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Frank van den Brink | klarinet 
Jaap Kooi | piano 

 
 
 

Carl Maria von Weber         Grand Duo Concertant in Es grote 
(1786 – 1826)                          terts, opus 48 
 Allegro con fuoco 
                                                Andante con moto 
                                                Rondo. Allegro 
 
Robert Schumann                 Drie Romances, opus 94 (1849) 
(1810 – 1856)                          Nicht schnell 
                                                Einfach, innig 
                                                Nicht schnell 
 
Francis Poulenc                    Sonate voor klarinet en piano (1962) 
(1899 – 1963)                         Allegro tristamente. Allegretto 
                                                Romanza. Très calme 
                                                Allegro con fuoco 
 
PAUZE 
 
Claude Debussy                    Première Rhapsodie (1910) 
(1862 – 1918)                          Rêveusement lent / Scherzando 
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Johannes Brahms                 Sonate in Es grote terts, opus 120  
(1833 – 1897)                          Allegro amabile 
                                                Allegro appassionato / Sostenuto 
                                                Andante con moto / Allegro 
 
 
 
Frank van den Brink bezocht de conservatoria van Amsterdam en 
Den Haag, en studeerde af met onderscheiding. Op 20-jarige leeftijd 
werd hij aangesteld als soloklarinettist van het Noord Nederlands 
Orkest. Op dit moment is hij soloklarinettist van het Radio 
Filharmonisch Orkest en maakt hij deel uit van het Nederlands 
Blazersensemble. Als guest-principle werkte hij o.a. met the Chamber 
Orchestra of Europe, the Scottish Chamber Orchestra en the 
Gaudier-Ensemble. Hij speelde bij het Nieuw Ensemle, het 
Schonberg-ensemble, het Ensemble Modern Frankfurt. 
Als bespeler van de historische klassieke klarinet was hij enige jaren 
1e klarinettist van Anima Eterna , werkte hij met les Arts Florissants, 
bij het Schonbrunn-ensemble en maakt hij deel uit van de Van 
Swieten Society. Als solist trad Frank van den Brink op met orkesten 
in binnen- en buitenland, o.a. het Radio Filharmonisch orkest, het 
Noord Nederlands Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest, 
Nieuw Sinfonietta Amsterdam, the Covent Garden Sinfonietta, de 
Mozart Academie, het Moravisch Filharmonisch Orkest , het 
Filharmonisch Orkest van Tblisi, Georgië en Europees Kamerorkest 
Per Musica. 
 
Na studies econometrie en geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam studeerde Jaap Kooi piano aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij Gérard van Blerk, waar hij  1986 cum 
laude het diploma Uitvoerend Musicus behaalde. Bij deze 
gelegenheid kreeg hij de Cuypers-prijs voor een uitzonderlijk piano-
examen en een beurs van WVC, die hem in staat stelden verder te 
studeren bij John Bingham in Londen. Ook masterclasses, cursussen 
en concerten met vele beroemde musici, niet alleen pianisten, 
droegen bij aan zijn ontwikkeling tot allround musicus. 
 
Al tijdens zijn studie ontwikkelde Jaap Kooi een drukke en veelzijdige 
concertpraktijk als solist, kamermuziekspeler en begeleider. Zijn 
repertoire omvat dan ook alle genres en stijlen, van Bach tot onze tijd. 
In 1988 maakte hij zijn debuut in de Kleine Zaal van het 



Amsterdamse Concertgebouw, waar hij sindsdien veelvuldig optreedt. 
Ook heeft hij vele concerten gegeven met het Leonardo Trio. 
Met een solorecital gaf hij in september 1990 het openingsconcert 
van de AGA-Zaal in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Ook trad hij 
regelmatig op voor de radio, maakte hij cd-opnamen en gaf hij 
concerten op vrijwel alle grote en kleine Nederlandse podia. 
 
Festivals en concoursen voerden hem door heel Europa en naar 
Moskou. In het kader van de serie Rising Stars reisde hij langs de 
grootste concertzalen, zoals Keulen, Birmingham, Londen (Wigmore 
Hall), Parijs (Cité de la Musique), Wenen (Musikverein), Brussel, 
Athene, het Mozarteum in Salzburg, Tokio en Carnegie Hall in New 
York. Hij trad als solist op met verschillende orkesten in 
pianoconcerten van Mozart, Prokofjev, Gershwin en Chopin. 
 
In zijn functie als docent aan het Conservatorium van Amsterdam is 
Jaap Kooi nauw betrokken bij de ontwikkeling van jong talent in 
Nederland. 
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