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Aristos Quartet & Gregor Dešman 
 

Evelien Jaspers | viool 
Sylvain Dessane | altviool 
Otto Bakker | cello 
Gregor Dešman | piano 

 
 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart  Pianokwartet nr. 2 in Es groot KV 493 

     Allegro  

Larghetto  

Allegretto 
 
 
Johannes Brahms    Pianokwartet nr. 1 in g klein opus 25 

Allegro  
Intermezzo: Allegro ma non troppo  
Andante con moto  
Rondo alla Zingarese 
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Het Aristos Quartet is een internationaal kwartet gevestigd in Den Haag, opgericht in 

2008. In 2015 studeerden zij af in de Master Strijkkwartet aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Twee jaar later behaalde zij succesvol hun postacademische 

Voltijdopleiding diploma aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA). Jarenlang 

werd het Aristos Quartet intensief gecoacht door gerenommeerde docenten zoals 

Marc Danel, Stefan Metz, Dmitry Ferschtman, Eberhard Feltz, Luc-Marie Aguera, Peter 

Cropper en Johannes Meissl. Ook werkten zij met leden van o.a. het Danel Quartet, 

Hagen Quartet, Cuarteto Casals, Artemis Quartet, Cuarteto Quiroga, Jerusalem 

Quartet. Het Aristos Quartet trad op in concerten en festivals in Nederland, Duitsland, 

Roemenië, Schotland, Spanje en Frankrijk. 

Het repertoire is breed: van Boccherini tot Janacek, van Sweelinck tot Röntgen. In 2016 

schreef componist Carlos Michans speciaal voor het Aristos Quartet zijn 3e 

strijkkwartet ‘Lacrimae’. In 2018 reisde het kwartet naar Praag voor een ontmoeting 

met hun mentor en vriend Pavel Fischer (Skampa Quartet) waarmee zij werkten aan 

zijn kwartet ‘Morava’ en ander Tsjechisch repertoire, dat een speciale plaats inneemt 

in het hart van het Aristos Quartet. 

De leden zijn erg dankbaar dat ze tijdens hun studie studiebeurzen hebben gekregen 

van de Nederlandse Strijkkwartet Academie, het Kersjesfonds en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Sinds 2018 wordt het kwartet gesponsord door Jargar Strings. 

Als jong, levendig en veelzijdig ensemble wil het Aristos Quartet de meest intieme en 

intense vorm van muziek maken delen met luisteraars van alle leeftijden en 

achtergronden over de hele wereld! 

Gregor Dešman is een Sloveense concertpianist die momenteel in Nederland woont en 

werkt. Gregor studeerde in Slovenië, Italië, Kroatië en Nederland bij gerenommeerde 

docenten, onder wie Naum Grubert. 

Als solist trad hij op met diverse orkesten, waaronder het Valerius orkest in Den Haag 

en het Slovense Philharmonish orkest. Gregor treedt op in diverse Europese landen op, 

vaak samen met andere internationaal succesvolle musici zoals Anto Bayram 

Karamenderes, Valentina Danelon, Tibor Molnar en Joachim Eijlander. 

Kenners zijn enthousiast over zijn spel. Vooraanstaande critici schrijven onder meer: 

‘we genoten van een melodieuze lyriek en een rijke klankkleur’ en ‘het derde 

pianoconcert van Béla Bartók overtuigde mij helemaal met zijn zelfverzekerde spel’. 
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