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Na afloop ‘meet & greet’ in de Serre 



 

 
 

Programma 
 
 
 
 

A. Vivaldi  Sinfonia in b kl. t. RV 169 “Al Santo Sepolcro” 
1678-1741 
 
 
J.S. Bach   Contrapunctus 4 uit de Kunst der Fuge BWV 1080 
1685-1750  Menuet in G gr.t. BWV Anh. 114 
   Menuet in g kl. t. BWV Anh. 115 
   Contrapunctus 13 uit de Kunst der Fuge BWV 1080 
 
 
J. Brahms  Sonate nr. 1 in e kl.t. op. 38 voor cello en piano  
1833-1897  - Allegro non troppo 
   - Allegretto quasi Menuetto 
   - Allegro 
 
 
C. Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso op. 28 
1835-1921 
 
 
P. de Sarasate Introduction et Tarantelle op. 43 
1844-1908 
 
 

Na afloop van het concert is er een ‘meet and greet’ in de Serre  
met de musici en elkaar waarbij u een drankje krijgt aangeboden. 

 

 
 
NB. Het is niet toegestaan tijdens het concert beeld- en/of geluidsopnamen te maken 

 



 

 
 
Julian Jeukendrup (16) studeert viool aan de School voor Jong Talent van het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Kerstin Hoelen. Daarnaast ontvangt hij 
incidenteel lessen van Vera Beths. Eerder was hij leerling van Coosje Wijzenbeek en 
maakte hij deel uit van de Fancy Fiddlers. 
Hij won prijzen bij het Prinses Christinaconcours en het Britten Vioolconcours en trad 
diverse malen op voor de televisie, o.a. bij Podium Witteman. Hij gaf concerten in 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland, o.a. in het Amsterdamse 
Concertgebouw en Tivoli Vredenburg. Hij volgde internationale masterclasses bij de 
Aurora Festival Summer Academy en bij stervioliste Sophia Jaffé tijdens het Allegro 
Vivo Festival in Oostenrijk. Hij was solist bij het Atheneum Kamerorkest en het Britten 
Jeugd Strijkorkest.  
 
Cellist Valentijn Jeukendrup (13) won eerste prijzen bij het Prinses Christina 
Concours 2022, het Britten Celloconcours 2021 en de International Gustav Mahler 
Prize Cello Competition 2023. Tevens was hij finalist bij het Concertgebouwconcours. 
Hij maakte deel uit van de Fancy Fiddlers, waarmee hij veel concerten gaf in binnen- 
en buitenland, o.a. in het Concertgebouw en bij Podium Witteman. Hij concerteerde 
als solist bij het Britten Strijkorkest en trad afgelopen zomer diverse malen op in het 
Allegro Vivo Festival in Oostenrijk. Hij was solist in het Kinderprinsengrachtconcert 
van AVROTROS en trad live op voor Radio4 in het programma Podium. 
Onlangs was hij te zien als “Jonge Held” in het televisieprogramma Podium Klassiek. 
Valentijn kreeg zijn eerste cellolessen in 2016 van Lenian Benjamins. Momenteel 
studeert hij aan de Academie voor Muzikaal Talent in Utrecht bij Matthias Naegele. 
Masterclasses volgde hij bij Jérôme Pernoo, Vladimir Perlin, Gregor Horsch, Mila 
Baslawskaia, Dmitry Ferschtman en Anastasia Kobekina, en aan de prestigieuze 
Kronberg Academy waar hij optrad met Santiago Cañon Valencia.  
 
Als duo traden Julian en Valentijn op tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam, het 
ZOOM!Kamermuziekfestival in Doesburg en in diverse concertseries in Gelderland. 
 
Jorian van Nee studeert piano aan het Conservatorium van Amsterdam bij Frank 
Peters. Eerder was hij student aan de Academie voor Muzikaal Talent, waar hij 
inmiddels een aanstelling heeft als pianist. Jorian volgde masterclasses bij o.a. Jan 
Wijn, Igor Roma en Ronald Brautigam. Hij won diverse eerste prijzen, zowel voor zijn 
pianospel als voor zijn composities, trad op als solist met het Residentie Orkest en 
Sinfonia Rotterdam, en is regelmatig te horen op radio en televisie. Hij speelt in 
pianotrio Audax en is tevens werkzaam als componist. 
 
Ensemble Cantico d’Archi is het familie-ensemble van de familie Jeukendrup uit 
Velp. Guus is altviolist in het Koninklijk Concertgebouworkest en Mirjam Oost maakt 
deel uit van het Residentie Bachensemble in Den Haag. Het ensemble treedt op in 
wisselende bezettingen en staat bekend om de gevarieerde programmering. 



 

 

 

 

STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL 

 

De Vrienden van de Kerk te Rozendaal hebben als doelstelling het aanwenden van 
het kerkgebouw voor culturele doeleinden ten bate van de dorpsgemeenschap en 

om de kerkvoogdij bij de instandhouding van het kerkgebouw financieel te steunen. 
Zo hebben we in de afgelopen jaren de kerkrentmeesters kunnen steunen door giften 

ten behoeve van de geluids- en video-installatie, de restauratie van het orgel, da 
aanschaf van zonnepanelen, een laptop en de luchtzuiveringsinstallatie in de Serre. 

 
 
 
 
 

Het bestuur verwelkomt u graag als ‘VRIEND’ donateur!  

Opgave te richten aan de secretaris: 

vrienden@dekerkvanrozendaal.nl   

of  

de Ruyterlaan 27, 6881GS Velp 

 

 

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer:  

NL90 INGB 0688 0860 39  

t.n.v. VKR te Rozendaal, o.v.v. “Donatie”.  

De Stichting is een ANBI onder fiscaal nummer 0084.10.719. 

 

 
Indien u per mail op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten dan kunt 

u dit opgeven aan: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 
 


