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Florien Hilgenkamp | sopraan 
Jan Willem Passchier | piano 

 
 
 
W.A. Mozart Vado, ma dove? 
(1756-1791) 
 
J. Haydn  The Mermaid's Song  
(1732-1809) The Wanderer  
 She never told her love  
 Sailors' Song  
 (uit Canzonettas)   
  
R. Schumann   In der Fremde  
(1810-1856) Intermezzo 
 Waldesgespräch  
 Die Stille  
 Mondnacht  
 Schöne Fremde 
 (uit Liederkreis) 
 
P a u z e  
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K. Weill Surabaya Johnny 
(1900-1950) 
 
W. Bolcom Waitin'  
(*1938) At the last lousy moments of love  

Angels are the highest form of virtue  
Toothbrush time 

  
G. Rossini Chanson de Zora 
(1792-1868) 
 
 
 
 
Florien Hilgenkamp behaalde haar diploma Master of Music in 2011  
aan het Codarts Rotterdams Conservatorium, waar ze studeerde bij Roberta 
Alexander en Carolyn Watkinson. 
  
Tijdens haar studie was ze veelvuldig als soliste te horen met het Codarts 
Symphony Orchestra. Hierdoor kreeg ze de kans om met gerenommeerde 
dirigenten te werken. Zo zong ze onder andere Johann Sabastian Bach's 
Cantate no. 4 van onder leiding van Roy Goodman, het 'Magnificat' van  
J.S. Bach onder leiding van Philip Pickett en 'Dances' van Louis Andriessen 
onder leiding van Henk Guittart. Bovendien vertolkte ze, onder Hans 
Leenders, de rol 'Vi' in Gershwins opera 'Blue Monday'. Met Roberto 
Beltrán-Zavala soleerde ze met het Rotterdam Ensemble tijdens een 
uitvoering van Luciano Berio’s 'Folk songs'. 
 
Verder was ze in maart 2011 te horen in het Rotterdamse concertgebouw  
'De Doelen', waar ze in de Jurriaanse zaal, samen met pianist Jan Willem 
Passchier, een liedrecital met repertoire van Schubert, Wolf en Rossini ten 
gehore bracht. 
 
Ze won in april 2011 de publieksprijs tijdens de competitie 'Prix d’Harmonie' 
in Rotterdam, evenals de competitie van het 'Netherlands American 
Community Trust Concert' in 'Het Concertgebouw' in Amsterdam. Dankzij 
deze competitie was ze in november 2011 solistisch te horen in de 'Carnegie 
Hall' in New York. 



Naast haar werkzaamheden als soliste nam Florien als ensemblelid deel aan 
verscheidene operaproducties, zoals 'Don Giovanni' van W.A. Mozart, 
uitgevoerd door het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van 
Jan Willem de Vriend, 'The Fairy Queen' van H. Purcell, uitgevoerd door het 
Residentie Orkest onder leiding van Bas Wiegers en 'Die Lustige Witwe' van 
F. Léhar, uitgevoerd door Het Gelders Orkest, in onder andere 'Het 
Concertgebouw' in Amsterdam, onder leiding van Martin Sieghart. 
  
Ook op de radio was Florien een aantal keer te beluisteren. Bijvoorbeeld bij 
Radio 4 (Viertakt Podium), Radio Rijnmond en RTV-Noord-Holland (Opera 
Pietje), waar ze lied- en operarepertoire ten gehore bracht. 
Tijdens het festival Muziekzomer Gelderland voerde ze enkele aria’s van 
Mozart uit. 
  
Tot Floriens oratoriumrepertoire behoren de cantates en passies van Johann 
Sebastian Bach, de 'Messiah' van Georg Friedrich Händel, cantates van 
Buxtehude, het 'Requiem' van Fauré en het 'Gloria' van Vivaldi. Met dit 
repertoire trad ze op onder leiding van dirigenten zoals Harm Jansen, Chris 
Pauw en Danny Nooteboom. 
  
In de afgelopen jaren nam ze deel aan masterclasses en coachings van 
Barbara Bonney, Jard van Nes, Daniëlle Borst, Christiane Oelze, Rudolf 
Pierney en Melanie Diener. De lessen bij gerenommeerde pianisten zoals 
bijvoorbeeld Roger Vignoles, Rudolf Jansen, Simon Lepper en Eric 
Schneider gaven haar belangrijke muzikale inspiratie en de mogelijkheid 
haar liedrepertoire en interpretatie te verfijnen. 
 
 
 
Jan Willem Passchier is geboren in Rotterdam (1970) en studeerde piano 
bij Michael Davidson. Hij behaalde in 1995 zijn diploma aan het Rotterdams 
Conservatorium. De laatste jaren legt hij zich steeds meer toe op het spelen 
van kamermuziek. Naast concerten in binnen- en buitenland, werkte hij mee 
aan cd-opnamen en speelde premières van eigentijdse composities, zowel 
solo als in ensembleverband. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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 
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