
 
 

Over de musici 
 
Victoria Nair-Price studeerde Blokfluit aan het Birmingham Conservatorium met 
Ross Winter en Annabel Knight, waar zij met haar afstuderen de “Recorder Prize” 
won in 2005. Tijdens deze periode heeft zij tevens in het kader van het Erasmus 
uitwisseling, een studieprogramma aan de Franz Liszt Academie in Weimar 
Duitsland gevolgd onder leiding van Myrium Eichberger. Sinds 2005 studeert 
Victoria aan het Koninklijke Conservatorium van Den Haag onder supervisie van 
Reine-Marie Verhagen. Zij een gepassioneerde blokfluitlerares die regelmatig 
meewerkt aan muziekworkshops binnen Europa. Tevens heeft zij, in het kader van 
een liefdadigheidsproject, blokfluiten verstrekt en blokfluitles gegeven aan 
schoolkinderen in India.  
 
Sungyun Cho is op haar 5e begonnen met het spelen van de piano. Op haar 12e 
won zij de eerste prijs in het Koreaanse Jeugd Muziek Competitie. Toen Sungyun 
Cho 15 jaar was, is zij begonnen met het spelen van het orgel onder leiding van 
Prof. Kwak Dong-Soon. Vervolgens studeerde zij Kamermuziek en Kerk muziek aan 
de Universiteit van Yonsei. Tijdens deze periode werkte zij samen met Prof. Kwak 
als organist van de Yonsei Universiteit Kerk. 
Sungyun Cho is een enthousiaste liefhebber van het spelen van Barokmuziek, en 
heeft zij in 2005 haar Master opleiding onder leiding van Hee-jeong Kim aan de 
Yonsei Universiteit afgerond. Haar uitvoering tijdens het eindexamen werd als 
beste gewaardeerd waarmee zij de afstudeerprijs won. 
Sinds 2005 studeert Sungyun Cho Klavecimbel en Barokmuziek aan het Koninklijke 
Conservatorium van Den Haag onder leiding van Prof. Jacques Ogg. 
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Eerstvolgende concert: 16 mei 2007: Teatro alla moda met  Lilia Slavny, barok viool; 
Diego Nadra, barok hobo; Benny Aghassi, fluit en barok fagot en Cvetanka Sozovska, 
clavecimbel 

  Programma pauzeconcert 
 

woensdag 2 mei 2007 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerenden: Victoria Nair Price, blokfluit en  

Sungyun Cho, klavecimbel 

 

F. Couperin 

(1668-1733) 

Les Baricades Misterieuses 

  
A. Dornel 

(1685-1756) 

Deuxieme Suite in b minor:  

Prelude, Allemande, Sarabande, Gavotte en  

Rondeau, Gigue 

  
J. S. Bach  

(1685-1750) 

Fantasie en Fugue a minor BWV 944: 

  
A. Corelli 

(1653-1713) 

Sonata in F major 

Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro 
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Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw bijdrage 
(richtbedrag € 2,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 

 


