
Over het trio 
 
The Hague String Trio werd in 2006 opgericht door Justyna Briefjes, Julia 
Dinerstein en Miriam Kirby. Na jaren van studie en werk in vele landen, waaronder 
Rusland, Mexico, Noorwegen, Engeland, Duitsland en Nederland, hebben ze zich 
alle drie in Den Haag gevestigd. Zij kwamen bij elkaar om hun liefde voor 
kamermuziek te delen en hebben zich in de vele jaren tot een hecht ensemble 
gevormd. Het trio verkent graag het uitgebreide strijktriorepertoire, van de 
geliefde meesterwerken tot de minder bekende composities die volgens hen de 
moeite waard zijn om gehoord te worden. 
 
Zij werken nauw samen met componisten zoals Robin Holloway, Kerry Woodward, 
Arne Werkman en Reza Nakisa, evenals met medemusici, waaronder hoboïste 
Pauline Oostenrijk en pianist Daniël Kramer, met wie ze regelmatig concerten 
geven. The Hague String Trio treedt op in heel Nederland en geeft elk jaar 
concerten in Engeland en Duitsland, waar het een trouw publiek heeft opgebouwd. 
In de zomer van 2019 traden ze op bij het festival Rencontres musicales de 
Champéry in Zwitserland. 
 
In februari 2019 is de cd After the Darkness uitgekomen, die bestaat uit werken 
van Joodse componisten wier levens verwoest waren in de Tweede Wereldoorlog 
door vervolging, moord of verbanning. Daarover is veel media-aandacht geweest 
via radio 4 in de programma’s Vrije Geluiden, Passaggio en de Spiegelzaal en 
daarnaast in het tv-programma VPRO Vrije Geluiden. Ook is de cd beloond met 
prachtige recensies uit binnen- en buitenland, waaronder van Gramophone, een 
beoordeling met een 10 in de Luister, een 5-sterren recensie in De Gelderlander, 
een 4-sterren recensie in BBC Music Magazine en was hij genomineerd voor de 2020 
International Classical Music Awards in de categorie Chamber Music. 
 
Justyna en Miriam zijn beiden lid van het Residentie Orkest in Den Haag en Julia is 
een vooraanstaand altviooldocente aan verschillende conservatoria in Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----||---- 
 

Eerstvolgende concert is op 28-31 december:  Met Messiaen het jaar uit!...  
Geerten van de Wetering, orgel (entree: 5 euro exclusief reserveringskosten) 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 16 december 2020 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende:  

The Hague String Trio 
 

Justyna Briefjes (viool), Julia Dinerstein (altviool)  
Miriam Kirby (cello) 

 

Beethoven 250 jaar! 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 

 Serenade in D, op. 8 

1 Marcia: Allegro 

2 Adagio 

3 Menuetto: Allegretto 

4 Adagio - Scherzo: Allegro molto - Adagio  

   - Allegro molto - Adagio 

5 Allegretto alla Polacca 

6 Thema con Variazioni: Andante quasi allegretto 

7 Marcia: Allegro 

----||---- 
Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de 
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


