
Over het trio 

 
The Hague String Trio werd in 2006 opgericht door Justyna Briefjes, Julia 
Dinerstein en Miriam Kirby. Zij ontmoetten elkaar in Den Haag na jaren van studie 
en werk in vele landen, waaronder Rusland, Mexico, Noorwegen, Engeland, 
Duitsland en Nederland, en kwamen bij elkaar om hun liefde voor kamermuziek te 
delen. Sindsdien hebben zij zich tot een hecht ensemble gevormd. 
 
Het trio verkent graag het uitgebreide strijktriorepertoire, van de geliefde 
meesterwerken tot 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 andere musici, 
onder wie hoboïste Pauline Oostenrijk en pianist Daniël Kramer, met wie zij al vele 
concerten hebben gegeven. Sinds seizoen '21/'22 zijn ze een nieuwe samenwerking 
aangegaan met pianiste Ksenia Kouzmenko. 
 
The Hague String Trio treedt op in heel Nederland en daarnaast in het buitenland 
zoals Engeland, Duitsland, Zwitserland en Tsjechië. 
 
In 2019 is de cd After the Darkness uitgebracht, die bestaat uit werken van Joodse 
componisten wier levens verwoest zijn in de Tweede Wereldoorlog door 
vervolging, moord of verbanning. De cd is beloond met prachtige recensies uit 
binnen- en buitenland; van Gramophone, een beoordeling met een 10 in de 
Luister, een Supersonic award van Pizzicato uit Luxemburg en een 4 sterren 
recensie in BBC Music Magazine. Ook werd After the Darkness genomineerd voor de 
2020 International Classical Music Awards in de categorie Chamber Music. 
 
Hun meest recente cd, Celebrating Women! is een verzameling van nooit eerder 
opgenomen strijktrio’s van vrouwelijke componisten uit de tweede helft van de 
19e en eerste helft van de 20e eeuw. Ook deze ontving vele positieve recensies, 
waaronder 5 sterren van Pizzicato, en de recensent van MusicWeb International 
schreef: ‘Professionals to their fingertips… the performances are excellent’. 
 
Beide cd’s zijn gekozen als cd van de week in het radioprogramma Passaggio op 
NPO Radio 4. 
 
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 6 juli: Ansgar Wallenhorst (Ratingen, DU), orgel 

  Programma concert 
 

Woensdag 1 juni 2022 12.45 - 13.15 uur 
 

Uitvoerende: The Hague String Trio 
 

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

 
 
 

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 

Strijktrio in G, op. 9 nr. 1 

1 Adagio - Allegro con brio 

2 Adagio, ma non tanto, e cantabile 

3 Scherzo. Allegro 

4 Presto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR code naar de betaallink:  

 
De concerten worden financieel ondersteund door de gemeente 
Den Haag. 
 
Dit concert kunt u thuis nogmaals bekijken en beluisteren via het 
YouTube icoontje op onze website. Ook zijn (delen van) andere 
concerten terug te beluisteren. 
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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. 

 


