
Over het ensemble 
 
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. Vanaf seizoen '21/'22 gaan ze een nieuwe samenwerking aan met pianiste 
Ksenia Kouzmenko.  
 
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. 
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Eerstvolgende pauzeconcert is op 19 mei: Sandra Karres, viool en Mirjam Karres, piano 
 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 5 mei 2021 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende:  
The Hague String Trio:  

Justyna Briefjes, viool; Julia Dinerstein, altviool  
Miriam Kirby, cello 

 

VROUWEN IN DE MUZIEK (I) 
 

Miriam Hyde  
(1913-2005) 

Strijktrio (1932) 

1 Allegro, non troppo  

2 Moderato grazioso  

3 Andante cantabile  

4 Vivace 

  
Emmy Frensel Wegener  
(1901-1973) 

Suite voor viool, alt en cello (1925) 

1 Inleiding: Moderato Chiara  

2 Fugato: Rigoroso  

3 Scherzo: Leggiero e Presto  

4 Andante: Dolce  

5 Finale: Vivace. Rigoroso possibile 
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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 rekeningnummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


