
Programma 

Kamermuziek 
31 oktober 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

 

DUO STELLINA 
 

Saskia Frijns | viool 
Bart Folkers | altviool 

 
 

Lászlo Weiner    Duo (1939) 
  
Heitor Villa-Lobos   Duo (1944)  
 
Bohuslav Martinu   Drie Madrigalen (1946) 

 

 

 
Een van de roerigste tijden uit de geschiedenis heeft ook zijn sporen 
achtergelaten in de muziek. In dit programma maakt u kennis met Lászlo 
Weiner, een Hongaars componist van Joodse komaf die de oorlog niet 
mocht overleven. Ook Heitor Villa-Lobos legde vanuit Brazilië de 
spanningen in zijn compositie die in die tijd op het wereldtoneel voelbaar 
waren. En ten laatste ervaren we ook opluchting en vreugde: Bohuslav 
Martinu was gevlucht naar de Verenigde Staten en vond, althans in zijn Drie 
Madrigalen, de American Dream.  
 

 
 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



 

Duo Stellina is een jong, professioneel strijkersduo bestaande uit Saskia 
Frijns (viool) en Bart Folkers (altviool). Ze leerden elkaar kennen in 2016 op 
het Utrechts Conservatorium, en al snel besloten ze een kamermuziekduo 
te vormen. Als een flexibel ensemble hebben ze reeds opgetreden bij vele 
uiteenlopende gelegenheden, zoals de NJO Muziekzomer, en op zeer 
gevarieerde locaties - van een parkeergarage tot een oude vliegtuighangar 
uit de Tweede Wereldoorlog, een boekhandel en verschillende tuinen. Duo 
Stellina streeft ernaar om niet alleen het bekende repertoire, maar zeker 
ook onontdekte pareltjes uit te voeren..  
 
Saskia Frijns rondde in 2018 haar masteropleiding viool af bij Elisabeth 
Perry aan het Utrechts Conservatorium. Ze heeft in verschillende ensembles 
en orkesten gespeeld, zoals het Metropole Orkest, Orkest van het Oosten, 
Sinfonia Rotterdam, Kamerata Zuid en het Nationaal Jeugdorkest. Naast 
Duo Stellina heeft ze een eigen pianokwintet, het Florestan Ensemble, 
waarmee ze heeft opgetreden in binnen- en buitenland.   
 
Bart Folkers heeft in 2019 zijn bacheloropleiding bij Mikhail Zemtsov 
afgerond, en studeert nu bij Julia Dinerstein. Bart heeft veel in orkesten 
gespeeld, waaronder het Metropole Orkest en het Nationaal Jeugdorkest. 
Daarnaast werkte Bart als solist mee aan diverse producties bij de Nationale 
Opera. Op het gebied van kamermuziek heeft Bart naast Duo Stellina ook 
nog een strijkkwartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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