
Programma 

Kamermuziek 
7 september 2019, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 
 

Isabel Vaz | cello 
Daan Treur | piano 

 
 
 
 

L. van Beethoven   Cello Sonata nr 4  

 

R. Schumann   Adagio en Allegro 

 

Joke Van Dal-Kleijne   Descending to Avalon (cello solo) 

 

Joke van Dal-Kleijne   Piano Painting (voor piano solo) 

 

 

Pauze  

 

 

Fr. Chopin     Cello Sonata 
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Isabel Vaz, geboren in Lissabon(Portugal), begon op zevenjarige leeftijd met 

cello. In 2007 verhuisde ze naar Nederland. Ze voltooide haar Bachelor en 

Master opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens haar studie 

deed zij twee uitwisselingsemesters, de eerste in Praag (HAMU) en de andere 

in New York (Manhattan School of Music). Isabel werd onderscheiden in 

verschillende nationale en internationale competities. Ze was de cellist van 

Quartetto Indaco tussen 2013 en 2015, waarmee zij concerteerde in Italië en 

Europa. Isabel woont in Amsterdam, waar zij werkzaam is als kamermusicus en 

tutti-cellist aan de Noord-Holland Orkest. Isabel en haar man, de violist Eduardo 

Paredes zijn de artistieke directeuren van FIMCA, een nieuw internationaal 

kamermuziekfestival in de Algarve. De eerste editie vond plaats in Faro in 

oktober 2016 en werd zeer goed ontvangen. Isabel speelt op een Franse cello 

uit de XVIII eeuw en op een boog gemaakt door Andreas Grutter (Amsterdam), 

gekocht met steun van SEM (Stichting Eigen Muziekinstrument). 

 

Daan Treur kreeg zijn eerste pianolessen op de muziekschool in Nieuw 

Vennep toen hij 9 jaar was. Op 13 jarige leeftijd werd hij toegelaten tot de 

School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, daar 

studeerde hij bij Marlies van Gent. Na de middelbare school vervolgde Daan 

zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Mila Baslawskaja. 

Hij won diverse prijzen op verschillende Nederlandse Concours, waaronder 

Prinses Christina Concours, SJMN en Steinway Concours en volgde 

masterclasses bij o.a. Franco Scala, Konstantin Bogino en Tamara 

Podoubnaya . 

Daan is een veelzijdige kamermuzikant en een graag geziene gast in het New 

European Ensemble. Daarnaast speelt hij als vaste pianist in kamermuziek-

festivals  in Faro (Portugal) en Montevideo (Uruguay).  

Zowel in Haarlem als in Nieuw Vennep geeft Daan pianoles. Op beide locaties 

heeft hij een privé-studio. Hij heeft jaren ervaring opgedaan als privé-docent en 

als hoofdvak docent aan Escola Profissional de Arte de Mirandela en 

Conservató de Música e Dança de Bragança (Portugal).       

       

 

   

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 € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  

Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 



Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
 

  D e  r o z e n  w o r d e n   
a a n g e b o d e n  d o o r  


