
Programma 

Kamermuziek 
22 april 2017, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Frans Hals Kwartet  
 

Elise Besemer | viool  
Gioia Kuipers | viool  

Robin van Gameren | altviool  
Kalle de Bie | cello 

 
 
L. van Beethoven  Strijkkwartet No.6, Op.18 No.6 
 Allegro con brio  
 Adagio, ma non troppo (E♭ major)  
 Scherzo. Allegro  
 La Malinconia. Adagio  
 Allegretto quasi Allegro  
 
Henriëtte Bosmans  Strijkkwartet  
  Allegro molto moderato 
 Lento 
 Allegro molto 
 
PAUZE 
 
D. Sjostakovitsj  Strijkkwartet no. 9 in E-flat major
 Moderato con moto 
 Adagio   
 Allegretto  
 Adagio   
 Allegro       
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Het Frans Hals kwartet is gestart in september 2014. De vier musici 
hebben elkaar leren kennen in de periode dat zij als jong talent 
verbonden waren aan de conservatorium Amsterdam. Elise, Robin en 
Kalle speelden jarenlang bij de Fancy Fiddlers, het strijkersensemble 
van Coosje Wijzenbeek. Alle leden van het kwartet hebben naast hun 
reguliere studie veel masterclasses gevolgd en deelgenomen aan tal 
van concoursen en festivals. Hierbij werden diverse eerste prijzen 
behaald. Het Frans Hals kwartet volgde masterclasses tijdens de 
Zeister Muziek-dagen.  
 
Elise Besemer (1994, Rotterdam) speelt vanaf haar vijfde viool. Ze 
kreeg achtereenvolgens les van Hélène van Leeuwen (Jong 
Talentafdeling van het Conservatorium van Codarts Rotterdam) en 
Coosje Wijzenbeek (Sweelinck Academie, Conservatorium van 
Amsterdam). Sinds 2014 studeert ze bij Jaring Walta (Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag). 
In het voorjaar van 2016 stond Elise in de finale van het Nederlandse 
Vioolconcours, categorie Oskar Back. Het oordeel van de jury was: 
‘Haar spel is zeer sensitief, zonder effectbejag, volstrekt eerlijk. Elise 
is een bijzonder allround violiste’.   
In juni 2016 is Elise toegelaten tot het academisch jaar 2016/2017 
van de Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze maakt 
verder deel uit van diverse ensembles. 
Elise is genomineerd voor de GrachtenfestivalPrijs. De prijs wordt 
uitgereikt op woensdag 16 augustus 2017 tijdens de 'Avond van de 
GrachtenfestivalPrijs' in de Wintertuin van Hotel Krasnapolsky. 
 
Elise bespeelt een viool van Jean Baptiste Vuillaume, gebouwd in 
1886 in Parijs. Deze is haar in bruikleen gegeven door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Gioia Kuipers (1995) begon haar studie als altvioliste aan de 
Sweelinck Academie voor Jong Talent van het conservatorium van 
Amsterdam, waar zij les kreeg van onder andere Judith Wijzenbeek. 
Vanaf 2015 is ze gestart met haar vioolopleiding en sinds september 
2015 heeft zij les bij Maria Milstein. Gioia heeft diverse prijzen 
gewonnen bv. bij het Prinses Christina Concours. 
De Franse strijkstok van Eugène Sartory, gebouwd in Parijs is haar in 
bruikleen gegeven door de Stichting Gagliano – Instrumentenfonds 
Nederland. 



 
Robin van Gameren (1994) begon op zijn 7e jaar met vioollessen 
aan de muziekschool in Bussum. Na twee jaar vervolgde hij zijn 
lessen bij Coosje Wijzenbeek en werd hij lid van de Fancy Fiddlers. In 
2004 werd hij toegelaten tot de afdeling Jong Talent aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en in 2008 tot de Sweelinck 
Academie van Amsterdam. Robin studeert momenteel aan de 
Technische Universiteit te Delft.  
Robin speelt op een altviool uit 2008 van Thilo Kürten, Düsseldorf. Dit 
instrument is hem in bruikleen gegeven door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Kalle de Bie (1994) heeft van 2012 tot 2016 de opleiding bachelor 
cello gevolgd aan het conservatorium van Amsterdam bij Jeroen den 
Herder (tot 2014) en Jelena Očić. In juni 2016 heeft hij zijn bachelor 
diploma behaald. In september 2016 is Kalle zijn masterstudie 
begonnen bij Dmitri Ferschtman. Ook is hij aangenomen voor de 
Masteracademie van het Nederlands Philharmonisch Orkest voor het 
seizoen 2016/17. In oktober 2016 heeft Kalle deelgenomen aan het 
Nationaal Cello Concours, waar hij de Aanmoedigingsprijs en de Start 
in Splendor Prijs heeft gewonnen. 
Kalle maakt deel uit van diverse ensembles, waaronder (sinds 2016) 
het Brackman Trio. 
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