
Lunchconcert 27 augustus 2020, 12.00 en 13.15 uur 

 

Ksenia Kouzmenko | piano 
André Kerver | clarinet 

Lucie Stephánová | cello 
 

 

Ludwig v. Beethoven   Pianotrio op. 11, Gassenhauser  

Johannes Brahms   Klarinet Trio in A minor, Op. 114   

 

Ksenia Kouzmenko wordt internationaal geroemd voor haar gevoelige en technisch 
indrukwekkende pianospel en is zeer geliefd als kamermuziekpartner. 
Ksenia Kouzmenko werd geboren in Minsk, Belarus, als dochter van een pianistenechtpaar. 
Ze studeerde aan het Nationaal Muziek College te Minsk bij Vladimir Zaretski en Grigori 
Sjersjevski, de voormalige pianodocent van haar vader. Op twaalfjarige leeftijd debuteerde 
ze als soliste met orkest. De jaren daarop speelde ze pianoconcerto's van Beethoven en 
Rachmaninov. Ze studeerde af cum laude, met gouden medaille. Ksenia vervolgde haar 
pianostudie aan de Nationale Muziekakademie bij Igor Olovnikov, waar ze, eveneens cum 
laude, haar master degree haalde als concertpianist, docent, en in pianobegeleiding en 
kamermuziek. 

In 1995 kwam ze met een internationale studiebeurs naar Nederland voor een post-graduate 
studie bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ksenia ontving in 
1997 en 1998 een beurs van de Yuri Egorov Foundation. Ze volgde vele masterclasses bij o.a. 
Abbey Simon, György Sándor, Vazha Chachava, Lazar Berman, György Kurtág, Earl Wild, 
Charles Rosen, Karl-Heinz Kammerling, Ivan Moravec en naam deel aan de Bach-
interpretatiecursussen bij professor Walter Blankenheim. In 1997 werd ze uitgenodigd om 
als fellow-student deel te nemen aan het Zomerfestival in Tanglewood (V.S.). 

Ksenia ontving internationale prijzen voor pianobegeleiding. Als soliste won ze de tweede 
prijs en de publieksprijs van het internationale Tromp Muziek Concours te Eindhoven, en de 
derde prijs op de Rencontres Musicales de Gaillard, Frankrijk. 

Zij speelde o.a. met het Nationaal Symfonieorkest van Belarus, het Zeeuws Orkest, het 
Brabants Orkest, het Collegium Instrumentale Brugense, het Valeriusensemble en het 
Nederlands Blazersensemble. Ze soleerde in het Kurtágproject van het Koninklijk 
Conservatorium onder leiding van Reinbert de Leeuw. In 2004 speelde ze, op aanbeveling 
van György Kurtág zelf, zijn "...quasi una fantasia..." met het Orchestra della Svizzerra 
italiana, onder de directie van Olivier Cuendet, tijdens het Luganofestival. Ksenia maakte 
opnames voor de Nationale Omroep van Belarus, de Nederlandse televisie, de BRT, Classic 
FM, de Concertzender en Radio 4. 

Ze treedt op in Duitsland (Beethovenfestival in Bonn), Engeland, Zwitserland, België (Festival 
van Vlaanderen), Italië, Slovenië, (Tartinifestival), Griekenland, Spanje (festival “Semana de 
Musica Caja Astur”), Rusland (Hermitage, St. Petersburg), en door heel Nederland. Sinds 
1999 geeft ze les aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 



Ksenia Kouzmenko speelt kamermuziek in alle mogelijke bezettingen. In bijna 30 jaar heeft 
ze een enorm rijk repertoire opgebouwd, van Bach tot Kurtág. Ze zoekt continu naar de 
nieuwe composities en maakt graag ongewone, inspirerende programma's.  Ze speelt al 
jaren samen met de violiste Lisa Jacobs, klarinettist André Kerver, en celliste Lucie 
Štĕpánová.  

 
Lucie Štěpánová is geboren in Praag. Haar moeder is zangeres en haar vader violist. Ze 
begon op vierjarige leeftijd piano te spelen. Haar eerste celloles kreeg ze toen ze elf jaar oud 
was. Ze studeerde cello op het Praags Conservatorium bij Jaroslav Kulhan en vanaf 1994 
vervolgde ze haar studie op het Utrechts Coservatorium bij Lenian Benjamins en Elias 
Arizcuren. In het jaar 2001 behaalde ze haar Orkestdiploma bij Christoph Henkel op de 
Freiburger Muziekhochschule in Duitsland en in 2003 sloot ze haar studie af met het Artist 
Diploma (solistendiploma) bij Janos Starker op de School of Music van de Indiana University 
in de USA. In het zelfde jaar won ze daar de eerste prijs op het David Popper concours. Lucie 
heeft tijdens haar studie vele cello- en kamermuziekmasterclasses gevolgd. 

Zij treedt vaak op als solist met orkesten en in verschillende kamermuziekbezettingen in 
binnen- en buitenland. Zij heeft een aantal opnames en live-registraties gemaakt voor de 
Tsjechische radio, solorecitals gegeven op het Jong Praagfestival en gesoleerd met het 
Praags Filharmonisch orkest. 
Met het Freiburgs Akademisch Orkest heeft ze als soliste door de VS getourd. 
Er zijn twee documentaires over haar gemaakt, voor de Japanse en de Tsjechische televisie. 
Er is een stuk speciaal voor haar en haar moeder gecomponeerd door de Tsjechische 
componist Jiří Gemrot, wat ze samen hebben opgenomen voor de Tsjechische radio. Toen ze 
op solotoernee was door Japan heeft ze in de Casuals Hall gespeeld voor de Japanse 
kroonprinses. 
Tussen april 2004 en april 2009 was ze vast lid van het Cello Octet Conjunto Iberico. Met dit 
ensemble heeft ze concerten gegeven in Amerika, Mexico, Brazilië, Spanje, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Italië, Polen en Kroatië en samengewerkt met solisten en componisten 
zoals Bernarda Vink, Tereza Berganza, Arvo Pärt en  Mauritio Kagel. 

Sinds 2007 vormt zij een duo met pianiste Ksenia Kouzmenko, waarmee zij in concertzalen 
door heel Nederland gespeeld heeft, o.a in het Concertgebouw. 
In  2011 heeft ze samen met Anne Knappstein, de celliste van het Nederlands Symfonie 
Orkest, het Lucan Cello Duo opgericht. 
Lucie is veelzijdig in haar muzikale bezigheden. Zo is ze bijv. in december 2009 begonnen 
met het project „Bach in het donker“. Ze speelt daarbij solocomposities van Bach en anderen 
helemaal in het donker en geeft op deze intieme manier de luisteraar de gelegenheid zijn 
concentratie volledig op de kracht van de klank te richten. De premiere heeft plaats 
gevonden in het Parooltheater in Amsterdam. 
 
André Kerver studeerde bij Walter Boeykens, Harry Sparnaay en George 
Pieterson. Naast zijn functie als soloklarinettist in het Orkest van het Oosten is 
hij internationaal actief als docent, kamermusicus en solist. 
Hij werkte als solist met dirigenten als Jaap van Zweden, Vasili Petrenko, Jan 
Willem de Vriend, Gabriele Bellini, Roy Goodman en Woldemar Nelsson. André 
trad op in de meeste Europese landen, Amerika, China en India. Bovendien 



werkt hij regelmatig in Brazilië, een land waar hij sinds 1991 een speciale band 
mee heeft. 
Hij is mede-oprichter en artistiek leider van het Valerius Ensemble. Aan het 
ArtEZ conservatorium doceert André hoofdvak klarinet en kamermuziek. 
 


