
Over de musici 
 
Anja van Dooren studeerde klarinet aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag 
alwaar zij de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus behaalde bij 
respectievelijk Bas de Jong en Harmen de Boer. 
Zij volgde masterclasses bij Karl Leister, Hans Deinzer en Anthony Pay in Duitsland 
en Italië. 
Naast het remplaceren bij diverse beroepsorkesten, maakt zij veel kamermuziek. 
Zij speelde onder andere in het Trio Ponte (klarinet,cello,piano) en het Duo 
Modern (fluit en klarinet), samen met Alwin de Vries. Met dit duo maakte zij in 
2003 een CD. Naar aanleiding hiervan traden zij op in het concertgebouw te 
Amsterdam. Als soliste trad zij diverse keren met orkest op in het klarinetconcert 
van W.A.Mozart. Als klarinetdocente is zij verbonden aan de muziekschool B plus C 
te Leiden.  
 
Alwin de Vries studeerde Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
en fluit aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Emile Biessen en Paul 
Verhey. In mei 1995 behaalde hij zijn diploma Uitvoerend Musicus. Tijdens zijn 
studie volgde hij meestercursussen van onder andere Peter-Lucas Graf, Robert 
Dick, Trevor Wye en Aurèle Nicolet. 
Hij maakte deel uit van verschillende orkesten, waaronder het Nederlands 
Studenten Orkest en het Nationaal Jeugdorkest. Naast zijn werkzaamheden op het 
gebied van de kamermuziek remplaceerde hij regelmatig in verschillende orkesten, 
waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest. Als fluitdocent was hij lange tijd 
actief in Houten en Culemborg. Momenteel is hij teamleider van de muziekafdeling 
van het centrum voor de kunsten De Plantage in Tiel en omstreken. 
 
Josje Lodder, piano, studeerde aan het conservatorium van Maastricht bij Jean 
Franssen en Tonie Ehlen. In 1991 behaalde zij haar diploma uitvoerend musicus. Zij 
volgde in Maastricht de cursus hedendaagse kamermuziek en nam deel aan een 
masterclass bij György Kurtág. Ze werkte mee aan een 
kindermuziektheaterproductie, is pianiste in het trio Verse Sneeuw en begeleidt 
verschillende instrumentalisten en zangers. 
 
 
Meer informatie over het ensemble Kokako is te vinden op kokako.nl 
 
 
 
 
 
 

 
----||---- 

 
Eerstvolgende pauzeconcert is op 5 december: Trio Ligno 
Liane Kuipers (fluit), Ties Kemper (klarinet), Gert Verrydt (saxofoon) 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 21 november 2012 12.45 - 13.15 uur 
 

Uitvoerende: Ensemble Kokako 
Alwin de Vries (fluit), Anja van Dooren (klarinet),  

Josje Lodder (piano) 
 

Maurice Emmanuel 
(1862-1938) 

Sonate pour clarinette, flûte et piano (1907) 
-Allegro con spirito 
-Adagio 
-Molto allegro e leggierissimo 

  
Piet Ketting 
(1904-1984) 

Triosonate (1928) (fl, baskl, pf) 
-Allegro molto 
-Lento 
-Adagio – Allegro moderato 
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Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw 
bijdrage (richtbedrag € 3,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 

 


