Jury Iordens B prijs
Sylvia van der Grinten studeerde viool aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Jaap Schröder, Davina van Wely en Herman Krebbers, piano
bij Jaap Spaanderman en kamermuziek bij Rostislav Dubinsky. Zij werkte bij
het voormalige Noordhollands Philharmonisch Orkest, het voormalige Radio
Kamerorkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Gedurende zevenentwintig
jaar maakte zij deel uit van de eerste violengroep van Het Gelders
Orkest. Sinds 1996 is zij werkzaam als docente van de Jong Talentklas en
als hoofdvakdocent aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Ze is een
veelgevraagd jurylid bij concoursen zoals het Prinses Christina Concours en
het Britten Concours.

Sylvia van der Grinten
voorzitteR
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Hebe
Mensinga

Jurysecretaris: Hoei Lien The

Dirk Lievens studeerde viool bij Marie-Christine Springuel en Wilfried
Deroo aan het stedelijk conservatorium van Oostende, bij Rudolf Werthen
aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en bij Johannes Prelle aan de
Musikhochschule Köln. Hij behaalde het diploma van Master Instrumentale
Kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Lievens was twintig
jaar vast lid van het Arco Baleno kamermuziekensemble en vijftien jaar
aanvoerder in het Collegium Instrumentale Brugense. Daarnaast was hij
vijftien jaar leerkracht ensemble, orkest en viool aan het conservatorium
van Oostende. Nu dirigeert hij meerdere jeugdorkesten, onder andere
als directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan
Willaert te Roeselare. Hij is tevens docent vakdidactiek strijkers aan het
conservatorium van Gent.

Quirine
Scheffers

Hebe Mensinga is concertmeester bij Het Balletorkest
sinds 2001. Daarnaast wordt ze regelmatig uitgenodigd
als gastconcertmeester bij orkesten zoals het Noord
Nederlands Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, treedt ze regelmatig op
als solist en speelt ze vaak kamermuziek. Van haar achtste
tot haar achttiende had ze les van Coosje Wijzenbeek
en daarna studeerde ze in Londen en Keulen en aan het
Utrechts Conservatorium bij Viktor Liberman. Ze was lid
van het European Union Youth Orchestra en ze speelde
in verschillende kamermuziekensembles zoals het Delos
Ensemble. Sinds 2018 is ze verbonden als hoofdvakdocent
aan het Utrechts Conservatorium.

Dirk
Lievens

Quirine Scheffers studeerde in Den Haag bij Theodora Geraets en Peter
Brunt, bij Krzysztof Węgrzyn in Hannover en bij Charles-André Linale
in Utrecht. Als voormalig eerste violiste van het Rubens Kwartet was ze
prijswinnaar van vele internationale concoursen. Ze treedt regelmatig op
als soliste en in kamermuziekverband met musici als Izhar Elias, Gwyneth
Wentink en Lars Wouters van den Oudenweijer. Sinds 2009 is ze primarius
van het Daniel Kwartet en sinds 2012 is ze tevens plaatsvervangend
eerste concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Naast
haar concertpraktijk legt Scheffers zich toe op het begeleiden van jong
talent. Ze is regelmatig jurylid van het Prinses Christina Concours en het
Nederlands Vioolconcours.

Componist

Morris Kliphuis

De in Berlijn gevestigde Nederlandse componist en instrumentalist
Morris Kliphuis maakt indruk met zijn bijzondere composities.
Recentelijk schreef hij voor ensembles, solisten en zangers, meestal
met een klassieke achtergrond, die allemaal op zoek waren naar
nieuwe grensoverschrijdende projecten. Als virtuoos op de hoorn, een
instrument dat vooral met klassieke orkestmuziek wordt geassocieerd,
is Morris Kliphuis een van de weinige hoornisten ter wereld die veel met
andere genres experimenteert, zoals improvisatie en experimentele
cross-overs. Hij deed dat onder andere met het bekroonde Trio
Kapok, maar als solist ging hij zo mogelijk nog verder: met behulp van
elektronica, effectpedalen en uitgebreide instrumentale technieken
vergroot hij de mogelijkheden van zijn instrument.
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