Jury Iordens A prijs
Hans Scheepers studeerde viool bij Davina van Wely aan het
Conservatorium van Amsterdam. In 1983 kreeg hij een jaar na het
behalen van zijn einddiploma een aanstelling als viooldocent aan
de afdeling Jong Talent van het conservatorium in Den Haag. Sinds
1996 is hij werkzaam aan de Muziek- en Dansschool Amstelveen waar
hij naast de vioollessen onder meer leidinggeeft aan verschillende
ensembles. Als componist richt hij zich voornamelijk op de
musicerende jeugd. Hij combineert verschillende muziekstijlen
en schreef composities voor eerdere edities van het Nederlands
Vioolconcours.

Kerstin Hoelen studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag bij Qui van Woerdekom, Jaring Walta en Isabelle van
Keulen. Na haar studie kreeg ze een vaste aanstelling bij Het
Gelders Orkest. Daarnaast trad ze regelmatig op met orkesten
als Amsterdam Sinfonietta, Het Balletorkest, Nederlands
Philharmonisch Orkest, Brabants Orkest, Orchestre Symphonique
de la Monnaie en Le Concert Olympique. Hoelen is viooldocente
aan de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium
Den Haag en coach van het strijkorkest AKO-Junior. Sinds 2007
geeft ze vioolles aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
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Chris Duindam studeerde in Den Haag bij Qui van Woerdekom en in
Amsterdam bij Maarten Veeze. Hij voltooide zijn studie aan het Utrechts
Conservatorium bij Philippe Hirschhorn, Viktor Liberman, Eli Goren
en Emmy Verhey. Naast zijn solo- en kamermuziekoptredens is hij als
hoofdvakdocent verbonden aan het Utrechts Conservatorium, het Prins
Claus Conservatorium en de Academie voor Muzikaal Talent. Hij geeft
regelmatig masterclasses in binnen- en buitenland. Van 2002 tot 2015
maakte hij deel uit van het Combattimento Consort Amsterdam.
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Maria-Paula Majoor is verbonden als hoofdvakdocent viool aan
het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Zij studeerde zelf aan het
Koninklijk Conservatorium Den Haag en aan de Musikhochschule
Freiburg. Ze vervolgde haar opleiding aan de Netherlands String
Quartet Academy onder leiding van Stefan Metz en kreeg les van
internationaal gerenommeerde musici, waaronder de leden van
het Amadeus Quartet. Al sinds 1999 speelt zij als primarius van het
Matangi Quartet samen met Daniel Torrico Menacho, Arno van der
Vuurst en Karsten Kleijer. Naast haar optredens met het kwartet speelt
ze met verschillende ensembles, orkesten en instrumentalisten.

Componist
Anthony Fiumara volgde zijn muzikale opleiding aan de Universiteit
Utrecht. Hij werkt fulltime als componist, maar hij genoot ook een
succesvolle carrière als muziekjournalist, radioprogrammamaker
en conservatoriumdocent. Hij was artistiek leider van Orkest De
Volharding en Compagnie Bischoff en medeoprichter van het
Amsterdam Electric Festival, het indie-classical ensemble Lunapark
en het onafhankelijke platenlabel Alaska Records. Fiumara was
composer in residence bij het Noord Nederlands Orkest en
hij schreef muziek voor een aantal internationale solisten en
ensembles, zoals musikFabrik, Trio Mediaeval, Quartetto Maurice
en Sentieri Selvaggi. Sinds 2018 is hij hoofddocent compositie
aan Fontys AMPA in Tilburg. In 2019 en 2020 was hij de eerste
stadscomponist van Tilburg.
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