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Tim Kliphuis
voorzitter 
zonder stem

Tim Kliphuis is een van ’s werelds bekendste improviserend 
violisten. Na zijn klassieke opleiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam maakte hij snel naam in de jazzwereld 
dankzij samenwerkingen met grootheden als Roby Lakatos, 
Les Paul, Stochelo Rosenberg, Richard Galliano en Frankie 
Gavin. Daarnaast werkt hij ook vaak samen met klassieke 
orkesten en ensembles, meestal in combinatie met zijn trio 
met gitarist Nigel Clark en bassist Roy Percy. Zijn grenzeloze 
aanpak die stijlen en publiek verbindt, leverde hem talloze 
prijzen op. Hij geeft wereldwijd workshops en masterclasses 
op festivals, zomercursussen en conservatoria, hij schreef de 
bestseller ‘Gypsy Jazz Violin’ en hij is docent improvisatie aan 
het Conservatorium van Amsterdam.  

Yassine
Boussaid

Yassine Boussaid groeide op aan de rand van Amsterdam 
Nieuw-West. Hij leerde er voetballen, zat daar op de 
basisschool en maakte in De Meervaart voor het eerst 
kennis met kunst en cultuur. Na zijn studies politicologie 
en geschiedenis hield hij zich bezig met het ontwikkelen 
en uitvoeren van culturele uitwisselingen op het gebied 
van community art, jongerencultuur, muziek, fotografie 
en street art. Hij werkte onder meer bij de Gemeente 
Amsterdam en de erfgoedinstelling Imagine IC. Daarnaast 
zat hij in verschillende adviescommissies van het Fonds 
Podiumkunsten, de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse 
Kunstraad. Sinds 2019 is hij directeur van De Meervaart.

Frankie
Gavin

Frankie Gavin is een traditionele Ierse viool- en fluitspeler. 
Hij is een van de oprichters van de bekende Ierse folkband 
De Dannan. Op vijftienjarige leeftijd won hij al het All Ireland 
Fiddle- en All Ireland Tin Whistle- kampioenschap. Hij nam 
diverse cd’s op met zijn band De Dannan en werkte onder 
anderen samen met Paul Brock, Stéphane Grappelli, The 
Rolling Stones, Keith Richards en banjospeler Earl Scruggs. 
Met zijn aparte Galway-stijl trad hij ook nog op met Elvis 
Costello en Yehudi Menuhin en hij maakte cd’s met Joe 
Derrane, Michael McGoldrick en Sharon Shannon.

Annbjørg
Lien 

Annbjørg Lien is één van de meest opvallende Noorse fiddle-spelers. 
Naast traditionele Noorse volksmuziek speelt ze bijvoorbeeld ook 
jazz en hardrock op diverse soorten violen. Ze is altijd op zoek naar 
grensoverschrijdende projecten. Ze studeerde Noorse hardangervedel 
bij haar vader en klassieke viool aan de Ålesund Music School. Ook 
volgde ze privélessen bij andere fiddle-spelers waaronder Hauk 
Buen. Daarnaast studeerde ze interieurarchitectuur en meubeldesign 
in Oslo en in 2019 ontving ze een doctoraat voor haar onderzoek 
naar de Hardanger viooltraditie. Ze treedt op als soliste met diverse 
symfonieorkesten en ze is lid van de volksmuziekgroep Bukkene Bruse 
en de internationale fiddle-band String Sisters. 

Merel
Vercammen

Violiste Merel Vercammen is klassiek opgeleid en won diverse 
prijzen waaronder het Nationaal Concours van de Stichting 
Jong Muziektalent Nederland en het Prinses Christina 
Concours. Ze studeerde af aan het Royal College of Music 
in Londen en daarna trad ze op over de hele wereld, zowel 
met orkesten als met kamermuziekensembles. Ze speelde 
op zeer uiteenlopende podia; van een papieren boot op 
de Waddenzee tot een koninklijk paleis in Roemenië en de 
Londense Wigmore Hall. Vercammen houdt zich bezig met 
improvisatie en ontwikkelde een interactieve voorstelling over 
muziek en het brein. De eerste editie van haar eigen SNAAR 
festival over wetenschap en muziek vindt plaats op 28 mei 2022.

Jurysecretaris: Job Jurre Huiskamp


