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Pa v a d i t a  Ta ng o  S t r i ng  Qua r te t  
 

Sophie de Rijk | viool, arrangementen & compositie 
Claudia Valenzuela | viool 
Alexandra Welch | altviool 

Eva van de Poll | violoncello 
 

A. Piazzolla  Lo que vendra 
A. Troilo Responso 
 Tres y dos 
A. Aieta Pavadita 
H. Francini  Pedacito 
S. De Rijk  Pueblo 
S. Cosentino  En la emboscada 
P. Laurenz Milonga de mis amores 
A. Piazzolla  Fuga Y misterio 
 
P a u z e  
 
S. De Rijk  Falta  
A. Piazzolla  Michelangelo 70  
 Preparense  
S. Piana  Caseron de tejas  
A. Piazzolla  Milonga en re  
J. Plaza  Nocturna 
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Het Nederlands-Franse-Britse strijkkwartet Pavadita heeft twee vurige 
passies van de leden weten te combineren: de zinderende Argentijnse Tango 
en het musiceren in het beproefde klassieke strijkkwartetverband. Met eigen  
arrangementen worden traditionele en moderne tango’s, van de Caro tot 
Piazzolla, ten gehore gebracht in verschillende settings: theaters, 
tangosalons, kamermuziekpodia en (wereld)muziekfestivals. Een succesvolle 
symbiose is het resultaat en schept ruimte om raakvlakken met andere stijlen 
en genres te verkennen. 
  
Naast haar concerten met het Argentijnse tangorepertoire speelt Pavadita dan 
ook graag 'over de randjes van de tango' en is altijd op zoek naar spannende 
of interessante cross-overs met andere (muzikale) genres. Zo kwam het na 
een ontmoeting met een Senegalese popmuzikant tijdens het Dunya festival 
in 2004 tot een cd-opname. Ook was Pavadita gast in de theaterconcert-
tournees Overspel en Tempel der Liefde van Thé Lau in meer dan 80 
theaters in Nederland en België en begeleidde Pavadita de Cubaanse 
wereldster Ibrahim Ferrer op het North Sea Jazz Festival in juli 2005. 
  
Het kwartet was te vinden op diverse podia waaronder het Concertgebouw  
te Amsterdam maar ook maakte Pavadita uitstapjes richting Jazz met het 
Kindred Spirits Project met concerten in onder andere Paradiso, op het North 
Sea Jazz festival en het Pure Jazz festival te Den Haag. 
In december 2006 bracht Pavadita haar debuut-cd Con Cuerda in eigen 
beheer uit, gaf in de zomer van 2007 op uitnodiging een aantal concerten in 
Turkije en werd in datzelfde jaar genomineerd voor de Beyond Publieksprijs 
voor de meest veelbelovende Nederlandse en Belgische artiesten en gezel-
schappen in de wereldmuziek. In 2008 stond Pavadita Con Koleva, tango 
percussión, een samenwerking met de virtuose marimbiste Tatiana Koleva 
op het programma. 
In 2008 werkte het kwartet ook mee aan de opera Drebbel, met hedendaagse 
muziek van Kees Wieringa. Een tweede samenwerking met Kees Wieringa 
volgde in 2011, met de Muzikale Wandeling in de Nollen, bij Den Helder. 
Het ensemble speelde voor een meer dan 8000-koppig publiek tijdens de 
Nekka Nacht in het sportpaleis te Antwerpen met onder andere Thé Lau,  
The Scene, Tom Barman, Maria de Fatima & Katharina Vermeulen. 
2010 stond in het teken van Cuerdas con Fueye (strijken & zuchten) met 
internationale sterbandoneonist Victor Hugo Villena als gast. In datzelfde 
jaar kwam de gelijknamige cd uit bij het label Penguin. Een reprise van dit 
programma volgde in 2011. In 2012  is hun muziektheatertournee Aníbal & 
Ástor, met acteur/zanger Frans van Deursen op de planken gekomen. 



De pers over Pavadita tango string quartet: 
 
Pavadita is:  
“Punky” (NRC), “Fabelachtig” (Trouw) en “Van Passie Dampend” 
(Volkskrant) 
 
 
Sophie de Rijk 
Na het afronden van haar studie Musicologie aan de Universiteit Utrecht, 
stortte Sophie zich op haar grote passie: Argentijnse Tango. Ze koos voor de 
Tango-afdeling aan het conservatorium in Rotterdam, een nieuwe en unieke 
opleiding in Europa. Ze studeerde daar viool bij Benzion Shamir en Sexteto 
Canyenge-violist Martijn van der Linden, ensemble- en arrangeerlessen bij 
Gustavo Beijtelmann, Carel Kraayenhof en Leo Vervelde. Sophie speelde in 
diverse tango ensembles als OTRA en Sexteto Puñal, had workshops bij Juan 
José Mosalini en leden van Color Tango. Tijdens haar verblijf in Buenos 
Aires speelde zij in het vermaarde Orquesta Escuela onder leiding van 
Emilio Balcarse en volgde er vioollessen bij Ramiro Gallo en Pablo Agri. 
Van de hand van Sophie zijn verscheidene artikelen over tango verschenen. 
In 2003 richtte zij Pavadita Tango String Quartet op. 
Met dit strijkkwartet werkte zij samen met onder andere Victor Hugo 
Villena, Ibrahim Ferrer (North Sea Jazz), Thé Lau, Tom Barman en  
Katharina Vermeulen (Nekka, be). De arrangementen voor het strijkkwartet 
zijn van de hand van Sophie. In 2009 maakte zij met Pueblo haar debuut als 
componiste. Naast Pavadita speelt zij in het nieuwe Tango Masivo, met 
leden van het populaire Astillero Tango. 
 
Claudia Valenzuela 
Claudia  is in Frankrijk opgegroeid in een muzikale familie. Ze begon met 
vioolspelen toen ze zes was. Tot haar 18e jaar studeerde ze aan het 
Conservatoire Nationale in Fresnes, Frankrijk  In 1998 kwam ze naar 
Nederland om klassieke muziek te studeren bij Andras Czifra aan het 
Rotterdams Conservatorium. Na haar afstuderen in 2004 deed ze een master 
kamermuziek aan het Fontys Conservatorium in Tilburg bij Jenny Spanoghe. 
Claudia heeft altijd latin gespeeld en samengewerkt met diverse groepen, 
zoals Eric y su Chocolate, Charanga La Crisis en Sonando. Daarnaast speelt 
zij tango in het Pavadita Tango String Quartet en Mexicaanse mariachi-
muziek in Tierra Caliente. 
Door haar liefde voor latin jazz ontstond haar interesse in geïmproviseerde 
muziek; hieruit is haar project het Tomasa Quartet voortgekomen. 



Alex Welch 
De Britse Alex Welch studeerde muziek aan Cambridge University en 
altviool bij Yuko Inoue aan het Royal Northern College of Music. Na een 
tweejarig verblijf in Colombia, Zuid-Amerika, als plaatsvervangend 
aanvoerder in het Orquesta Sinfonica del Valle, keerde zij terug naar Groot-
Brittannie. Daar speelde ze als freelancer in diverse orkesten, waaronder het 
Northern Sinfonia, het BBC Scottish Symphony Orchestra, het Hallé 
Orchestra en het London Soloists Chamber Orchestra. Tegelijkertijd 
studeerde zij compositie, improvisatie en educatie aan het Guildhall School 
of Music and Drama. Ze werkte mee aan diverse educatieve projecten in 
Londen met onder andere het Wigmore Hall and South Bank Centre. Alex 
woont sinds 2007 in Utrecht, speelt altviool in onder meer het Metropool 
Orkest, voor de Joop van de Ende-producties Miss Saigon en Les Misérables 
en in het Pavadita Tango String Quartet. Ook verzorgt ze workshops bij het 
Muziekcentrum van de Omroep. 
 
Eva van de Poll 
Eva  studeerde violoncello bij Dmitri Ferschtman, Michel Dispa en Ran 
Varon in Amsterdam waar zij haar DM diploma haalde. In juni 2001 rondde 
zij haar Tweede Fase Studie af in Zwolle bij Ran Varon. Naast haar positie 
in Pavadita Tango String Quartet werkt Eva mee aan uitvoeringen van film, 
theater- en dansvoorstellingenen en hedendaagse kamermuziekprojecten, 
zoals met Filmorkest Max Tak, Insomnio, KAIDA Trio en Corrie van 
Binsbergen, de Chris Hinze Combination en het Escher Ensemble. Eva is lid 
van trio To be Sung, en speelde hiermee onder andere op het Huddersfield 
Festival for Contemporary Music in Engeland, Djogyakarta Contemporary 
Music Festival in Indonesië, Festival in the Shape of an Egg en het festival 
OPENING! in Trier, Duitsland.  
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De rozen zijn aangeboden door 


