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Jury Oskar Back prijs

Susanne van Els
voorzitter
zonder stem

Susanne van Els is een van de toonaangevende musici van 
haar generatie. Na een intensieve en internationale carrière 
als altvioliste - in ensembles zoals het Schönberg Ensemble, 
het Ives Ensemble en Nieuw Sinfonietta Amsterdam en 
ook als kamermusicus en soliste - vervulde ze een aantal 
belangrijke posities in het hoger beroepsonderwijs. Van 
2009 tot 2015 was ze hoofd van de afdeling Klassieke Muziek 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en tot 2019 
was ze verbonden aan de Kunstenfaculteit in Maastricht, 
waar ze onder andere de European Opera Academy leidde. 
Tegenwoordig werkt ze onder meer voor de Association 
Européenne des Conservatoires. Ze is lid van de Learning & 
Teaching werkgroep van het Europese project Strengthening 
Music in Society. 

Guy
Braunstein

Violist Guy Braunstein, geboren in Tel Aviv, soleerde 
al op jonge leeftijd met wereldberoemde orkesten en 
dirigenten. Op zijn twintigste werd hij benoemd tot jongste 
concertmeester ooit van de Berliner Philharmoniker. 
Hij verliet deze functie na dertien jaar, om meer tijd te 
hebben voor zijn optredens als solist. Naast zijn carrière 
als violist profileert Braunstein zich ook als dirigent; in die 
hoedanigheid werd hij uitgenodigd door bijvoorbeeld 
de Sinfónica de Galicia en de Hamburger Symphoniker. 
Als fervent kamermusicus werkt hij regelmatig samen met 
andere gerenommeerde musici en geeft hij recitals met 
pianisten als Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, Maurizio 
Pollini en Martha Argerich. 
(Guy Braunstein neemt alleen zitting in de jury op 29 januari)

Isabelle
van Keulen

Violiste Isabelle van Keulen is een veelzijdig musicus. Ze 
voert kamerorkesten aan, ze soleert met orkesten als het 
Koninklijk Concertgebouworkest, ze brengt regelmatig 
hedendaagse composities in première die speciaal voor 
haar zijn geschreven en ze speelt kamermuziek in allerlei 
vormen en combinaties. Met pianist Ronald Brautigam vormt 
ze al meer dan twintig jaar een duo. Ze is initiatiefnemer 
van het Delft Chamber Music Festival waar ze van 1997 tot 
2006 artistic director was en in 2011 richtte ze haar eigen 
Tango Nuevo ensemble op, dat de naam Isabelle van Keulen 
Ensemble kreeg. Sinds 2012 is Isabelle van Keulen professor 
viool, altviool en kamermuziek aan de Hochschule Luzern.

Maria
Milstein

Maria Milstein studeerde viool bij Ilya Grubert in Amsterdam, 
bij David Takeno in Londen en bij Augustin Dumay aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth in Brussel. Als prijswinnaar van 
internationale concoursen zoals ‘Città di Brescia’ en ‘Premio 
Rodolfo Lipizer’ treedt ze op als soliste bij onder andere het 
Radio Filharmonisch Orkest, Essener Philharmoniker en het 
Residentie Orkest. Milstein kreeg een Fellowship van de 
Borletti-Buitoni Trust en won de Nederlandse Muziekprijs, 
de hoogste onderscheiding voor een klassieke musicus in 
Nederland. Ze maakt deel uit van het veelgeprezen Van Baerle 
Trio en sinds september 2014 is ze als docente verbonden aan 
het Conservatorium van Amsterdam.
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Daniel
Rowland

Daniel Rowland werd geboren in Londen en groeide op 
in Nederland tegenover de Stiftskerk in Weerselo. In 2005 
richtte hij in deze streek het Stiftfestival op, een succesvol 
zomerfestival voor kamermuziek. Hij studeerde bij Davina 
van Wely, Herman Krebbers, Viktor Liberman, Igor Oistrakh 
en behaalde belangrijke prijzen zoals de eerste prijs van het 
Nationaal Vioolconcours Oskar Back. Hij werkte vaak samen 
met zijn inspirator Ivry Gitlis en hij was twaalf jaar primarius 
van het beroemde Brodsky Quartet. Rowland vormt 
duo’s met pianiste Natacha Kudritskaya en celliste Maja 
Bogdanović, hij is medeoprichter van het Tango Quintet en 
hij is professor aan het Royal College of Music in Londen. 

Ed
Spanjaard

De veelzijdige dirigent Ed Spanjaard was vijfendertig 
jaar leider van het Nieuw Ensemble, waarmee hij talloze 
wereldpremières verzorgde. Tot 2012 was hij chef-dirigent 
van het Limburgs Symfonie Orkest. Bij zijn afscheid werd 
hij geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Van 2017 tot de fusie met Het Gelders Orkest in 2019 
was hij chef-dirigent van het Orkest van het Oosten. 
Daarnaast leidde hij ensembles voor moderne muziek en 
diverse vooraanstaande orkesten en operagezelschappen. 
Sinds 2012 is hij hoofdvakdocent orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. In 2021 werd hem door 
koning Willem-Alexander de Eremedaille voor Kunst en 
Wetenschap toegekend.

Tjeerd
Top

Tjeerd Top studeerde bij Qui van Woerdekom en Jaring 
Walta aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en 
bij Alexander Kerr aan het Conservatorium van Amsterdam. 
In 2001 was hij winnaar van het Nationaal Vioolconcours 
Oskar Back en tijdens dit concours ontving hij met pianiste 
Mariken Zandvliet tevens de Kersjes van de Groenekan 
Fonds-Prijs. Hij soleerde met onder meer Amsterdam 
Sinfonietta, Holland Symfonia, Nederlands Kamerorkest, 
het Concertgebouw Kamerorkest en Camerata RCO. Sinds 
2005 is Top eerste plaatsvervangend concertmeester van 
het Koninklijk Concertgebouworkest en daarnaast treedt 
hij regelmatig op als gastconcertmeester en kamermusicus. 
Sinds 2020 is hij docent aan het Conservatorium van 
Amsterdam.

Jurysecretaris: Patty Hamel


