
Over de musici

Pianist Patrick Hopper en violist Paul Eggen studeerden beiden af aan het 
Koninklijk Conservatorium. Patrick, die studeerde bij de Letse pianist 
Naum Grubert, gaf na zijn afstuderen (met onderscheiding) concerten in 
Engeland, Spanje, Zwitserland, Kroatië en de Verenigde Staten. Hij trad 
onder andere op met de complete serie etudes van Chopin en het gehele 
piano-oeuvre van Schubert. Hij is een veelgevraagd begeleider en geeft 
regelmatig solorecitals en concerten in kamermuziekverband. Patrick 
Hopper won het Edith Stein Concours. Ook Paul Eggen behaalde 
verschillende prijzen, met name in het FriulAdria Concours (Venetië), in 
het internationale kamermuziekconcours in Calabrië (eerste prijs) en hij 
verwierf er de eerste prijs voor de beste uitvoering van hedendaagse 
muziek. Paul Eggen gaf vele concerten en hij speelde tijdens verschillende 
internationale festivals. In Nederland trad hij onder meer op in het 
Amsterdamse Concertgebouw, de Rotterdamse Doelen en het Utrechtse 
Vredenburg. Voorts werkte Paul Eggen mee aan CD-, film-, televisie- en 
radio-opnames, waaronder voor de NDR (Duitsland) en de RAI (Italië). 

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 21 december Haags Trio Alouette
Maria voor 't Hekke (mezzosopraan), Helene Michielsen (fluit), Sylvia Wessels (piano)

Programma pauzeconcert
Woensdag  7 december 2016 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerenden: Paul Eggen, viool en Patrick Hopper, piano

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sonate opus 20 nr. 1 in f klein (1894) 
voor altviool en piano
- Allegro appassionato
- Andante un poco Adagio 
- Allegretto grazioso
- Vivace

Johannes Brahms Sonatensatz: 
- Scherzo (Allegro) in c klein (1853)
voor altviool en piano

----||----

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, wordt van de 
bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58.
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