
C.V.  Larissa Groeneveld en Frank van de Laar  

Larissa Groeneveld en Frank van de Laar ontmoetten elkaar op jeugdige leeftijd op  
het Sweelinck Conservatorium Amsterdam waar zij hun opleiding kregen bij 

respectievelijk Dmitri Ferschtman en Jan Wijn en hun studie afsloten met de hoogst 

denkbare onderscheiding.  

Hun wederzijds naadloos aansluitend muzikaal enthousiasme, creatieve overtuiging 

en artistieke visie leidden er toe dat zij sindsdien onafgebroken op talloze podia in 

binnen en buitenland te beluisteren zijn geweest.  

Hun aanstekelijke samenspel werd met prijzen en onderscheidingen beloond 

waaronder het ARD concours in München (1992). In 1987 werd hen de 

Vriendenkrans van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam uitgereikt.Zij 

vormden lange tijd samen met klarinettist Hein Wiedijk het succesvolle Trio Dante. 

In 2007  maakten zij een cd met Ernst Reijseger in repertoire van deze cellist zelf. In 

2016 kwam bij Gutman Records een dubbel cd met bijzonder duo repertoire uit, 

waarmee zij hoge ogen gooiden in de internationale pers.  

Larissa en Frank hechten veel belang aan een zo breed mogelijk repertoire, van Bach 

tot inkt-natte composities en zij genieten van het avontuur zich op minder 

platgetreden paden te begeven.Vele vooraanstaande Nederlandse componisten 

waaronder Theo Loevendie, Theo Verbey, Klas Torstenson, Roel van Oosten en Guus 

Janssen hebben nieuwe stukken voor hen geschreven.  

Larissa maakt samen met de pianiste Ellen Corver en de violist Peter Brunt deel uit 

van het Osiris Trio dat in de loop der jaren wereldfaam heeft opgebouwd.  
Zij is sinds 2001 als hoofdvak-docente cello verbonden aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag, de AMT voor jong talent en aan het Conservatorium van 

Amsterdam voor het Master Hoofdvak Pianotrio.  

Zij bespeelt een Domenico Busan cello uit Venetië 1763.  

Nadat Frank van de Laar een aantal belangrijke prijzen behaalde waaronder een derde 

prijs op het Brahms Concours Hamburg 1987, volgden optredens wereldwijd elkaar 



in hoog tempo op, warm onthaald door pers en publiek. Talloze radio en televisie 

opnames legden zijn uitvoeringen vast en meer dan 25 cd's verschenen van zijn hand. 

Thans is hij verbonden als hoofdvak docent aan de conservatoria van Amsterdam en 

Zwolle.  

de pers over het duo: 

the Strad 01-09-2016 Janet Banks 
“Zemlinsky’s A minor Sonata of 1894 receives an especially enriching performance 
from this poetic partnership””...plays the turbulent opening movement with 
passionate conviction and a full-bodied sound, and endows the lovely Allegretto 
finale with elegance and charm. The Three Pieces, more Schumannesque in mood, 
are arresting and beautifully characterised.””The Dutch duo are also strong advocates 
for Dohnányi’s 1899 Sonata. Full-throttle playing is required throughout the 
expansive first movement, with both musicians pushed to their limits, and the 
spacious recording gives depth and resonance to the sound. Groeneveld executes the 
delicately hovering spiccato notes in the Mendelssohnian scherzo with precision and 
grace.” 

Gramophone  March 2016 Charlotte Gardner 
“The real triumph, though, is the Lied. Here Groeneveld tones herself down to a 
tender softness, although retaining the Humoresque’s strength for the crescendos, and 
it’s hard to imagine this tiny gem singing more under another cellist’s fingertips.” 
“Zemlinsky’s A minor Sonata brings more warm, predominantly smooth, expansive 
readings from Groeneveld, always in perfect communion with van der Laar, who for 
his part is generous with the pedal but never at the expense of definition.” 

Classic News 25-12-2015, Alban Deags 
“Superbe et somptueuse sensibilité artistique que celle de la violoncelliste Larissa 
Groeneveld qui signe ici un album d’une maturité filigranée, sertie d’intelligence et 
de profondeur sans effet ni diluation : les phrasés sont finement ciselés, et le rubato 
d’une liberté de ton particulièrement précis qui lui permet de sentir de l’intérieur, la 
grande versatilité expressive des œuvres sélectionnées."de Zemlinsky: texture vif 
argent, crépusculaire et d’un post romantique brahmsien d’une totale finesse 
d’intonation qui sait- magistralement éviter toute surenchère et tout pathos. La 
subtilité et la mesure de la violoncelliste sont irrésistibles.”…” Super récital 
chambriste.” 



Trouw ****  december 2015, Peter van der Lint 
“hier met veel liefde en overtuiging gespeeld, en beslist smakend naar meer.” 

Volkskrant ****  9-12-2015, Frits van der Waa  
“Groeneveld heeft een intense, warme toon en Van de Laar een voortvarendheid" 

Dagblad van het Noorden **** 22-12-2015, Paul Herruer 
"Gepassioneerde cellosonates" ****  

Opusklassiek januari 2016, Emanuel Overbeeke 
“de musici enerzijds niet zo dominant zijn dat we eerder de uitvoering dan de muziek 
horen en anderzijds wel zo overtuigend spelen dat ze onbekende stukken de kracht 
geven van bekende” 

Akkoord Magazine 2015, Cassandra Luckhardt 
cellosonate van Von Brucken Fock 
“Een prachtige publicatie, vergezeld van een net zo prachtige opname van larissa 
Groeneveld (cello) en Frank van de Laar (piano).” “De opname is een prachtige 
interpretatie, de musici spelen prachtig” 


