
Programma 

Kamermuziek 
3 oktober 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

DUO SOROR  
Camille Joubert | viool  
Oriane Joubert | piano 

 
Ludwig van Beethoven 

 
 
Sonata no.1 opus 12   Allegro con brio 

Tema con variazioni. Andante con moto 
Rondo. Allegro 

 
 
Sonata no.5 opus 12 ‘Spring sonata’  Allegro 

Adagio molto espressivo 
Scherzo : Allegro molto 
Rondo : Allegro ma non troppo 

 
 
 
De française Camille Joubert is sinds 2019 assistent-aanvoerder van de 2de violen in het 
Antwerp Symphony Orchestra. Daarnaast speelt ze regelmatig als gastmusicus bij andere 
orkesten, zoals Brussels Philharmonic, ONLille, NDR Hamburg, Komische Oper en the 
London Symphony Orchestra. 
Van 2015 tot 2019 speelde Camille, in het kader van haar opleiding aan de Academy in de 
Staatskapelle/Oper Berlin Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. Camille is 
gepassioneerd door kamermuziek, en speelde samen met Ulf Wallin, Nobuko Imai, Ivan 
Monighetti, Avri Levitan en Latica Honda-Rosenberg op talrijke festivals, zoals Encuentro 
de Musica de Santander (SP), Musethica in Korsholm (FIN), ISA in Semmering (AUS) en ook 
het Zermatt Festival (Zwitserland) met het Sharoun Ensemble, met leden van het Berlin 
Philharmonic Orchestra. 
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Camille ontving een aantal bekroningen als solist zoals de eerste prijzen in de Vatelot-
Rampal wedstrijd (2011) en ook de speciale prijs in de XXIXste Ibolya-Gyarfas violin 
competition (2015). 
Na het behalen van haar Master aan het CNSMD Lyon in de klas van Jean-Marc Philips en 
Marc Danel, behaalde ze in 2018 een tweede Master aan het UdK in Berlijn, in de klas van 
Latica Honda-Rosenberg. 
 
Oriane Joubert, geboren in Frankrijk, werkt sinds 2014 aan het Conservatorium de 
Musique de Genève. Ze geeft les aan 22 jonge pianisten van 7 tot 21 jaar. 
 
Oriane hanteert een multidisciplinaire aanpak met diverse samenwerkingen van artiesten 
wiens aanpak klassieke muziek combineert met live performance. Van 2015 tot 2019 sloot 
ze zich aan bij de groep "Ensemble Caravelle" over de creatie van "A little house in 
Louisiana" geïnspireerd door de muziek van Kurt Weill. Ze nam ook deel aan "Le port des 
marins perdus" met enkele originele creaties en muziek van Marin Marais.  
 
Een ander mede-opgericht gezelschap is "It's When On Va Where": een pianist, een 
actrice en een percussinionist; samen presenteren zij een show met franse populaire 
poëzie, drama en muziek van Fauré en Stravinsky - een groot succes. 
 
Ze is nu mede-oprichter van de "Duo Soror" met haar zus. Tijdens het uitvoeren van een 
eerste reeks concerten, zullen ze samenwerken met de acteur, Philippe Cohen, op een 
project rond Beethoven. 
 
Ze studeerde af aan de Haute Ecole de Musique de Genève onder leiding van Dominique 
Weber. Buiten haar studie speelde ze op festivals en muziekacademies zoals Festival 
International de piano in Gijon – Spanje, Festival Classique in Puplinge – Zwitserland, 
Academy des Arcs en Festival des piano's en nocturne in Joigny – Frankrijk. 
 
Zij had een geweldige kans om deel te nemen aan masterclasses met Leon Fleisher, Jullian 
Martin, Robert Mc Donald, Jose Ramon Mendez, Marc Durand, Hortense Cartier-Bresson, 
Jacques Roubier en Anne Quéffelec.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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