
Programma

Joseph Haydn 
1732-1809

Vioolconcert in G, Hob. VIIa 4 
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro

Josef Suk 
1874-1935

Antonín Dvořák 
1841-1904

Joseph Suk

Béla Bartók
1881-1945

Serenade voor strijkers in Es opus 6   
- Andante con moto
- Allegro ma non troppo e grazioso

Romance voor viool en strijkers in f opus 11 

Serenade voor strijkers in Es opus 6
- Adagio
- Allegro giocoso, ma non troppo presto

Roemeense volksdansen voor strijkers   
- Joc cu Bâta (Allegro moderato)
- Brâul (Allegro)
- Pê loc (Andante)
- Buciumeana (Moderato)
- Poarga româneasca (Allegro)
- Marunţelul (L'istesso tempo)
- Marunţelul (Allegro vivace)

Grote Zaal, zo 4 oktober 2020, 15.15 uur

Lisa Jacobs viool 
The String Soloists 
Emma Roijackers, Daniel Lee, Ivo Meinen, 
Wan-Ru Cheng, Nika Toskan viool 
Katya Woloshyn, Maria Sofia Espiga altviool  
Aleksandra Kaspera, Isabel Vaz cello 
Lucas Faucher contrabas



Biografie

‘Beeldschoon, gracieus en spatzuiver’ en 
‘een violiste om direct te omarmen’, zo 
typeerde de pers  Lisa Jacobs. Zij is een 
van de toonaangevende musici van haar 
generatie en wordt geroemd om haar 
gepassioneerde, meeslepende en virtuoze 
spel, verrassende programma's en podium 
presentatie. Al op 17-jarige leeftijd maakte 
Lisa haar succesvolle debuut met het 
Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. 
Riccardo Chailly, sindsdien speelde ze in 
alle grote concertzalen van Nederland 
en toerde ze over de hele wereld in 
kamermuziekverband op festivals of 
als soliste met beroemde orkesten en 
gerenommeerde dirigenten. Lisa Jacobs 
rondde haar studies met de hoogste 
onderscheiding af bij Ilya Grubert in 
Amsterdam en Christoph Poppen in 
München. Zij schreef daarna verscheidene 
internationale concoursen en muziekprijzen 
op haar naam. Hoogtepunten in het komende 
seizoen omvatten optredens tijdens het 
Paganini Festival in Genua en haar debuut bij 
de Wuppertal Sinfonieorchester. Lisa Jacobs 
is artistiek leider van het Music Festival 
Middelburg en een ‘Pirastro Artist’.
Zij maakte internationaal bekroonde 
opnames met werken van Eugène Ysaÿe 
en César Franck (Challenge Records 2013), 
Vioolconcerten van Pietro Locatelli (Cobra 
Records 2016), Vioolconcerten  van Joseph 
Haydn (Cobra Records, 2017), 24 Caprices 
van Niccolò Paganini (Cobra Records, 2018) 
en een live opname van het Vioolconcert van 
Carl Nielsen (Challenge Records 2019).
Zij geeft geregeld masterclasses aan 
hogescholen in binnen- en buitenland en is 
als professor viool verbonden de Koninklijke 
Conservatoria in Den Haag en Gent. 
Lisa bespeelt momenteel een Rugieri uit 
1683, die haar particulier ter beschikking is 
gesteld.

In 2015 heeft Lisa Jacobs The String Soloists 
opgericht, een dynamisch internationaal 
strijkersensemble dat zich onderscheidt van 
andere kamerorkesten door zonder dirigent 
te werken. Dat geeft extra flexibiliteit en 
een bijzondere kamermuzikale benadering. 
Hoogtepunten van afgelopen seizoen waren 
onder meer een uitgebreide concertreeks in 
het Concertgebouw Amsterdam en tournees 
naar Italië, Frankrijk en Duitsland. Komende 
seizoenen gaan Lisa Jacobs en 
The String Soloists onder meer op tournee 
naar Scandinavië en China.


