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Over Brennan de Graaf (klarinet) 
Brennan de Graaf, 16 jaar oud, speelt al bijna negen jaar klarinet. “Ik ben heel erg veel met 

muziek bezig, zowel solistisch als in orkesten”, zegt hij. “Ik heb onder andere gespeeld in 

het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO), Juventus en Zomerorkest Nederland. Op dit 

moment speel ik in het opleidingsorkest en harmonieorkest van het Helmonds Muziek 

Corps. Ik vind het heel leuk om te spelen in een orkest want samen muziek maken en het bij 

elkaar zijn vind ik heel erg leuk.” Hij blijft zichzelf ontwikkelen en speelt daarom regelmatig in 

een concours. Brennan: ”Denk hierbij aan het Prinses Christina Concours, het Archipel 

Solistenconcours en solistenconcours Bladel. Ik kom elke keer terug naar deze concoursen 

om de lat net weer een beetje hoger te leggen en hopelijk ook weer een stukje verder te 

komen. Ik heb de klarinet als mijn instrument gekozen, 

omdat ik de klanken en de toon ervan erg mooi vind.” 

 

Over Birgit van den Eijnden (piano) 
Birgit van den Eijnden is 16 jaar en zit nu in het 5e jaar van 

de Talentstroom van KunstKwartier. “Op 6-jarige leeftijd ben 

ik begonnen met pianoles, volgens de Suzukimethode, 

waarbij er vooral op gehoor wordt gespeeld, ”zegt Birgit. “Later ben ik lessen gaan 

volgen op Kunstkwartier, waar ik nu les heb van Hanneke van Wijk. De stukken die ik 

speel zijn heel verschillend, maar ik speel vooral klassieke stukken voor piano.” 

 

 
Over Axel van de Sluis (saxofoon) 
Axel is 10 jaar en komt uit Geldrop. Hij heeft ruim twee jaar altsaxofoonles van Jo 

Hennen. Ook speelt hij al vier jaar piano. Hij is er nu nog wat te klein voor, maar zijn 

grote wens is om (letterlijk) door te groeien naar de tenorsax en liever nog, de 

baritonsax. Zijn grote idool is namelijk Leo Pellegrino oftewel Leo P., de 

baritonsaxofonist van de brassbands Too Many Zooz en Lucky Chops. 

 

 
Over Thijn Mariman (trombone) 
Thijn Mariman is 16 jaar oud en geboren en 

woonachtig in Helmond. “Mijn grootste hobby 

is muziekmaken waarbij ik al 9 jaar trombone speel.” Thijn is begonnen op 

trombone nadat hij twee jaar blokfluit had gespeeld. “Omdat ik mijn vader, die 

bastrombone speelt, toen al erg bewonderde,” zegt Thijn. “In de toekomst wil 

ik graag het vak in gaan. Ik ga daarom volgend jaar ook starten op de 

vooropleiding in Tilburg waar ik klassiek trombone ga studeren.” Thijn speelt 

ook bij het Helmonds Muziek Corps, de Philips Harmonie en het BJPO 1e 

trombone. Ook maakt hij deel uit van het Young Trombone Collective en sinds 

dit jaar ook het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en het Zomer Orkest 

Nederland. “Ik heb op de muziekschool mijn a, b en c diploma cum laude 

afgerond en mijn d examen is in voorbereiding”, vervolgt Thijn. “Naast 

muziekmaken ben ik graag bezig met computers en software en ga ik graag 

wat gezelligs met vrienden doen. Ook in de natuur bezig zijn vind ik erg leuk.” 
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Over Julia Nefedov (piano) 
Julia Nefedov (13) begon op haar derde op gehoor piano te 

spelen en startte daarna met haar eerste pianolessen. Op haar 

zesde won ze de tweede prijs op het Princes Christina Junior 

Concours in de categorie t/m 8 jaar en op haar zevende speelde 

ze in de halve finale van de Rotterdamse Piano3daagse in De 

Doelen. Op haar achtste deed ze mee aan de show Superkids 

van RTL4, won de tweede prijs in de finale van De 

Muziekwedstrijd in de categorie t/m 12 jaar en werd toegelaten 

tot de Sweelinck Academie van het Conservatorium van 

Amsterdam in de klas van Marianne Boer. Nu studeert ze daar 

bij Frank van de Laar. 

Julia won de eerste prijs van het Steinway Pianoconcours die 

werd gehouden in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, de eerste prijs van het Princes Christina concours van 

regio Zuid 1, de tweede prijs bij de PianoFest in Amsterdam en speelde in de finale van het Concertgebouw concours. 

In 2018 maakte ze haar debuut in de 12de pianoconcert van Mozart met I Musici Giovani onder baton van Harry van 

der Meer. 

Julia volgde masterclasses bij Mila Baslavskaja, Marcel Baudet, Willem Brons en Nino Gvetadze. Ze speelt thuis op 

een Yamaha vleugel, aan haar in bruikleen gegeven door Geelvinck Museum Zutphen. 

 
Over Eva Zuidervaart (piano) 
Eva Zuidervaart (2008, Breda) maakte op haar 9de kennis met de piano bij 

pianodocent Guillermo Quintero Rojas (Nieuwe Veste). Guillermo stimuleerde haar 

ook in het openbaar te spelen, bij Nieuwe Veste en elders. Zo deed ze in 2019 mee 

met de ‘Muziekdag van Hoek van Holland’ en won daar tot haar eigen verbazing de 

1ste prijs. 

 

Het jaar daarop is Eva aangenomen in het 'Bijzonder Traject' bij Nieuwe Veste. 

Degenen die in dit traject worden aangenomen, worden beschouwd als muzikaal talent 

van de stad Breda en speciaal begeleid in hun muzikale ontwikkeling. Hun 

examenconcerten hebben de vorm van openbare recitals. Ze speelde als soliste o.a. 

met het Haydn Orkest Brabant voor het grote publiek in 2020. 

 
In december 2021 is Eva samen met een aantal medeleerlingen uitgenodigd 

om deel te nemen aan het Internationale Piano Festival van Papantla 

Mexico. En nu, op 12 september, speelt Eva voor de tweede keer mee met 

het Haydn Orkest Brabant o.l.v. Jos de Hoon. Zij spelen dan Haydns 

Divertimento in C voor piano en strijkers. 

 

Over Florine Haagh (viool) 
Florine Haagh werd 15 jaar geleden geboren in Maastricht. Ze zit in VWO4 

van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Florine: ”Vanaf mijn zesde heb 

ik vioolles van Yvonne Franssen. Sinds twee jaar ben ik één van de 

leerlingen binnen de talentstroom van het KunstKwartier. Dit heeft me de 

mogelijkheid gegeven om me verder te ontwikkelen.” Het allerleukst vind ik 

het om samen met anderen te spelen. Ik heb dat de afgelopen drie jaar 

gedaan in het symfonieorkest Helmond-Venray. Vanaf dit seizoen ben ik lid 

van het Nederlands-Belgisch Euregio Jeugdorkest, wat voor mij een mooie 

uitdaging is waar ik veel zin in heb. Via de talentstroom van het 

Kunstkwartier werd ik uitgenodigd om hier vandaag te spelen. Ik heb erg 

veel geleerd van het voorbereiden van het vioolconcert in G van Haydn. Ik 

ben heel erg blij dat ik dit samen met het Haydn Orkest Brabant kan laten 

horen. 


