
O
ver de m

usici

Jasm
ijn Burger (1997) geboren te 's G

ravenhage, begon op zes jarige leeftijd m
et 

viool spelen bij Stieneke Voorhoeve-Poot volgens de Suzuki m
ethode. In 2006 nam

 
Jasm

ijn deel aan de Suzuki W
orld Convention in Turijn. In 2007 w

on zij 
verschillende prijzen bij het IPM

C en w
as tw

ee jaar opeenvolgend finalist op het 
Florence Concours.In 2008 op 10-jarige leeftijd w

erd ze toegelaten tot de Jong 
Talent klas aan het Koninklijk Conservatorium

 te D
en H

aag. H
ier heeft zij zeven 

jaar les gehad van Kerstin H
oelen. In 2010 w

on Jasm
ijn de H

erm
an Krebbers prijs 

tijdens de Iordens Viooldagen. Bij alle drie de orkesten van Viotta is zij 
concertm

eester gew
eest. In septem

ber w
as zij als concertm

eester van het 
Athenuem

 Kam
erorkest (AKO

) van het Koninklijk Conservatorium
 op een tournee 

naar H
elsinki, Finland. Sinds juli 2015 vervolgt zij haar vioolstudie bij dhr. Jaring 

W
alta. Van jongs af aan heeft zij deelgenom

en aan het schoolonderw
ijs op de Vrije

School in D
en H

aag. Jasm
ijn zit nu in de exam

en klas op de School voor Jong 
Talent op het Conservatorium

 te D
en H

aag.
Zij speelt op een viool gebouw

d door W
illem

 Boum
an in 1971.

Sonja Schravesande (1999) speelt sinds haar achste jaar viool. N
a drie jaar les te 

hebben gehad van Stieneke Voorhoeve-Poot w
erd zij toegelaten op de School voor 

Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium
 als leerling van Kerstin H

oelen.  
M

om
enteel zit zij daar in 6vw

o en heeft vioolles van Koosje van H
aeringen. 

Sonja volgde m
asterclasses van o.a Sigisw

ald Kuijken, Petru M
unteanu en M

im
i 

Zw
eig. O

ok deed  zij m
et veel plezier m

ee aan cursussen zoals Stringtim
e 

N
iederrhein in G

och, de Indiana U
niversity Sum

m
er String Academ

y en Kloster 
Schontal, vaak m

ogelijk gem
aakt door financiële ondersteuning van het N

iem
eijer 

Fonds. Bij haar deelnam
e aan verschillende concoursen behaalde Sonja de derde 

prijs bij het Interprovinciaal M
uziek Concours en een tw

eede prijs als solist en een 
eerste prijs m

et het kw
artet Q

uartore Furore op de M
aassluise M

uziekw
eek.

Sonja speelt op een viool van Aegidius Klotz en heeft een strijkstok van Van der 
M

eer, beide in bruikleen gesteld door het N
ationaal M

uziekinstrum
enten Fons.

U
rsula Skaug (1997) kreeg een brede m

uzikale opleiding vanaf jonge leeftijd, 
bestaande uit viool- en pianolessen en koorzang. Later koos ze voor altviool als 
haar hoofdinstrum

ent. Ze had acht jaar les bij Julia D
inerstein aan het H

ellendaal 
Instituut in Rotterdam

. In 2015 w
erd ze toegelaten tot de bachelor altviool aan het

Koninklijk Conservatorium
 in D

en H
aag, w

aar ze studeert bij M
ikhail Zem

tsov. 
U

rsula is prijsw
innaar van de M

aassluise M
uziekw

eek, het Britten Altvioolconcours 
en het Prinses Christina Concours.
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Eerstvolgende pauzeconcert is op 7 decem
ber: Paul Eggen, viool en 

Patrick H
opper, piano

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag  16 novem
ber 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerenden: Jasm

ijn Burger, viool, 
Sonja Schravesande, viool; U

rsula Skaug, altviool
 Julia van Leeuw

en, cello

D
m

itri Shostakovich
(1906-1975)

Strijkkw
artet no. 2,

-M
oderato, con m

oto

W
olfgang A

m
adeus M

ozart
(1756-1791)

Strijkkw
artet KV 387 in G

 groot. 
-Allergro vivace assai
-M

enuetto, Allegro, Trio
-Andante Cantabile
-M

olto Allegro

Vervolg over de m
usici

Julia  van Leeuw
en (1996) begon  op haar elfde m

et cello spelen op de SKVR als 
leerling van Ruud van der W

el. In 2012 ging Julia naar het Rotterdam
s H

ellendaal 
M

uziekinstituut  w
aar ze les kreeg van Rosalie Ivanov-Seinstra. Sinds 2014 krijgt Julia 

les van Lucia Sw
arts , eerst op de Jong Talent afdeling en nu als bachelor studente 

aan het Koninklijk Conservatorium
.  

In 2013 w
on het kw

artet w
aar Julia toen in speelde (o.a. m

et U
rsula Skaug) de 

tw
eede prijs van de Kunstbende m

et een eigen com
positie.  

Julia kreeg m
asterclasses van W

outer M
ijnders,  Lenian Benjam

ins,  D
im

itry 
Ferschtm

an, H
arro Ruijssenaars, Q

uarteto Q
uiroga  en Aldo M

ata, bij w
ie ze ook een 

zom
ercursus volgde in Llanes, Spanje. O

ok heeft Julia  sinds haar elfde in allerlei 
orkesten gespeeld zoals het Rotterdam

s Jeugd Strijkersensem
ble, het Rotterdam

s 
Jeugdorkest, het Concerto G

rosso ensem
ble, Young Talent O

rchestra, het Atheneum
 

Kam
erorkest en JeugdO

rkest N
ederland. Sinds een jaar speelt Spuntinikw

artet 
verschillende concerten door heel N

ederland. Zij w
orden gecoacht door Lucia Sw

arts 
en Jaring W

alta.

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d. D
esgew

enst kan deze bijdrage 
w

orden overgem
aakt op rekening num

m
er N

L65 IN
G

B 0000 6064 58.


