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                               MUZIEKUURTJE MET LAN TAN 

Dorus Groen, de 19 jarige Amstelveense student in de Fysiotherapie zal dit 
muziekuurtje openen met zijn drumspel. 
Aron Tringali, piano, had in 2011 de titel Master of Music in Advance Performance 
at The Royal College of Music in London behaald. 
Arthur Rusanovsky, viool, studeert vanaf april 2013 
aan het Conservatorium van Berlijn voor de Bachelors 
opleiding. 
Alice Zulkarnain, zang, afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam in 2007 in Jazz - zang. 
Durk Hijma, jazz gitaar, afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam in 2007. 
Joey Roukens studeerde aan het Conservatorium van 
Rotterdam en is tevens doctorandus in de Psychologie. 
 

 

Na afloop kunt u met vrienden, familieleden en bekenden genieten van heerlijke 
Indonesische hapje en een drankje. 

Komt u allen tezamen naar het gezellige ”Muziekuurtje” en neemt uw familie en vrienden 
mee! Niet leden zijn ook van harte welkom! 

Toegang voor leden gratis, voor niet-leden Euro 6,-- 

Op Zaterdag 11 januari 2014 om 14.30 uur – zaal open 14.00 uur. 

Nieuwe locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

													



Medewerkenden: 

 

Joey Roukens eerste optreden bij de Vereniging De Vriendschap was op zijn 13e 
jaar. Sindsdien treedt Joey regelmatig bij de vereniging op. Joey is intussen een 
bekende Nederlandse componist geworden. Zijn werken worden in veel 
concertzalen uitgevoerd zowel in het binnenland( o.a. het Concertgebouw) als in 
het buitenland( Sint Petersburg en Tokio). Joey heeft ook een kinderopera 
gecomponeerd gebaseerd op het boek “Mr. Finnly” geschreven door prinses 
Laurentien, dat in vele steden in Nederland werd uitgevoerd. 

Alice Zulkarnain,woont op het ogenblik in New York en is bezig aan een phD 
program econometrie aan de City University of New York (CUNY). 

Durk Hijma speelt gitaar vanaf zijn 9e jaar. Rond zijn 14e kwam hij met Jazz in 
aanraking. Na het afronden van zijn middelbare school is Durk gaan studeren 
aan het Conservatorium van Amsterdam om vervolgens in Juni 2007 af te 
studeren, als Master of Music. Gedurende en na zijn studietijd heef Durk met een 
groot aantal formaties en artiesten opgetreden. Ook is Durk in 2007 – 3 weken 
op tournee geweest door o.a. Denemarken en China met het European Youth 
Jazz Orchestra. Naast zijn carriere als musicus is Dur koof hoofdvak – docent aan 
het ART EZ Conservatorium in Enschede. 

Aron Tringali, behaalde in 2009 de titel Bachelor of Music aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Zijn pianoleraar was Marcel Bandet. In 2009 
werd Aron aangenomen op The Royal College of Musc in London. Zijn pianoleraar 
was Andrew Ball en voor pianoforte dr. Geoffrey Govier. Voor zijn 2 jarige studie 
in London kreeg Aron een beurs van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 
en het Willem Mengelberg Fonds. Tijdens zijn opleiding in London kreeg Aron op 
de Royal College of Music in 2011 een eervolle vermelding op de Beethoven 
Piano Competition. Aron heeft als solist en kamermusicus opgetreden in 
verschillende concertzalen in Nederland, Engeland en Spanje. 

Arthur Rusanovsky, 19 jaar, begon op 5 jarige leeftijd met vioollessen aan de 
muziekschool van Amstelveen. In 2006 was Arthur prijswinnaar bij de Iordens 
Viooldagen. In datzelfde jaar behaalde hij met zijn pianotrio een eerste prijs bij 
de regionale finale van het Prinses Christina Concours in Haarlem en een tweede 
tijdens de Nationale Finale. Ook als solist had Arthur veel succes bij het Prinses 
Christina Concours. In april 2008 won hij een eerste prijs tijdens de Nationale 
Finale. Sinds 2010 vormt Arthur een duo met de pianiste Mirsa Adami en samen 
treden zij op diverse podia in Nederland. 
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