
Programma 2023
regio ZUID 2





Zaterdag 18 maart, Selecties Conservatorium Maastricht  
Blok 1    09.30 - 11.00 uur
Pauze    11.00 - 11.40 uur
Blok 2    11.40 - 13.10 uur
Pauze    13.10 - 14.30 uur
Blok 3    14.30 - 16.00 uur
Pauze    16.00 - 16.40 uur
Blok 4    16.40 - 18.00 uur

Zondag 19 maart, Finale Theater aan het Vrijthof Maastricht
Optredens finalisten 14.00 - 15.30 uur
Pauze    15.30 - 16.00 uur
Pauze-optreden*  16.00 - 16.30 uur
Prijsuitreiking   16.30 - 17.00 uur

*Het pauze-optreden wordt verzorgd door het Peter Willems Trio.

PROGRAMMA

PUBLIEKSSTEMMEN FINALE
Bij het Prinses Christina Klassiek Concours 
bepaal je mee wie er in de prijzen valt. 
Stem dus op je favoriete optreden tijdens de 
regiofinale! De finalist met de meeste 
stemmen ontvangt de Publieksprijs. 
Scan de code om je stem uit te brengen:



zaterdag
Blok 1 09.30-11.00 uur               
Rens Teeuwen (slagwerk), 17 jaar, Wanssum, Categorie 2a
M. Peters - Chant for Marimba

Judit Visegrádi (viool), 19 jaar, Maastricht, Categorie 2a
Pianist: Gonzalo Alvarez Perez
H. Wieniawski - Vioolconcert no. 2 in d klein, op. 22, Deel 1: Allegro Moderato

Antoni Jarosz (viool), 13 jaar, Berchem (BE)
Alexander Skrobovskiy (piano) 13 jaar, Beveren (BE), Categorie 1b
W.A. Mozart - Sonate voor piano en viool in e klein, K. 304, Deel 1: Allegro

Amaryllis Wellens (viool), 12 jaar, Maaseik (BE), Categorie 1a
Pianist: Ann Bleukx
F. Kreisler - La Gitana
F. Mendelssohn - Vioolconcert in e klein, op. 64, Deel 3: Allegro molto vivace

Dante Lind (altviool), 19 jaar, Maastricht, Categorie 2c
Pianist: Gonzalo Alvarez Perez
A. Rubinstein - Altvioolsonate in f klein, op. 49, Deel 1: Moderato

Merel Has (piano), 15 jaar, Maastricht, Categorie 2a
J. Haydn - Klaviersonate in F groot, Hob. XVI/23, Deel 1: Allegro Moderato
E. Grieg - Lyrische Stücke, op. 65, no. 6: Hochzeitstag auf Troldhaugen

In 2023 introduceren we een nieuwe indeling van de deelname-categorieën.
Bekijk het schema hieronder voor de details: 

Categorie 1a  Deelnemers van 12 t/m 14 jaar die geen opleiding voor jong talent of 
vooropleiding volgen 

Categorie 1b  Deelnemers van 12 t/m 14 jaar die wel een opleiding voor jong talent 
of vooropleiding volgen 

Categorie 2a  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die geen opleiding voor jong 
talent, vooropleiding, of (Bachelor- of Master-) vakopleiding aan een 
conservatorium volgen 

Categorie 2b  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die een opleiding voor jong talent of 
vooropleiding volgen 

Categorie 2c  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die een (Bachelor- of Master-) 
vakopleiding aan een conservatorium volgen

*Voor zangers geldt een maximumleeftijd van 21 jaar



Camille Masson (piano), 18 jaar, Keerbergen (BE)
Chloé Beniest (piano), 15 jaar, Keerbergen (BE), Categorie 2a
F. Liszt - Hongaarse rapsodie no. 2 in cis klein, S.244/2 voor 4 handen

Jork Coenen (hoorn), 17 jaar, Venlo, 
Marike Kramer (piano), 14 jaar, Sittard, Categorie 2b
C. Debussy - Ariettes Oubliées, L.60, Deel 2: Il pleure dans mon cœur

Pauze 11.00-11.40 uur 

Blok 2 11.40-13.10 uur
Nine Ceunen (harp), 16 jaar, Lommel (BE), Categorie 2a
G. Pierné - Impromptu-caprice, op. 9

Antoni Jarosz (viool), 13 jaar, Berchem (BE), Categorie 1b
Pianist: Inna Van Mechelen
P. de Sarasate - Spanish Dances, op. 22, no. 1: Romanza Andaluza

Pouya Azimi (viool), 16 jaar, Rijnsburg, Categorie 2b
Pianist: Natasja Douma
F. Mendelssohn - Vioolconcert op. 64 in E minor, deel 3
A. Schnittke - Sonate No. 1, deel 4

Andrey Osipov (viool), 14 jaar, Leuven (BE), Categorie 1a
Pianist: Renata Saiakhova
C.W. Gluck - Mélodie (Dance of the Blessed Spirits)
A. Yanshinov - Trois Morceaux, Deel 3: La Fileuse (Spinning Wheel)

Jana Mestdag (viool), 15 jaar, Hoboken (BE), Categorie 2a
Pianist: Tzvetana Gigova
F. Kreisler - Tambourin Chinois, op. 3
P.I. Tsjaikovski - Lensky's Aria (uit Eugene Onegin)

Liesl Sleurs (saxofoon), 15 jaar, Peer (BE), Categorie 2a
Pianist: Dorenda Notermans
P. Maurice - Tableaux de Provence

Yoran Ambroes (trombone), 19 jaar, Tienen (BE), Categorie 2c
H. Tomasi - Concerto voor Trombone, Deel 1: Andante et Scherzo-Valse

Jork Coenen (hoorn), 17 jaar, Venlo, Categorie 2b
Pianist: Carmen Lopez Hernandez
H. Busser - Pièce en re, op. 39



Sebastiaan Aerts (trompet), 13 jaar, Hoeselt (BE), Categorie 1a
Pianist: Dorenda Notermans
C. Fischer - Concertino voor trompet

Pauze 13.10-14.30 uur                 

Blok 3 14.30-16.00 uur                 
Theodore Kim (viool), 18 jaar, Eben-Emael (BE), Categorie 2c
Pianist: Carmen Lopez Hernandez
H. Wieniawski - Polonaise de concert no. 1 in D groot, op. 4
G. Fauré - Après un rêve

Nisa Ozkan (viool), 12 jaar, Genk (BE), Categorie 1b
Pianist: Andries Voets
V. Monti - Csárdás

Georgios Boultadakis (viool), 19 jaar, Maastricht, Categorie 2c
E. Ysaÿe - Sonata for solo violin, op. 27, no. 4 in e klein (dedicated to Fritz Kreisler)

Anna van Praet (viool), 13 jaar, Holsbeek (BE), Categorie 1b
Pianist: Roeland Daems
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantelle, op. 16

Chiel van der Wal (hobo), 16 jaar, Obbicht, Categorie 2b
Pianist: Carmen Lopez Hernandez
J. Haydn - Hoboconcert in C groot, deel 1

Arne Bijnens (trompet), 17 jaar, Houthalen (BE), Categorie 2b
Pianist: Andries Voets
T. Charlier - Solo de Concours

Jan van de Wetering (trombone), 16 jaar, Kalmthout (BE), Categorie 2a
Pianist: Roeland Daems
L.E. Larsson - Concertino voor trombone, Deel 1: Prelude: Allegro pomposo

Door van Bergen (zang), 15 jaar, Westerlo (BE), Categorie 1a
Pianist: Peter Jeurissen
G.F. Händel - Comfort ye (Recitativo Accompagnato) uit Messiah
F. Schubert - Der Atlas uit Schwanengesang D.957
G. Fauré - Après un rêve

Isabelle Jennes (zang), 20 jaar, Tilburg, Categorie 2c 
Pianist: Toon Bierman 
H. Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras no. 5, W389. I: Aria (Cantilena) 
M. Tippett - A Child of Our Time, Part 1: How Can I Cherish My Man in Such Days 



 Pauze 16.00-16.40 uur                 

Blok 4 16.40-18.00 uur
Floor Verhaegen (harp), 15 jaar, Bertrée (BE), Categorie 2b
F. Godefroid - Etude de Concert in es klein, op. 193
P. Chertok - Around the Clock Suite, Deel 1: Ten past two

Finn Cuijpers (piano), 17 jaar, Sittard, Categorie 2b
F. Liszt - Années de pèlerinage II, Venezia e Napoli, S. 162, no.3: Tarentella
T. de Leeuw - Drie Afrikaanse etudes, no. 2: Vivace

Emilie Van Hecke (piano), 13 jaar, Haacht (BE), Categorie 1b
L. van Beethoven - Sonate no. 1 in f klein, op. 2, no. 1, Deel 1: Allegro
F. Chopin - Étude op. 25, no. 1 in As groot

Liam Nassereddine (piano), 12 jaar, Hamont (BE), Categorie 1b
M. Glinka - The Lark (arr. M. Balakirev)

Flint Lieverse (gitaar), 14 jaar, Berg en Terblijt, Categorie 1a
C. Domeniconi - Koyunbaba, op.19, Deel 1: Moderato, Deel 2: Mosso & Deel 4: Presto

Luka Nuytten (viool), 15 jaar, Antwerpen (BE), Categorie 2b
Pianist: Oana Zamfir
H. Wieniawski - Polonaise de concert no. 1 in D groot, op. 4
P.I. Tsjaikovski - Mélodie, op 42, no. 3

Thijmen Tempelaars (cello), 17 jaar, Berkel en Rodenrijs, Categorie 2b
Pianist: André Telderman
D. Popper - Hungarian Rhapsody, op. 68

Lisa De Prins (viool), 16 jaar, Bornem (BE), Categorie 2a
Pianist: Emmy Wils
C. Saint-Saëns - Vioolconcert no. 3 in b klein, op. 61, Deel 3: Molto moderato e 
maestoso

Bij het categoriseren van de deelnemers wordt de leeftijd aangehouden op het 
moment van sluiting van de inschrijving (13 november 2022). Daarnaast kan het door 
zwaarwegende omstandigheden een enkele keer voorkomen dat een deelnemer in 
een andere regio is ingedeeld.



Een succesvolle muzikale carrière, een indrukwekkende prijzenkast, diploma’s en een 
volle concertagenda. Onze juryleden hebben het allemaal. Toch stonden ze ooit in de 
schoenen van onze deelnemers. Wie zijn de juryleden nu écht? En hebben ze nog 
geheime tips? Maak kennis met de vakjury! 

Lestari Scholtes, piano (voorzitter)
Speelt veel kamermuziek, geeft concerten, doceert op het 
ArtEZ Conservatorium in Arnhem, is programmeur van diverse 
concertseries en organiseert haar eigen Pianoduo Festival 
Amsterdam. Muzikaal hoogtepunt: “Een televisieoptreden 
met twee van mijn muzikale helden, violist Gordan Nikolic 
en cellist Gary Hoffman.” Wat mij bijgebleven is van het 
deelnemen aan een concours: “Ik heb zoveel geleerd; over 

de muziek, over het leven als musicus, over mezelf. En ik heb heel veel interessante, lieve, 
leuke mensen ontmoet via het PCC, met wie ik nog steeds contact heb.”  Geheime tip: “Zing 
met je hart mee met de muziek!”  

Alexander Buskermolen, directeur PCC (secretaris)
Directeur van het Prinses Christina Concours, is vader 
van 3 kinderen en speelt piano. Muzikaal hoogtepunt: 

“Dat ik met mijn vrouw een optreden mocht geven in de 
Vereeniging in Nijmegen, met de vioolsonate van Ravel.” 
Inspiratie: “Leonard Bernstein, de oude Maestro op de 
bok én achter de vleugel. Ik ben gek op zijn uitvoeringen 
en zijn eigenwijze karakter.” Gekste ervaring: “Illegaal 

optreden met het Ricciotti Ensemble op Schiphol Plaza. De marechaussee wilde ons 
wegsturen, maar we konden ze uiteindelijk overtuigen door twee liedjes te spelen.” 
Geheime tip: “Geniet elke dag van het muziekmaken.”

Saskia Rekké, harp
Werkt in de Nederlandse beroepsorkesten en reist daardoor 
door heel het land. “Met enkele orkesten ben ik vaak op 
tournee geweest. Daarnaast speel ik kamermuziekconcerten, 
geef ik les op de muziekschool bij mij om de hoek en coach 
ik conservatoriumstudenten, maak ik muziek met ouderen 
met dementie en verzorg ik een deel van de administratieve 
taken van de muziekschool.” Muzikaal hoogtepunt: “De 

barbecue voor het gehele Concertgebouworkest bij Bernard Haitink in de tuin in Luzern.” 
Inspiratie: “Dit haal ik vaak uit spontane gesprekjes met mensen om mij heen. Dan ontstaat 
er ineens weer een nieuw creatief ideetje.”

Maak kennis met de jury



Bas Treub, viool
Is aanvoerder 2e viool in het Nederlands Kamerorkest en 
freelancer bij ensembles en orkesten in binnen- en buitenland. 
Toen ik zelf ooit meedeed aan het PCC: “Vond ik het een 
ontzettend spannende, stimulerende en positieve ervaring. 
Wat ik bijzonder vind aan dit concours is dat het niet alleen 
een wedstrijd is, maar ook een gezellige ontmoetingsplek en 
een organisatie die je op allerlei manieren kan helpen om jezelf 

verder te ontwikkelen.” Geheime tip: “Probeer bij jezelf te blijven en in contact te staan met 
hoe jij de muziek van binnen voelt. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste!”

Inge Grevink, cello
Is 2e aanvoerder cello bij Phion, Orkest van Gelderland en 
Overijssel, speelt in Trio Borromeo, geeft celloles en traint teams 
met Music 4 Teamwork. Muzikaal hoogtepunt: “Het laatste 
concert van Bernard Haitink met de 9e symfonie van Mahler 
en het Koninklijk Concertgebouworkest. Het was magisch en 
onvergetelijk!” Inspiratie: “Dit haal ik uit samenspelen. Niets 
is zo mooi als elkaar aanvullen, uitdagen en ondersteunen!” 

Geheime tip: “Kies stukken waar je van houdt en laat dat horen aan de jury en aan het publiek.”

Gertjan Loot, trompet
Solotrompettist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en 
dirigent van twee brassbands. Inspiratie: “Luisteren naar mooie 
opnames (ook Jessy Norman, Philippe Jaroussky), bewegen op 
muziek, wandelingen maken, de mensen in de zaal, collega’s.” 
Ooit iets geks meegemaakt? “Boe-geroep uit de zaal toen we 
met Orkest de Volharding een heel gek, modern stuk speelden.” 

Geheime tip: “Doe een ademhalingsoefening voordat je het podium op gaat. Er zijn genoeg 
video’s hierover te vinden op YouTube.”

Gordon Laing, contrafagot/fagot
Is naast fagottist ook pilatesleraar en personal (fitness) 
trainer. Op dit moment: “Ben ik bezig met het uit het hoofd 
leren van o.a. het laatste deel uit Beethovens Vijfde Symfonie 
voor aankomende concerten met muziekcollectief Pynarello.” 
Muzikaal hoogtepunt: “Het inspelen van een James Bond 
soundtrack (No Time To Die)!” Ooit iets geks meegemaakt? 

“Een concert met het Philharmonia Orchestra samen met 
Vladimir Ashkenazy in een leprakolonie in Zuid-Korea.” Geheime tip: “Richt je alleen op jezelf 
en op wat je kunt controleren. Blijf bij wat je besloten hebt te doen en laat je niet afleiden of 
intimideren door wat andere deelnemers doen.”



PRIJZEN
Voor elke instrumentsoort zijn er in de verschillende categorieën 1e, 2e en 3e prijzen te 
winnen. Elke finalist is prijswinnaar en ontvangt een diploma van de Stichting Prinses 
Christina Concours. Daarnaast bepaalt de jury welke extra prijs het beste past bij de 
ontwikkelingsfase van de jonge musicus. Ook deelnemers die de regiofinale net niet 
hebben gehaald kunnen in aanmerking komen voor een prijs, zoals bijvoorbeeld de 
Aanmoedigingsprijs, de Ontwikkelingsprijs of de Donemus Prijs. Ook is er de Eervolle 
Vermelding voor deelnemers die zich bijzonder hebben onderscheiden.  
 
Alle prijzen op een rij: 

Ad Mosam Barok Prijs 
Coaching en een optreden in de serie ‘Puur Talent en Excellent’. Aangeboden door 
barokensemble Ad Mosam.

Concertkaarten Prijs
Toegangskaarten voor een concert van het Antwerp Symphony Orchestra of 
philharmonie zuidnederland.
 
Donemus Prijs  
Een muziekbon t.w.v. € 150,- voor de deelnemer met een bijzondere vertolking van 
een Nederlandse compositie, te besteden in de webshop van Donemus. Aangeboden 
door Donemus. 
 
Ensemble Aanmoedigingsprijs*   
Een masterclass voor een ensemble dat op grond van het getoonde samenspel 
aangemoedigd wordt om samen verder te studeren.  

Fluitprijs*  
Deelname aan het Dwarsfluitkamp in Brabant, ter beschikking gesteld aan een fluitist 
die reeds op jonge leeftijd een gedegen beheersing van het instrument laat zien. 
Deze prijs wordt slechts éénmaal per concoursseizoen vergeven.   
 
Gaudeamus Muziekweek Prijs  
Toegangskaarten voor de Gaudeamus Muziekweek, voor de deelnemer met 
een bijzondere vertolking van een hedendaagse compositie. Aangeboden door 
Gaudeamus. 
  
Heritage Sinfonietta Prijs
Een solistisch optreden tijdens de strijkersdagen op 3 juni in Roermond en 4 juni in 
Erkelenz (Duitsland). Aangeboden door Heritage Sinfonietta.



Maarten Oomes Prijs  
Een prijs voor de beste gitarist van het Klassiek Concours 2023, te besteden aan de 
artistieke ontwikkeling. Ter beschikking gesteld door de donateurs van de Maarten 
Oomes Prijs. Deze prijs wordt slechts éénmaal per concoursseizoen vergeven.   
 
Masterclass Prijs*  
Een les bij een bekende musicus naar eigen keuze.   
 
Matty Niël Prijs 
Voor de beste vertolking van een hedendaagse compositie: het boek ‘De Twaalf 
Tonen van Matty Niël’, een gecomponeerd werk dat geschikt is voor het winnende 
instrument én een masterclass bij een bekende musicus naar eigen keuze. 
Aangeboden door Stichting Matty Niël.

Musica Sacra Maastricht Prijs
Toegangskaarten voor Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht en/of een 
(vernieuwend) kamermuziekoptreden tijdens het festival.

Nationale Halve Finale Prijs  
Deelname aan de Nationale Halve Finale van het Prinses Christina Concours op 1 
april 2023 in het Provinciehuis in Den Haag.  

Ontwikkelingsprijs*   
Een geldbedrag voor de deelnemer die de meest opvallende groei heeft laten zien 
tussen het insturen van de (optionele) studievideo en het live-optreden tijdens de 
regioselecties. In te zetten voor de verdere muzikale ontwikkeling.   

PCC Academy Prijs  
Drie jaar lang lidmaatschap van de PCC Academy voor alle regiofinalisten; een 
inspirerend en motiverend ontwikkelingstraject met workshops en masterclasses, 
samen met andere prijswinnaars.  

Publieksprijs*  
Een les bij een bekende musicus naar keuze. Toegekend door het publiek.  

Stichting JongLeer Prijs 
Een prijs bestemd voor een deelnemer uit de 1e categorie, in te zetten voor de 
artistieke ontwikkeling. Aangeboden door Stichting JongLeer.  

*Aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 



Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van muziek en stimuleert al 
55 jaar kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Met concoursen, een 
rijdende concertzaal (de Classic Express) en een concours voor de allerjongsten (De 
Muziekwedstrijd) is het PCC een toonaangevend podium voor muziekeducatie en 
talentontwikkeling. 

Het Prinses Christina Klassiek Concours is het grootste en meest bekende concours 
van het PCC. Jonge muzikanten in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar (zangers t/m 21 
jaar) kunnen meedoen. Het concours bestaat uit zes regioselecties verspreid over het 
land, een landelijke halve finale en een finale. Deelnemers krijgen de unieke kans 
om podiumervaring op te doen. Ze krijgen feedback op hun spel en maken kans op 
mooie prijzen ter bevordering van de artistieke ontwikkeling, zoals masterclasses, 
concertkaarten of een solo-optreden met een orkest.

Meedoen is belangrijker dan winnen. Het streven is een waardevolle concours- en 
leerervaring voor alle deelnemers, waarbij groei en speelplezier voorop staat.

Over het 
Prinses Christina Concours



Vrienden en Nalaten
De activiteiten van het Prinses Christina Concours kunnen alleen bestaan met behulp 
van financiële steun. Deze steun ontvangen we van de overheid, fondsen, sponsoren 
en natuurlijk ook van onze Vrienden. 

De Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours ondersteunt 
verschillende activiteiten en stelt prijzen beschikbaar voor onze concoursen. Bent u 
al Vriend? Vanaf een bedrag van 30 euro per jaar draagt u al bij aan de missie van 
het Prinses Christina Concours. Natuurlijk krijgt u daar ook leuke dingen voor terug. 
Zo ontvangt u ons tweejaarlijkse magazine, de digitale nieuwsbrief en, afhankelijk 
van het bedrag dat u doneert, een toegangskaart voor de concoursen. 

Steun jong muzikaal talent 
Naast schenken is het ook mogelijk een Fonds op Naam op te richten of het 
Prinses Christina Concours op te nemen in uw nalatenschap. Deze vormen van 
steun geven ons een basis van continuïteit. Ook geeft u kinderen en jongeren de 
mogelijkheid om inspiratie en bijzondere ervaringen op te doen, waarmee u hen het 
geluk van de muziek, of het geluk van een muzikale toekomst biedt.   

Wilt u meer weten over een Vriendschap, schenking, Fonds op Naam of een 
nalatenschap? Wij spreken u graag wanneer u een erfenis, een legaat, een 
schenking of een Fonds op Naam overweegt: voor advies, overleg, of om u alvast te 
kunnen bedanken. Bekijk ook onze website voor meer informatie 
www.christinaconcours.nl/steunons.

www.christinaconcours.nl



Algemene ondersteuning Klassiek Concours
Fonds voor Cultuurparticipatie
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Evert Snel
Porticus
Dioraphte
Stichting de Weille Ogier
Prins Bernhard Cultuurfonds
BNG Cultuurfonds

Regionale ondersteuning Klassiek Concours Zuid 2
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg
Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen

Prijsgevers
Ad Mosam Barok
Antwerp Symphony Orchestra
Donemus 
Gaudeamus 
Heritage Sinfonietta
Musica Sacra Maastricht 
philharmonie zuidnederland
Stichting JongLeer 
Stichting Matty Niël
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 

begunstigers





Evert Snel
Importeur van Fazioli
Dealer van o.a. Yamaha, 
Schimmel, Seiler, Grotrian Steinweg
Tevens groot aanbod occasion instrumenten
Inkoop, verkoop, restauratie, stemmen, 
onderhoud, verhuur, concertservice

Bezoek- en correspondentieadres:  
Nieuwendaal 66  •  3985 AE  Werkhoven
Tel. 0343 551577 / 551741  •  Fax 0343 552059 
www.evertsnel.nl  •  info@evertsnel.nl


