
O
ver de m

usici (ingekorte cv)

D
e G

rieks/N
ederlandse countertenor M

attias Pavlous, geboren op Rhodos, 
studeerde bij Christina G

iannakopoulou en Aris Christofellis aan het Kodály 
Conservatorium

 in Athene, w
aar hij een eerste prijs ontving voor zijn solo diplom

a.
In 2012-2013 w

as hij lid van de O
perastudio Vlaanderen in G

ent en m
et een 

Alexander S. O
nassis Foundation beurs, heeft hij m

et M
ichael Chance, Jill 

Feldm
an, Peter Kooy en Rita D

am
s repertoire voor zijn M

aster in O
ude m

uziek aan 
het Koninklijk Conservatorium

 in D
en H

aag gestudeerd. M
attias volgde hiervoor een

studie econom
ie (Aristotle U

niv. van Thessaloniki) en is afgestudeerd in 
International Business (M

Sc – U
niv. van G

roningen).
M

et repertoire variërend van renaissance liederen tot barok cantates en van 
geestelijke m

uziek naar opera tot contem
poraine w

erken, verscheen M
attias in 

uitvoeringen van de O
perastudio Vlaanderen in de Vlaam

se O
pera te G

ent en 
Antw

erpen, het Festival O
ude M

uziek in U
trecht, het Athene &

 Epidaurus festival 
en het Cecil Sharp H

ouse in Londen. O
ok w

erkte hij sam
en m

et verschillende 
(oude) m

uziek ensem
bles en orkesten zoals La Risonanza, het Bach Ensem

ble van 
het Koninklijk Conservatorium

, M
usica Poetica, Latinitas N

ostra, het Spectra 
Ensem

ble, Jeugd en M
uziek orkest van Antw

erpen, J.Pzn Sw
eelinck orkest.

Tom
asz Plusa, violist, geboren in Polen, studeerde klassieke en m

oderne viool aan 
de m

uziekacadem
ie in Lodz w

aar hij zijn m
asteropleiding in 2002 voltooide.

In het begin van zijn studie erkende Tom
asz de interpretatieve potentieel van de 

historische uitvoeringspraktijk en besloot om
 zijn studies over de Barokviool te 

beginnen. Kort daarna begon hij deel te nem
en aan oude m

uziek cursussen en 
m

asterclasses. Zijn artistieke persoonlijkheid is gevorm
d door kunstenaars als Lucy

van D
ael, Christoph Rousset, W

ilbert H
azelzet, Sim

on Standage, M
ichaela 

Com
berti, Judy Tarling, Sigisw

ald Kuijken, Enrico O
nofri, Antoinette Lohm

ann .
H

ij verhuisde naar N
ederland om

 dit gebied m
et groeiende belangstelling te 

ontw
ikkelen. In juni 2015 volbracht hij zijn m

asteropleidingen in een barokke viool
en altviool klas van Antoinette Lohm

ann in U
trecht.

M
ichael Tw

eed-Kent behaalde zijn m
asterdiplom

a m
oderne cello aan het 

Cleveland Institute of M
usic en volgt m

om
enteel een m

asterstudie aan het 
Conservatorium

 van Am
sterdam

 m
.b.v. een talentenbeurs. H

ij studeert bij Viola de
H

oog en volgde m
asterclasses bij o.a. Jaap ter Linden, Bruno Cocset, D

avid 
W

atkin, Lucie van D
ael en Sigisw

ald Kuijken. O
nlangs begeleidde hij recitatieven in

een productie van M
ozarts D

on G
iovanni door de N

ationale O
pera Academ

ie. 
M

ichael speelt op een cello van G
uust Françious, geleend van het N

ationaal 
M

usiekinstrum
enten Fonds. N

aast m
uziek is M

ichael een gediplom
eerd beoefenaar 

van Feldenkrais, een m
ethode van som

athische educatie.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 2 novem
ber: Più Corde

Agnieszka Papierska (viool), Liene M
adern-Stradina (fortepiano)

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag  19 oktober 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerenden: M

attias Pavlous  countertenor
Tom

asz Plusa, barokviool; M
ichael Tw

eed- Kent, barokcello
Leonardo Valiante klavecim

bel 

A
. Vivaldi         

(1678-1741)
Cantata RV 671 in C gr. Care selve am

ici prati

C. P. E. Bach      
(1714-1788)                

Prussische sonate  W
q. 48/ 2 in Bes gr. deel: vivace

G
. F. H

ändel
(1685-1759)                

Accom
pagnato "Io son tradito" &

 aria "Tanti affanni"
(uit de opera O

ttone aria Sc. X  "D
eh non dir”)

O
ver de m

usici (vervolg)
Leonardo Valiante, geboren in M

ontevideo, U
ruguay, begon zijn studie aan de 

m
uziekschool Virgilio Scarabelli. In 1989 behaalde hij zijn diplom

a pianoleraar aan 
het Falleri Balzo Conservatorium

, w
aarna hij bij N

elly Langone de Trocolli een 
postgraduate cursus volgde. H

ierna begon hij zijn studie klavecim
bel bij Eduardo 

G
ilardoni en Carlos Levin aan het Anglo Instituut. G

edurende zijn studie volgde hij 
ook klavecim

bel m
asterclasses bij Jose G

onzalez U
riol, Rosana Lanzelote,Yves 

Rechsteiner en M
ahan Esfahani. N

a het behalen van klavecim
bel diplom

a A speelde 
hij m

et het orkest van SO
D

RE o.l.v. Roberto M
ontenegro. In 1996 w

erd hij toegelaten
tot het Koninklijk Conservatorium

 te D
e H

aag en vervolgde zijn klavecim
belstudie bij 

Jacques O
gg. Een tw

eejarige studie hedendaagse m
uziek bij Annelie de M

an aan het 
Conservatorium

 van Am
sterdam

 is in 2002 afgerond. In 2001 heeft hij  o.l.v. Erik Klas 
het N

oord Sym
fonie O

rkest begeleid in de Vredenburgzaal te U
trecht. H

ij begeleidt 
vanaf 2000 het VocAnim

o koor o.l.v. Loek Ruijters, het Iriskoor in W
arm

ond, het 
D

am
eskoor in O

egstgeest o.l.v. M
arinus Links en het D

am
eskoor te Zoeterm

eer o.l.v. 
H

ans de W
it. H

ij heeft aan vele concerten zijn m
edew

erking verleend.

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d. D
esgew

enst kan deze bijdrage 
w

orden overgem
aakt op rekening num

m
er N

L65 IN
G

B 0000 6064 58.


