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H o l l e n  &  S t i l s t a a n  
 
 
 

Syrène Saxofoonkwartet presenteert Hollen & Stilstaan.  
Een programma dat net zo raast en ruist als het moderne leven, maar ook 
serene rustmomenten kent. Want muziek laat de tijd voorbijgaan, maar 

brengt de tijd tegelijk tot stilstand. Het kwartet laat je mindfull relaxen met 
Arvo Pärt, om een moment later weer door een achtbaancompositie van 

Sufjan Stevens te sjezen. De musici laten je chillen met Claude Debussy en 
rennen voor je leven met Antonio Vivaldi. 

 
Het is kortom Hollen & Stilstaan met Syrène! 

Je zou er de tijd haast door vergeten ... 
 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Het Syrène Saxofoonkwartet bestaat uit vier jonge dames die elkaar 
hebben leren kennen op de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Zij 
hebben zich vernoemd naar de Sirenen uit Homerus’ Odyssee.  
 

Het motto van Syrène is 'Friszoet en Stevig'. Het is een grote droom om 
luisteraars op een overtuigende, frisse manier kennis te laten maken met het 
saxofoonkwartet repertoire waar zij zelf erg enthousiast over zijn. Ze willen 
zich niet beperken tot één stijl maar hopen met zowel arrangementen van 
bekende klassiekers als grensoverschrijdende hedendaagse stukken de 
luisteraar te betoveren door de rijke kleuren van het saxofoonkwartet. 
Syrène heeft al veel succesvolle concerten gegeven waaronder in het 
Concertgebouw, het Bimhuis, Muziekgebouw aan het IJ en de Muziek-
centra Vredenburg en Frits Philps Eindhoven. Dit reislustige kwartet heeft 
daarnaast ook opgetreden in Berlijn, Parijs en in St. Petersburg.  
Ook op Radio 4 en bij de publieke omroep hebben zij van zich laten horen. 
 
 

Femke IJlstra (1982) studeerde bij Arno Bornkamp en sloot haar bachelor 
examen met groot succes af. In 2009 behaalde zij haar master diploma met 
onderscheiding. De jury waardeerde haar veelzijdigheid en intuïtieve spel. 
Veel van haar solistische optredens vinden plaats op kamermuziekfestivals 
of in samenwerking met hafabra en symfonieorkesten in binnen- en 
buitenland. Verder heeft ze al verschillende opnames gemaakt voor Radio 4 
en was ze te zien in het tv-programma Vrije geluiden. 
Femke remplaceert bij het ‘beste orkest ter wereld’, het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest en andere toonaangevende orkesten als de Radio 
Orkesten, Holland Symfonia, Residentie  Orkest en Anima Eterna (Be). 
Verder werkte ze met Holland Baroque Society en Calefax rietkwintet. 
Naast het Syrène saxofoonkwartet maakt Femke deel uit van HET 
Ensemble (www.hetensemble.nl) en MUSU (www.musu.nl). 
 

Lotte Pen (1983) is een veelzijdig saxofoniste. Ze studeerde in Amsterdam, 
Utrecht en Berlijn. Op jonge leeftijd won ze de Rabobank Prijs en het 
Prinses Christina Concours. Ze speelde solo in prominente zalen in  
New York, Tokio, Parijs en Berlijn en remplaceert regelmatig bij de 
belangrijkste Nederlandse orkesten. Lotte was vaak te horen op Radio 4 en 
te zien op tv. In het najaar van 2010 werd ze opgenomen in de VIVA-400 
voor succesvolle jonge vrouwen. 
 



Annelies Vrieswijk (1983) studeerde saxofoon aan het Prins Claus 
Conservatorium bij Peter Stam, aan de Kungliga Musikhögskolan bij 
Christer Johnsson (beide Bachelor) en aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Arno Bornkamp (Master).  
Naast het Syrène saxofoonkwartet speelt Annelies in Duo Vrieswijk-
Toxopeus (www.duovrieswijktoxopeus.nl) en het Rosa Ensemble 
(www.rosaensemble.nl). Verder remplaceert Annelies bij diverse 
Nederlandse orkesten en ensembles, zoals het Residentie Orkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Brabants Orkest en het  
Asko | Schönberg. 
 

Aukelien Kleinpenning (1987) heeft voor haar Bachelor en Master of Music 
gestudeerd bij Johan van der Linden aan het Utrechts Conservatorium. In 
april 2011 studeerde ze aan het Konservatorium Wien Privatuniversität. 
In 2009 deed Aukelien mee aan diverse projecten van het Nederlands 
Blazers Ensemble, waaronder het Nieuwjaarsconcert 2009 en de BBC Proms 
in de Royal Albert Hall in Londen. 
Naast het Syrène Saxofoonkwartet maakt Aukelien deel uit van het J.O.N.G. 
ensemble (www.jongensemble.nl). 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft Aukelien een Cultuurfondsbeurs 
toegekend. Deze toewijzing is mogelijk gemaakt door het Dijkstra-Visser 
Fonds, Ruares Bloemkolk Fonds en het Van Raalten van Klaveren Fonds.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   


