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Kamermuziek 
10 november 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

Isabel Vaz | cello 
Vasco Dantas | piano 

 
Ludwig van Beethoven Sonata voor cello en piano Opus 5 nº 2  

I - Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto più tosto presto  

II - Rondo. Allegro  

 

Edward Elgar  Salut d’Amour, opus 12  

 

Robert Schumann  Fantasiestücke, Op. 73  

I - Zart und mit Ausdruck  

II - Lebhaft, leicht  

III. Rasch und mit Feuer  

 

PAUZE  

 

Max Bruch   Kol Nidrei  

 

Arvo Part   Spiegel im Spiegel  

 

N. Kapustin   Elegy  
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Celliste Isabel Vaz (Lissabon) is een muzikale duizendpoot en combineert graag haar 
liefde voor de cultuur van haar geboorteland met cellospel in onverwachte 
concertprogramma’s. Isabel soleert geregeld bij Europese orkesten als Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Cascais e Oeiras, Kremlin Chamber Orchestra, 
Sonor Ensemble en de Zagreb Soloists.  
Ze is momenteel woonachtig in Amsterdam, waar ze haar tijd verdeelt tussen haar 
vaste aanstelling bij het Noord Nederlands Orkest en een actief kamermuziek leven. 
Daarnaast is ze artistiek leider van de Algarve Music Series, een internationaal 
kamermuziekfestival in Faro, Portugal.  
Isabel is prijswinnaar van verschillende nationale en internationale concoursen . 
Ze behaalde haar bachelor & master diploma aan het conservatorium van Amsterdam 
in de klas van Dmitry Ferschtman. Tijdens haar studie nam ze deel aan internationale 
uitwisselingsprojecten. Isabel volgde masterclasses bij Gary Hoffman, Márcio Carneiro, 
Natalia Shakovskaya, Valter Despalj, Giovanni Sollima, Michel Strauss, Antonio 
Meneses.  
  
Vasco Dantas (Porto 1992) behaalde zijn Bachelor in Music met ‘1st Class Distinction’ 
aan het London Royal College of Music, studeerde piano bij Dmitri Alexeev en Niel 
Immelman, en dirigeerde bij Peter Stark en Natalia Luis-Bassa. Hij rondde een Master 
in Performance af met het hoogste cijfer aan de Universiteit van Münster, waar hij 
werd toegelaten tot de doctoraatsstudie "Konzertexamen".  
 Vasco heeft meer dan 50 prijzen gewonnen in internationale competities in Duitsland, 

Griekenland, Italië, Malta, Marokko, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.   

Hij trad ook solo op met grote orkesten, en werkte samen met veel bekende 

dirigenten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

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 
 

  De rozen worden aangeboden door 


