
Programma 

Kamermuziek 
P 

 

 

 

12 juni 2021, 12.00 en 13.15 
Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Belinfante Quartet 

Olivia Scheepers | viool 
Fiona Robertson | viool 

Sophie Vroegop | altviool 
Pau Marquès i Oleo | cello 

 
12.00 uur 
 
L. van Beethoven - Opus 59-3 ‘Rasumovsky’ Strijkkwartet no. 9 in C groot 
Andante con moto -Allegro vivace 
Andante con moto quasi allegretto 
Menuetto (Grazioso) 
Allegro molto 
 

13.15 uur 

J. Haydn - Opus 76-1 Strijkkwartet in G groot 
Allegro con spirito 
Adagio sostenuto 
Menuetto. Presto 
Allegro ma non-troppo 
 
J. Brahms - Opus 51-2 Strijkkwartet no. 2 in A klein 
Allegro non troppo 
Andante moderato 
Quasi Minuetto, moderato 
Finale. Allegro non assai 

 



 

Olivia Scheepers, viool. Deze Oscar Wilde-fan ontmoette Pau Marquès tijdens een 

orkestproject in 2016. Dat vormde de grondslag voor het Belinfante Quartet. Olivia’s 

fantasie en haar schelmse karakter maken haar spel van een innemende charme met 

zowel humor als drama. Wanneer haar hand zich ooit niet om de strijkstok bevindt, 

heeft die wel een mok Engelse thee vast, of een bokshandschoen. 

Fiona Robertson, viool. Fiona is geboren in Schotland, het land dat volgens sommigen 

Mediterraans is, maar met noordelijk weer. Ze houdt net zoveel van speciaalbier als 

van Italiaans eten en spreekt Italiaans net zo vloeiend als dat ze boter op haar 

geroosterd brood smeert. Fiona’s natuurlijke talent voor samenspel weerspiegelt de 

veelzijdigheid en fijngevoeligheid die de rol van tweede violist vergt. Ze kent ook de 

vlaggen van alle 254 landen van de wereld uit haar hoofd. 

Sophie Vroegop, altviool. Sophie heeft vele talenten en voordat ze besloot muziek te 

gaan studeren, was ze archeologe. Sophie spreekt vele talen waaronder Arabisch en 

Latijn. Ze speelt niet alleen altviool maar kan op een basgitaar alle Beatles liedjes 

spelen die u maar kunt bedenken. Sophie heeft vele talenten en voordat ze besloot 

muziek te gaan studeren, was ze archeologe. Sophie spreekt vele talen waaronder 

Arabisch en Latijn. Ze speelt niet alleen altviool maar kan op een basgitaar alle Beatles 

liedjes spelen die u maar kunt bedenken. Ze heeft een voorkeur voor taart, alles wat 

rose is, en de meest veeleisende doe-het-zelfprojecten. Ze houdt de score van 

kaasconsumptie binnen het kwartet op een respectabele hoogte. 

Pau Marquès i Oleo, cello. Pau’s roots liggen op een eiland in de mediterranee, maar 

zijn ambitie is onnavolgbaar. Hij is de cellist van het kwartet en verheft het leven tot 

kunst. Of hij nu broodbakt of traditionele muziek aanraakt, hij creëert schoonheid met 

passie. Wanneer hij niet zijn lievelingsetudes aan het perfectioneren is, maakt hij 

arrangementen van Menorcaanse volksmuziek voor de Belinfantes 

 
 
 
 
 

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 
 

  De rozen worden aangeboden door 


