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OVER DE ACADEMIE MUZIKAAL TALENT
“Wil je internationaal meetellen, dan moet je het onderwijs aan jong talent heel 
anders inrichten.” Met deze gedachte als uitgangspunt richtte harpiste Erika 
Waardenburg samen met haar echtgenoot Raoul Chênevert 16 jaar geleden 
de Academie Muzikaal Talent op. Daar waar steeds meer bezuinigd werd op 
muziekonderwijs, door vakinhoudelijk steeds meer in te leveren en zelfs jong talent 
klassen op te heffen, besloten zij juist meer en breder muziekonderwijs aan jong 
talent aan te bieden. 

EEN UNIEKE PARTICULIERE OPLEIDING 
De Academie Muzikaal Talent (AMT) is een opleiding die jong muzikaal talent 
voorbereidt op een succesvolle studie aan een conservatorium. De AMT is een 
kleine, particuliere school met maximaal 25 leerlingen. De AMT staat open voor alle 
instrumenten en vindt een gastvrij onderkomen in het Utrechts Conservatorium. 
Alle AMT-docenten zijn ervaren in het lesgeven aan jong muzikaal talent. Zij zijn 
allen verbonden aan conservatoria, waardoor de aansluiting van AMT op beroeps-
opleiding optimaal is. Uniek aan de jong talent opleiding van de AMT is het grote 
onderwijsaanbod. Naast de gebruikelijke hoofdvak- en theorielessen worden veel 
extra vakken en projecten aangeboden. Gedurende het hele cursusjaar worden 
regelmatig concerten georganiseerd, zodat alle leerlingen podiumervaring kunnen 
opdoen. Tijdens deze concerten kunnen leerlingen zich van hun solistische kant 
laten zien, of in ensembles optreden. Ensemblespel vormt een van de belangrijkste 
speerpunten van de opleiding aan de AMT.

STEUN JONG MUZIKAAL TALENT 
DOOR VRIEND TE WORDEN
Door Vriend te worden van de AMT kunt u met uw 
bijdrage een belangrijke rol spelen in de toekomst van 
de AMT. En daarmee in de toekomst van jong muzikaal 
talent in Nederland. U kunt eenvoudig Vriend worden 
door via www.academiemuzikaaltalent.nl/doneren een 
bedrag te doneren. U kunt ook de hiernaast staande 
QR-code scannen. 
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MUSICI

François Schubert (1808-1878) Die Biene, Bagatelle voor viool en piano,  
     op. 13 nr. 9 (1860)
     Fabian Altena, viool
     Hilde Stolker, piano

Béla Bartók (1881-1945)  Sonatine nr. 1
     - Dudások (Doedelzak)
     - Medvetáne (Berendans)
     - Finale
     Magali Duindam, viool
     Hilde Stolker, piano

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) Sérénade mélancolique in bes, 
     op. 26 (1875)     
     Alan Mukriani, viool
     Hilde Stolker, piano

Pablo de Sarasate (1844-1908)  Malagueña, op. 21/1
     Vivian Giesbertz, viool
     Hilde Stolker, piano

Max Bruch (1838-1920)  Uit Vioolconcert nr 1 in g, op. 26 (1866):
     - Vorspiel: allegro moderato  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Uit Tweede partita in d, voor soloviool, 
     BWV 1004 (ca. 1720):
     - Allemande
     Janna Maurer, viool
     Hilde Stolker, piano

Antonín Dvořák (1841-1904)  Romance in f, op. 11 (1879)
     Dasha Serck, viool
     Hilde Stolker, piano
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