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St r i j k kw i n te t  v a n  he t  
Ko n ink l i j k  Co nce r t g ebo uw O rkes t   

 
Ben Peled | viool 

Annebeth Webb | viool 
Saeko Oguma | altviool 

Jeroen Woudstra | altviool 
Nitzan Laster | cello 

 
 
 

W.A. M ozart Strijkkwintet in g-klein, KV 516 
(1756-1791) allegro 
-  menuetto: allegretto 
 adagio ma non troppo 
 adagio/allegro 
 
P a u z e  
 
F. Mendelssohn Strijkkwintet in B groot, op. 87 
(1809-1847)  allegro vivace 
 andante scherzando 
 adagio e lento 
 allegro molto vivace  
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De Israëlisch-Amerikaanse violist Benjamin Peled (New York, 1981) is 
sinds september 2006 eerste violist bij het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij werd opgeleid aan de University of Michigan en het Cleveland Institute 
of Music door Paul Kantor en William Preucil en volgde masterclasses bij 
Peter Salaff, Itzhak Perlman, Don Weilerstein en Paul Katz. Hij behaalde in 
mei 2006 zijn einddiploma, maar speelde al sinds 2000 in de New World 
Symphony (de Amerikaanse nationale orkestacademie). Hij deed ervaring op 
in diverse Amerikaanse festivalorkesten en kamerorkesten en was concert-
meester van onder meer het universiteitsorkest van Michigan en Cleveland. 
Hij was winnaar van de University of Michigan Competition in 2002. 
Kamermuziek speelde Benjamin Peled in veel verschillende ensembles, 
onder meer het door hemzelf opgerichte Oberon Trio. 
 
Annebeth Webb volgde haar eerste vioollessen bij Coosje Wijzenbeek en 
vervolgde haar opleiding aan de Manhattan School of Music en Indiana 
University School of Music (Bloomington) bij Sylvia Rosenberg. Zij sloot 
haar studie af in juni 2001 bij Herman Krebbers aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Zij volgde masterclasses bij Jean-Jacques Kantorow, Rositslav 
Dubinsky, Franco Gulli en Yfrah Neaman en was drie zomers op full 
scholarship in het Aspen Music Festival. 
Sinds september 2001 is Annebeth Webb tweede violiste bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Daarnaast speelt zij veelvuldig kamermuziek in 
binnen- en buitenland met verschillende vaste ensembles, waaronder Duo 
Navarra en Trio Verbunkos. Zij heeft een ensemble-in-residence in het 
Festival Massimo Amfiteatrof in Leavnto, Italië. 
Annebeth Webb bespeelt een Nicolaus Gagliano (Napels, 1711) die zij in 
bruikleen heeft van een particulier fonds. 
 
Saeko Oguma studeerde -aanvankelijk viool- aan de bekende Toho Gakuen 
Muziekacademie in Tokio en won prijzen op diverse nationale en 
internationale concoursen in Japan. Orkestervaring deed zij op bij het 
Deutsches Symphonie Orchester Berlin en bij enkele grote orkesten in haar 
eigen land. Daarna volgde een studie aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Sven Arne Tepl, Marjolein Dispa en Nobuko Imai. Tijdens 
het Internationale Johannes Brahms Concours in 2008 won zij de tweede 
prijs en werd winnares van het eerste Nationaal Altvioolconcours 
Amsterdam in 2009. 
 



Jeroen Woudstra studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Philip 
Hirshhorn en Keiko Wataya. Met een beurs vervolgde hij zijn studie aan de 
Mozart Academy in Krakow, bij Chumachenko Szigmundy, Altman en 
Nobuko Imai. Als kamermuziekspeler geeft Jeroen concerten op 
internationale festivals in Europa, de VS en Azië en speelt met musici als 
Emanuel Ax, Kyoko Hashimoto, Viktor Lieberman, Charles André Linale, 
Rainer Moog, Nathaniel Rosen en Young-Chang Cho. Ook speelt hij als 
solist in Europa, in vermaarde concertzalen als het Concertgebouw in 
Amsterdam en maakte hij een solo cd-opname met een van de 
Omroeporkesten. Sinds 2000 is Jeroen Woudstra altist in het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Sinds 2004 is hij artistiek lid van het Concert-
gebouworkest. Hij speelde de Symfonie Concertante van Mozart met 
Alexander Kerr in een tournee door de VS.� 
 
Nitzan Laster is geboren in Jerusalem. Op 7-jarige leeftijd kreeg hij zijn 
eerste cellolessen van Professor Schmuel Magen op de Rubin Academy in 
Jerusalem. Met het cello concert in C groot van Haydn debuteerde hij als 
solist na het winnen van de Rubin Academy Competition for solo in 1990. 
Een jaar later won hij tevens de Ruben Academy Competition of Modern 
Music. In 1992 kreeg hij een prijs toegekend door de Amerikaans-Israelische 
Stichting Keren Sharet, welke is opgericht door Isaac Stern. Hij vertrok naar 
Frankrijk, waar hij zijn studie vervolgde bij Michael Strauss aan het 
Conservatoire National Superieur de Paris. Tijdens zijn studie volgde hij 
masterclasses met grote cellisten als Janos Starker en Aldo Parisot. Zeer 
toegewijd aan de kamermuziek, heeft hij op talrijke festivals gespeeld, zoals 
op het Festival of Arts in New York, Spring Festival in St. Petersburg, Cezar 
Franck festival in België en in het Israël Festival. Met het Sharon Strijk-
kwartet (2004-2006), heeft hij een CD uitgebracht met de Mendelssohn 
strijkkwartetten opus 80 en 81. In 2007 maakte hij tournees met het pianotrio 
Amber Trio in Israël, Oostenrijk en Frankrijk. Momenteel is Nitzan lid van 
het Old West String Quartet en van het Nederlands Philharmonisch Orkest.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
De rozen zijn aangeboden door 
 
 
 


