
Over de musici  
 
Beth & Flo, oftewel Elsbet Remijn en Claudette Verhulst studeerden klassiek 
piano. Ze leerden elkaar kennen in de klas van Rian de Waal op het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Elsbet en Claudette behaalden daar in 2014 hun 
Masterdiploma, respectievelijk bij Ellen Corver en David Kuijken. 
 
Bijzonder pianoduo 
Omdat beide pianistes ook grote affiniteit hebben met theater, besloten zij dit te 
integreren in de concerten die zij geven. Zo ontstond in 2013 het duo Beth & Flo; 
een pianoduo dat klassieke recitals geeft en deze opluistert met gesproken en 
gezongen woord. De muziek in een verhaal of context plaatsen en interactie met 
het publiek zijn belangrijke elementen in de concerten van Beth & Flo. 
 
Claudette en Elsbet hebben als duo al op verschillende podia mogen optreden. Ze 
speelden zij in o.a. Het Concertgebouw Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht, 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, de Oosterpoort te Groningen en in diverse 
andere zalen en theaters in Nederland. Ook gaven Beth & Flo in 2017 concerten in 
New York en op Sicilië. Op Sicilië werden zij bij hun deelname aan IBLA Grand 
Prize – een internationaal concours – met een 8,7 onderscheiden als ‘Most 
Distinguished Musicians’ en bovendien ontvingen zij een eervolle vermelding voor 
hun uitvoering van een werk van de Nederlandse componist Ruben Naeff. 
Beth & Flo traden op bij festivals, zoals o.a. het Grachtenfestival Amsterdam, het 
Haags UIT Festival en het Peter de Grote Festival in Groningen. Een bijzondere 
gelegenheid was het EYE Filmbal 2016, waar het duo live muziek op twee vleugels 
speelde bij een stille film. 
 
Beth & Flo mochten zich als één van de jonge talenten presenteren in de Talent 
Stage van de BUMA Classical Convention in november 2015. 
In seizoen 2016-2017 is pianoduo Beth & Flo uitgenodigd te spelen in meer dan 25 
huiskamers in Nederland en België voor 'Kunst in de Kamer'. Deze 'huiskamertour' 
zet zich voort in seizoen 2017-2018. 
Enkele van hun optredens werden uitgezonden op tv en radio, waaronder op Radio 
4, RTL7, de Concertzender en Radio West. In oktober 2016 brachten Elsbet en 
Claudette hun eerste opnames uit onder de naam 'Een Vleugeltje Klassiek'. De 
enige echte Beth & Flo-USB-stick in de vorm van een vleugel! Nieuwe opnames 
kwamen uit in het najaar van 2018, op een vuurrood vleugeltje. 
Met succes deden ze in het najaar van 2019 mee aan het Amsterdams Kleinkunst 
Festival: in de eerste maanden van 2020 spelen Beth & Flo in de Halve 
Finalistentournee van dit festival, waarbij ze in verschillende theaters optreden 
door heel Nederland. 
 

----||---- 
Eerstvolgende pauzeconcert is op 21 april: Ensemble Giardino Musicale: Elske 
Tinbergen, cello; Eva Harmuthová,blokfluit; Louella Alatiit, viool en Henk van 
Zonneveld, orgel 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 7 april 2021 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende:  
Pianoduo Beth & Flo:  

Elsbeth Remijn & Claudette Verhulst (piano) 
 

 
G. Gershwin (1898-1937) Prelude 

Rialto Ripples 

The Man I Love 

I Got Rhythm 

  
C. Saint-Saëns (1835-1921)/  
Beth & Flo 

Ave Maria 

Danse Macabre 

  
B. Smetana (1824-1884) De Moldau 
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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. 

 


