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Rosanne en Julia Philippens 

samen in Muziekgebouw aan ‘t IJ 
 

AMSTERDAM 12/12/2015 - Voor de allereerste keer staan de vioolzussen Rosanne en 

Julia Philippens samen op een groot concertpodium. Zij spelen zaterdag 9 januari 2016 in 

Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Klassiek violiste Rosanne neemt haar vaste 

pianist Julien Quentin mee en jazzy zus Julia komt met haar eigen kwartet bestaande uit 

pianist Peter Beets, bassist Clemens van der Feen en drummer Daniel van Dalen. “We 

spelen in nagenoeg alle mogelijke combinaties onze favoriete stukken”, vertelt Julia. 

“Van Franz Schubert tot Bill Evans en van Johann Sebastian Bach tot Chick Corea.” 
  

Hoewel hen de afgelopen jaren regelmatig werd gevraagd samen te spelen, gebeurde dit 

onlangs pas voor het eerst bij een cd-opname. Rosanne: “We merkten dat we ondanks de grote 

verschillen erg op elkaar lijken als we samenspelen. Toen we terugluisterden waren we 

nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Blijkbaar zoeken we dezelfde sfeer en klank op.”  
 

Rosanne Philippens soleerde met dirigenten als Yannick Nezet Seguin, Xian Zhang en Michel 

Tabachnik en met orkesten als het Residentie Orkest. In de nabije toekomst staan er optredens 

op het programma met onder meer Sinfonieorchester St. Gallen en het Jerusalem Symphony 

Orchestra. Zij heeft een contract bij platenlabel Channel Classics.  
 

Bij het grote publiek is Julia Philippens vooral bekend als oprichter en violiste van Fuse, de 

huisband van Podium Witteman. Zij heeft samengewerkt met artiesten als Michiel Borstlap, 

Laura Fygi, Marco Borsato en Benjamin Herman. Julia behaalde haar master degree in jazz aan 

het Conservatorium van Amsterdam, waar ze tegenwoordig lesgeeft.  
 

Het concert wordt georganiseerd door Stichting KAMermuziek Amsterdam. 
 

Rosanne en Julia Philippens | Meeting Point. Met Julien Quentin, Peter Beets, Clemens 

van der Feen an Daniel van Dalen. 

Za 9 jan 2016 | 20.15 uur | Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ, Grote Zaal 

Tickets & Info www.muziekgebouw.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 

contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, 

email johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 

 


