
 
 
Fabienne van Eck (1982) begon op haar zesde met cello bij M. Starke. In 
2005 heeft ze haar Bachelor behaald bij Lucia Swarts aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag.  
Fabienne is remplaçant bij het Residentie Orkest en speelt in het Reflex 
Ensemble, waarmee ze onlangs in New York optrad. 
Ze volgde Masterclasses bij oa.Valter Despalj, Uzi Wiesel, Alexander 
Baillie, Anner Bylsma, Michel Strauss en Tsuyoshi Tsutsumi 
 
Keren-Peta (1981) komt uit Christchurch, Nieuw Zeeland. Zij begon op 
haar vijfde met het vioolspelen. Van 1999 tot 2003 studeerde Muziek aan 
de "Victoria University of Wellington", waar zij de graad "Bachelor in 
Muziek with Honours" behaalde. Sinds 2003 studeert zij bij Thijs Kramer 
aan het Rotterdamse Conservatorium. Keren-Peta heeft in verschillende 
ensembles meegewerkt, zoals "New-Sealand Youth Orkest", Nederlands 
Jeugd Orkest en"Wellington Symphonia". 
 
Gregor Schulenburg (1981) komt uit Havelberg, Duitsland. Hij speelt 
sinds zijn elfde fluit en begon zijn studies in 2000 bij E.Gruenenthal aan 
Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlijn. Sinds 2003 studeert hij fluit 
bij Rien de Reede en Thies Roorda aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag. Hij speelde in verschillende jeugdorkesten in Duitsland en 
volgde Masterclasses bij oa  Eckardt Haupt en Andrea Lieberknecht. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  

over de diverse cd's is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  
 

De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 
het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 

 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 
Woensdag 22 juni 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl) 

 
 
 
 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
 

pauzeconcert op woensdag 15 juni 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerenden: Keren Peta, viool; Fabienne van Eck, cello  
en Gregor Schulenburg, fluit  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J.S.Bach   - Suite nr.3 (violoncello solo) (BWV 1009) 
(1685-1750) 
 
 
K.Fukushima   - Mei (fluit solo) 
(1930) 
 
J.S.Bach    - Triosonata in G (BWV 1038). 
       (fluit, viool en basso.continuo) 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).  

Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 
 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk  
woensdag 29 juni 2005: Ralph Meulenbroeks, cello 

 
 

Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het 
seizoen 2004/2005 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 


