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Kamermuziek 
12 april 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

 

Lisa Jacobs | viool 
Ksenia Kouzmenko | piano 

 
R e c i t a l  

met onder andere Piazolla, Ravel en Michiel Mensingh 
 
 
 
Stervioliste Lisa Jacobs (1985) studeerde sinds haar achtste viool bij Joyce 
Tan en sinds 2001 bij Ilya Grubert in Amsterdam, waar zij met een tien met 
onderscheiding is afgestudeerd voor zowel haar bachelor als haar master-
studie waarbij de jury sprak dat "superlatieven tekort schoten" met 
betrekking tot haar fenomenale spel. Zij was tevens leerling van Christoph 
Poppen in München waar zij het prestigieuze Konzertexam met succes 
afrondde. Dit werd ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
Op pas 17-jarige leeftijd maakte Lisa haar succesvolle debuut met het 
Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Riccardo Chailly en 
speelde sindsdien meerdere malen in alle grote concertzalen van Nederland 
en verder over de hele wereld, zowel in kamermuziekverband als soliste met 
veel orkesten, waarbij zij steevast door zowel het publiek als de pers 
juichend werd ontvangen. Lisa won verscheidene eerste prijzen op (inter) 
nationale concoursen, ontving talloze beurzen in Nederland, Italië en 
Frankrijk en was meerdere malen te beluisteren op de nationale en 
internationale televisie en radio. In augustus 2008 won Lisa Jacobs de 
prestigieuze Grachtenfestivalprijs. Lisa bespeelt een Rugieri uit 1683, die 
haar particulier ter beschikking is gesteld. 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Ksenia Kouzmenko (Wit-Rusland) werd geboren als dochter van een 
pianistenechtpaar. Op 7-jarige leeftijd werd ze aangenomen op het Nationaal 
Muziekcollege te Minsk, waar ze op haar achttiende cum laude afstudeerde, 
met gouden medaille. Ze vervolgde haar pianostudie aan de Nationale 
Muziekacademie, waar ze, eveneens cum laude, haar master haalde als 
concertpianist en docent in pianobegeleiding en kamermuziek.  
 
In 1995 kwam ze met een internationale studiebeurs naar Nederland voor 
studie bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en 
ontving in 1997 en 1998 een beurs van de Yoeri Egorov Foundation.  
Ksenia volgde masterclasses, behaalde de tweede prijs en de publieksprijs 
van het Internationale Tromp Muziek Concours te Eindhoven en de derde 
prijs op de Rencontres Musicales de Gaillard, Frankrijk. Ook ontving zij 
verschillende prijzen voor pianobegeleiding. Naast haar soloconcerten speelt 
Ksenia kamermuziek in verschillende ensembles en bezettingen en werkt 
sinds 1999 als docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 


