bij Coosje Wijzenbeek, nu bij 
Vera Beths. Ze heeft regelmatig Bach-lessen van de cellist Anner Bijlsma. 
Tijdens het Peter de Grote festival ontving zij in 2009 de  
Lamberte-hoedemaker prijs. Amarins won 1e prijzen bij de Iordens 
viooldagen en het Davina van Wely Vioolconcours. In december 2007 werd 
zij benoemd tot Jong Muziektalent Nederland tijdens het Nationale Concours 
van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. In 2009 won zij een 3e prijs 
tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours.  
Amarins bespeelt een viool, die ze in bruikleen heeft van het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.  
 
Jeanine van Amsterdam (1992) is in 2010 toegelaten tot de 1e klas van het 
Conservatorium van Amsterdam bij Peter Brunt. Jeanine heeft als soliste 
succesvol deelgenomen aan diverse concoursen, waaronder de Iordens 
Viooldagen en het Interprovinciaal Concours (2005 1e prijs). Jeanine heeft 
diverse masterclasses gevolgd. Jeanine is haar studie begonnen bij  
M. de Gorter en A. Veerling, in 2007 is zij toegelaten tot de Talentenklas en 
Vooropleiding van het Conservatorium van Amsterdam bij Coosje 
Wijzenbeek. Zij vormt sinds 2004 het ‘Van Amsterdam Duo’ met haar broer 
Vincent van Amsterdam (accordeon). Momenteel maakt Jeanine ook deel uit 
van het Nationaal Jeugd Orkest. Jeanine heeft een strijkstok L. Morizot uit 
Mirecourt (1920) van het NMF in bruikleen. 
 
León van den Berg (1992) kreeg zijn eerste vioollessen op de muziekschool 
van Hilversum van Annemiek Helmink en Anneke Wittop Koning. Vanaf 
zijn veertiende studeerde hij bij Coosje Wijzenbeek. Sinds 2010 studeert 
León altviool bij Marjolein Dispa op het Conservatorium van Amsterdam. 
Hij volgde verscheidene masterclasses.  



Anton Spronk (1994, Den Bosch) deed de eerste acht jaar van zijn cello- 
studie bij zijn vader. Op z’n twaalfde ging hij naar Monique Bartels, eerst op 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag en sinds een paar jaar op de Jong 
Talent-afdeling Conservatorium Amsterdam. Hij haalde eerste prijzen bij het 
IPMC en het Nationaal Concours Jong Muziektalent. In april 2010 won hij 
een 1e prijs op de nationale finale van het PCC.  
In december van 2008 gaf Anton met zijn broer een succesvol concert in 
Mumbai (India) ter gelegenheid van de opening van een Internationale 
School voor klassieke muziek en dans. 
In 2007 gaf hij met een pianotrio concerten in Het Concertgebouw in 
Amsterdam en in Carnegie Hall in New York.   
Hij volgde cursussen en masterclasses bij onder andere Stefan Metz, Anner 
Bijlsma, Valter Despalj en Colin Carr. 
Anton is ook verbonden aan de Internationale Musikakademie Liechtenstein 
waar hij regelmatig masterclasses volgt bij Valter Despalj. Anton bespeelt 
een Cappichioni-cello (1944) in bruikleen gegeven door het NMF.  
 
Nicholas (Nick) Harris (Santa Cruz, Verenigde Staten, 1989) is op zijn 
zevende met pianospelen begonnen, eerst bij Mariko Kan in Santa Cruz, en 
vervolgens bij William Wellborn aan het San Francisco Conservatory. In 
2003 trad hij op bij het Carmel Bach Festival, waar hij selecties uit Bach's 
Goldberg Variaties heeft gespeeld. In 2004 verhuisde Nicholas samen met 
zijn familie voor twee jaar naar Utrecht. In die tijd studeerde hij bij Marcel 
Baudet in de Jong Talent afdeling van het Conservatorium van Amsterdam. 
Vervolgens ging Nicholas in 2006 naar Engeland om verder bij Marcel 
Baudet te studeren aan de Yehudi Menuhin School in Stoke d'Abernon, waar 
hij na drie jaar zijn opleiding heeft afgerond. Inmiddels is hij begonnen aan 
zijn Bacheloropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij 
wederom bij Marcel Baudet studeert. Naast zijn studie volgde Nicholas 
masterclasses bij onder meer Pascal Devoyon, William Wellborn, Jacques 
Rouvier en Andrew Ball. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


