
Gevoel en verstand: de rol van muziek in de eeuwige zoektocht naar balans.

In de Klassieke Oudheid vertegenwoordigde het snaarinstrument de rationele schoonheid en orde 
van Oppergod Apollo. Daar tegenover stond het blaasinstrument, gebruikt  voor de uitbundige 
feesten voor Dionysos, vertegenwoordiger van de emotionele roes.
Celliste Larissa Groeneveld en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer brengen en mengen 
hun bijzondere klanken in een programma met werken uit verschillende stijlperioden, waarin de 
rede en de emotie vechten om voorrang.
Uitblinkend in intellectueel spel en gepassioneerd samenspel brengen beide musici een veelzijdig 
programma. 
Laat u meenemen in deze muzikale zoektocht naar balans...

bio Larissa Groeneveld
“Larissa Groeneveld, onthoud die naam’, schreef Le Figaro in 1995.  
In de loop der jaren heeft Larissa Groeneveld vaste ensembles gevormd, met pianist Frank van de 
Laar ,het Osiris Trio en met harpiste Gwyneth Wentink. Ze concerteerde met onder andere Giora 
Feidman, Natalia Gutman, Herman Krebbers, Reinbert de Leeuw en Giovanni Sollima.
Haar opleiding volgde Larissa Groeneveld aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij 
Dmitri Ferschtman, waar zij in 1990 met de hoogste onderscheiding afstudeerde. Zij zette haar 
studie voort bij Natalia Gutman aan de Hochschule für Musik in Stuttgart, en volgde lessen bij 
onder andere Mstislav Rostropovich, Daniel Shafran en Yo Yo Ma.
Vele vooraanstaande Nederlandse componisten schreven composities voor haar, onder ander 
Theo Loevendie, Theo Verbey en het dubbelconcert voor haar en Ernst Reijseger door Guus 
Janssen. Tijdens de Amsterdamse Cellobiënnale 2010 speelde zij de wereldpremière 
“Bandersnatch voor cello en pianola” van Theo Verbey, en in 2012 “Words and song without 
words” van Yannis Kyriakides.Het stuk is bekroond met de International Composers Rostrum Prize 
2014.  
 Met het Osiris Trio geeft zij vele concerten over de hele wereld. Het trio werd veelvuldig bekroond, 
onder andere in 1992 met de Philip Morris Finest
Selection en met de prestigieuze Annie Bosboom Prijs 1997. In 1996 speelden ze in de serie 
Rising Stars, met een concert in de Carnegie Hall in New York. 
In 1988 debuteerde Larissa Groeneveld in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam 
met het Tripelconcert van Beethoven. Sindsdien heeft ze als soliste met vele grote orkesten 
opgetreden, waaronder het Nederlands Philharmonisch Orkest, de Stuttgarter Philharmoniker, de 
Berliner Symfoniker en het St. John's Smith Square Orchestra. In 2005 speelde zij het celloconcert 
van Gulda met de leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.  
Zij is verbonden als hoofvak-docente aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, voor de 
master-specialisatie Pianotrio aan het Conservatorium van Amsterdam en aan het AMT voor jong 
talent.  
Larissa Groeneveld bespeelt een Domenico Busan cello uit Venetië, 1763.
www.larissagroeneveld.com

bio Lars Wouters van den Oudenweijer
Klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer (1977) studeerde bij Charles Neidich aan The 
Juilliard School for Music te New York, mede dankzij the Fullbright Scholarship. Hij behaalde 
eerste prijzen bij diverse internationale concoursen. In 1999 debuteerde Lars met een recital in het 
Concertgebouw te Amsterdam. In 2001-2002 verzorgde hij in de Rising Stars Concertserie met 
zeer veel succes recitals in New York en op de grote Europese concertpodia, sindsdien speelt hij 
regelmatig op de internationale podia. Als solist speelde hij met diverse orkesten in binnen- en 
buitenland. Hij kreeg in 2003 de Edison voor zijn debuut cd in de categorie “Young Masters”. Zijn 
opnames voor Challenge Records en Naxos werden met lovende kritieken ontvangen. Sinds 2000 
is hij de klarinettist bij Spectrum Concerts Berlin en speelt ‘Digital Folk Music” met Lunapark en 



ensembles als Nieuw Amsterdams Peil en Orlando Wind Quintet. Als hoofdvakdocent is hij 
verbonden met het Fontys Conservatorium te Tilburg.

www.larzetto.com

Seine Technik ist nicht nur von äußerst seltener Perfektion, sie zeigt in jeder Lage Feinsinn und 
Geschmeidigkeit geradezu sensationeller Art (Berliner Morgenpost)


