
 Muziekuurtje  
 

               Nieuwjaarsbijeenkomst  van de 
 

                    VRIENDSCHAP 

-  Nelson Da Luz Bentez – Marlo Tringali (percussion)   

 

- Trio Maxim Heijmerink: Maxim Heijmerink, piano 

                 Frank Woerdeman, klarinet-Annah Posthumius, viool 

Maxim Heijmerink zit in de Jonge Talentenklas van het Conservatorium van Amsterdam bij 

Mila Baslawskaja. Met zijn eigen compositie “Eenzaam aan zee” en Mozart’s “Turkse mars” 

behaalde hij een finaleplaats bij de Jeugdtalentenjacht in het Concertgebouw. In het 

Muziekuurtje gaat hij met zijn trio weer eigen composities spelen. 
  

- Melle de Vries, cello - Aron Tringali, piano 

Melle de Vries (21) is met de cello begonnen op 4-jarige leeftijd. Hij heeft gestudeerd aan de 

jong talenten afdeling van conservatoria te Groningen, Den Haag, Berlijn en Utrecht en 

studeert momenteel bij Maarten Mostert aan het conservatorium van Amsterdam. Melle heeft 

een tweede prijs gewonnen bij het Prinses Christina Concours en het Stichting Jong Muziek 

Talent Nederland concours en een publieksprijs bij Classic Young Masters.            

 

- Flexible Brass  Na het success van vorig jaar komen ook nu weer deze   

koperblazers van het Conservatorium van Amsterdam voor ons spelen 
 

- Aron & Alice Piano Duo         

Aron Tringali heeft zijn Bachelor op het Conservatorium van Amsterdam en Master op de Royal 

College of Music in Londen gedaan. Hiervoor ontving hij studiebeurzen. Hij heeft masterclassen 

gevolgd en gegeven, verschillende prijzen gewonnen op concoursen en vele concerten gegeven. Aron 

was onlangs piano professor op het KM Music Conservatory in India. Momenteel woont hij weer in 

Nederland.  
Alice Chan started her piano study at the Hong Kong Academy for the Performing Arts and won 

numerous prizes including the piano concerto competition. She gained a Bachelor of Arts in Music 

with first class honours at the Hong Kong Baptist University. Before moving to London, she studied at 

the Accademia Musicale Chigiana in Italy. At the Royal College of Music she was an award scholar 

and gained a Master of Music with distinction. She has performed across Europe and Asia.  

  

Na afloop kunt u met vrienden, familieleden en bekenden genieten van heerlijke  Indonesische hapje en een 

drankje. Komt  u allen tezamen naar het gezellige “Muziekuurtje”en neemt uw familie en vrienden mee!                    

Niet leden zijn ook van harte welkom! 

 
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden Euro 6,-- 
Op Zaterdag 7 januari 2017 om 14.30 uur – zaal open 14.00 uur. 
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 
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