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Nymphéas Trombone Quartet 
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Biografie Nymphéas Trombone Quartet 

 

 
 
Niels Jacobs, Wilco Kamminga, Arjan Linker en Tim Ouwejan ontmoetten elkaar 

in 2015 bij het Young Trombone Collective. Na enkele jaren samen gespeeld te 

hebben in niet alleen het YTC, maar ook meerdere jeugd- en studentenorkesten, 
was er duidelijk sprake van zowel een muzikale als vriendschappelijke connectie.  

 

Toen de vier jongemannen begin september 2018 gezamenlijk de opleiding 
Klassiek Trombone aan het Conservatorium van Amsterdam volgden, was het 

een logische stap om samen een nieuw trombonekwartet te vormen.  

 
Het Nymphéas Trombone Quartet onderscheidt zich niet alleen door de focus op 

de muziek binnen het Franse impressionisme, maar ook door de bezetting van 

het kwartet: in plaats van de traditionele bezetting, drie tenortrombones en een 
bastrombone, spelen ze alle vier op tenortrombones. Dit resulteert in een 

heldere en elegante ensembleklank.  

 
Met deze formule stelt het kwartet zich ten doel de luisteraar de fijnere kant van 

de trombone te laten horen, die niet vaak met het instrument geassocieerd 

wordt. Daarnaast streven de heren ernaar een impuls te geven aan het 

repertoire voor trombonekwartet met arrangementen en composities van eigen 

hand, en door andere componisten te inspireren.  

 
Het Nymphéas Trombone Quartet geldt momenteel als een van de 

vooraanstaande jonge kamermuziekensembles van Nederland. Hun concerten 

zijn te horen in zalen als Het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan het IJ en 
het kwartet was al meerdere malen te zien op nationale televisie en te horen op 

radio 4. In januari 2021 is hun debuut-cd “Orange, Blue and Pink” uitgekomen. 
 
 
 

 



 

Programma 

 
 1:   Psaume 24 (1916) – Lili Boulanger (1893-1918) arr: Arjan Linker  

 

 2:   Ave, Regina Caelorum (1530) – Adrian Willaert (1490-1562) 

 

 3:  Pitch Black (1997) – Jacob Ter Veldhuis (1951) arr: Arjan Linker 

 

 4:  Canzon quarta a quattro (1608) - Giovanni Gabrieli (1557-1613) arr: Wilco 

 Kamminga 

 

 5:  Trois Chansons (1915) – Maurice Ravel (1875-1937), arr: Arjan Linker 8’ 

I. Nicolette 

II. Trois oiseaux du paradis 

III. Ronde 

 

 6:  Canzon seconda a quattro (1608) - Giovanni Gabrieli (1557-1613) arr: Niels Jacobs 

 

 7:  Orange, Blue and Pink (2020) – Arjan Linker (2000) 

 

 8:  Ma mère l’Oye (1910) – Maurice Ravel (1875-1937), arr: Niels Jacobs/Arjan Linker 

I. Pavane de la Belle au bois dormant 

II. Petit Poucet 

III. Laideronnette, Impératrice des pagodes 

IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête 

V. Le jardin féerique 

 



Muziek met een Plus in De Hoofdhof 
De Hoofdhof in Berkum presenteert een maandelijks muziekprogramma op de 
zondagmiddag. De grote kerkzaal van de Hoofdhof heeft een goede akoestiek, een prachtig 
orgel, alle technische faciliteiten als een geluidsinstallatie en camera’s en leent zich 
uitstekend voor muzikale optredens, zowel voor kleine gezelschappen als voor grote 
orkesten. 
Het programma blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Veel bezoekers, uit Berkum en 
van ver daarbuiten, komen niet alleen voor de muziek, maar ook voor een moment van 
ontmoeting onder het genot van koffie/thee of een drankje. 
 
Het programma heet "Muziek met een Plus". We dagen de muzikanten uit om aan hun 
optreden een extra element (de "Plus") mee te geven. Dit mag volledig naar eigen keuze; 
beeld, drama, mime of interactie met het publiek, alles mag. Elke keer levert dit een 
aangename verrassing op! 
 
Om u op de hoogte te houden van de uitvoeringen is een e-mailnieuwsbrief beschikbaar, 
waar u zich voor kunt inschrijven. Een mailtje naar muziekmeteenplus@gmail.com met uw 
naam en postadres is voldoende; we sturen u het complete programma per post toe en 
houden u daarna via de e-mailnieuwsbrief op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond 
het programma.  
 
Vriend worden van Muziek met een Plus 
Het programma dat de Stichting Muziek met een Plus voor ogen heeft, kan niet draaien 
zonder een gedegen financiële onderbouwing. Met de hulp van sponsoren en veel 
vrijwilligers zijn we in staat om de prijzen voor de toegangskaartjes voor iedereen betaalbaar 
te houden. 
 
U kunt zich ook aanmelden als Vriend van Muziek met een Plus. Voor € 30,00 per jaar 
ontvangt u één vrijkaartje voor een concert naar keuze.  
Wanneer u € 50,00 doneert, krijgt u twee vrijkaartjes . 
Maak uw bijdrage als vriend over op NL64 INGB 0007 3818 29 en we houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 
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