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Duo Navarra 

Annebeth Webb | viool  
Joanna Westers | viool 

G. Telemann   Canonic Sonata in G major No. 1 
(1681-1767) Vivace 
 Adagio 
 Allegro 

Ch. De Bériot Grand duo for two violins Op. 57 No. 3 
(1802-1870) Moderato 
 Adagio 
 Allegretto 

Fant de Kanter Vioolduel  
(*1969) 

P a u z e  

J. Leclair   Sonata for two violins Op. 3 No. 2 
(1697-1764) Allegro 
 Sarabanda largo  
 Allegro 

E. Ysaÿe Sonata for two violins in A minor 
(1858-1931) Poco lento, maestoso - Allegro fermo 
 Allegretto poco lento 
 Finale. Allegro vivo e con fuoco 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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 bij Herman Krebbers aan het Conservatorium van Amster-
dam in juni 2001. Zij volgde masterclasses bij Igor Ozim, Jean-Jacques 
Kantorow, Rostislav Dubinsky, Franco Gulli en Yfrah Neaman.  
Sinds september 2001 is Annebeth Webb tweede violiste bij Het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Zij is mede-oprichter van Camerata RCO, een 
ensemble met leden uit het orkest. Zij heeft een eigen serie in de Oude 
Kerk van Spaarndam en een ensemble-in-residence in het Festival 
Massimo Amfiteatrof in Levanto, Italië. 
Annebeth Webb bespeelt een Napolitaanse Nicolaus Gagliano uit 1711. 

Joanna Westers behaalde in 2005 haar vioolstudie BMus in Performance 
Cum Laude aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht bij Chris 
Duindam. Dankzij beurzen van onder meer het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, VSB Fonds en een RCM Constant Kit and Lambert 
Scholarship vervolgde zij in 2005 haar vioolstudie aan de Royal College of 
Music in Londen bij Dr. Levon Chilingirian waar Joanna in juli 2007 haar 
Postgraduate in Advanced Performance behaalde met onderscheiding. 
Het Huygens Scholarship Programme stelde Joanna in staat verder te 
studeren voor het concert-diploma (Artist Diploma) dat zij in juni 2008 
behaalde; eveneens studeerde zij dank zij dit programma aan de Royal 
College of Music te Londen. Na het afronden van haar studie werd Joanna 
toegelaten tot de Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest. De 
succesvolle afronding van het academiejaar werd bekroond met de 
toekenning van de Bernard Haitink Aanmoedigingsprijs voor Jong Talent. 
Sinds 1 april 2011 maakt zij deel uit van het Koninklijk Concertgebouw-
orkest als tweede violiste.  
Joanna bespeelt een Camillus Camilli viool (Mantua, 1736)  
die zij in bruikleen heeft van een particulier. 
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Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
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