
VIJF!
____________________________________

vijf bevlogen vrouwen 
vijf unieke instrumenten

vijf muzikale harten 

www.ensemblevijf.nl

http://www.ensemblevijf.nl/index.php
http://www.ensemblevijf.nl/index.php


Vijf bevlogen vrouwen, vijf unieke instrumenten, 
vijf muzikale harten: dat is VIJF!

VIJF! is een ensemble met een bijzondere samenstelling van fluit, viool, hobo, 
fagot en harp. Een bezetting die uitdagend is en een breed scala 

aan mogelijkheden biedt. Het rijke palet aan klankkleuren 
maakt het mogelijk om behalve kamermuziek ook grote 
orkestwerken te arrangeren voor dit ensemble. 
Veel componisten, zoals Ravel en Debussy, schreven 
pianowerken die later door henzelf of anderen zijn 
georkestreerd. Beide versies neemt VIJF! als uitgangs-

punt voor haar arrangementen om zoveel mogelijk recht te 
doen aan de ideeën van de componist. 

Verder speelt VIJF! tijdens een concert niet alleen als kwintet 
maar ook in kleinere samenstelling.

VIJF! is, kortom, een ensemble met een afwisselend en verrassend repertoire!

De leden van VIJF! hebben een grote passie voor kamermuziek en spelen dan 
ook al jaren samen in diverse ensembles. 
Daarnaast zijn ze ook actief in verschillende orkesten. Zij maken allen deel uit van 
Het Zeeuws Orkest en bezetten hierbij prominente plaatsen. 
Een aantal leden speelde ook jarenlang in het Aulos Consort.
Met VIJF! gaan deze bevlogen musici nu een nieuwe uitdaging aan!



Saskia Onstwedder-List studeerde fluit aan de Conservatoria van 
Tilburg en Maastricht. Ze behaalde haar diploma in Tilburg, waar ze 
afstudeerde bij Raymond Delnoye. Saskia is voornamelijk werkzaam als 
freelance fluitiste. 
Ze remplaceerde in beroepsorkesten zoals Het Brabants Orkest, maar 
speelt ook graag en regelmatig in kamermuziekensembles. 
Ze was fluitiste bij Aulos Consort en speelt in Concerto Brabant. Bij Het 
Zeeuws Orkest is Saskia nu alweer vele jaren solofluitiste en soleerde 
ze o.a. in het beroemde fluit-harp concert van W.A. Mozart.

Anne-Marie van de Grint studeerde viool aan de Conservatoria van Tilburg en Maastricht. 
Door haar brede muzikale interesse deed ze ervaring op in uiteenlopende genres. 
Ze specialiseerde zich met name in barokmuziek en Argentijnse tango. 
Anne-Marie speelde barokmuziek in o.a. La Réjouissance en Aulos 
Consort, speelt in tangokwintet Grupo del Sur, maakt deel uit van 
Viola Tricolore en Quartetto Claro, en is daarnaast concertmeester bij 
Brabant Sinfonia en vervangend concertmeester in het Zeeuws Orkest. 

Lieselot Toorop studeerde aanvankelijk hoofdvak piano, maar viel al snel voor 
de prachtige klanken van de fagot. Al tijdens haar studie speelde zij bij 
verschillende orkesten en ensembles in binnen- en buitenland.  
Tevens was zij vanaf de oprichting actief in het Aulos Consort. 
Lieselot remplaceert in diverse orkesten met fagot en contrafagot 
en is solofagottiste bij Het Zeeuws Orkest, het Nederlands 
Theater Orkest en Concerto Brabant. Haar voorkeur gaat uit naar 
symfonisch spel, maar kamermuziek vindt zij nog steeds een grotere uitdaging!

Anne-Marie van Mierlo studeerde hobo bij Anne de Vries en Hans 
Roerade aan de Conservatoria van Tilburg en Maastricht. 
Zij behaalde daar haar diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus.
Anne-Marie remplaceerde in verschillende beroepsorkesten, 
speelde vanaf de oprichting in het Aulos Consort en is solohoboïste van 
Het Zeeuws Orkest. Daarnaast is zij een regelmatig gevraagde gast bij 
verschillende orkesten en ensembles. 
Naast VIJF! speelt zij met veel plezier in Par Ensemble.

Renske de Leuw werd als vijfjarig meisje verliefd op de harp. 
Haar diploma’s Bachelor- en Master of Music behaalde ze aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Ze nam deel aan masterclasses in 
binnen- en buitenland en volgde daarnaast ook lessen jazz- en popharp. 
Renske is actief als soliste en speelt in diverse orkesten waaronder 
Brabant Sinfonia en Het Zeeuws Orkest. 
Met Duo Jørgensen - de Leuw maakte zij succesvolle concertreizen naar 
o.a. Brazilië en Canada en nam zij onlangs een eerste cd op. 
Samen met fluitiste Femke van Leeuwen vormt zij Duo LeoNina.
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Programma 2017 / 2018

VIJF! speelt 'Met Hart & Ziel'
Sfeervolle klanken uit het Franse Impressionisme, afgewisseld met Spaanse, 
Italiaanse en Zuid-Amerikaanse passie en emotie. Een wereld vol klank en kleur, 
dromerig maar ook vol energie. Muziek waar je blij van wordt en die je raakt!

Een programma met werken van o.a. Debussy, Ravel en Piazzolla

Claude & Co
“Muziek is gemaakt van kleuren en afgepaste ritmes.”
Deze uitspraak van Claude Debussy doet je vermoeden dat hij zich volledig zou 

hebben herkend in het ‘Impressionisme’. 
Niets is minder waar. In de ogen van Debussy gaf deze 
term vooral vaagheid en gebrek aan structuur aan. 
"Ik probeer 'iets anders' te doen – een soort realiteiten – 
wat door imbecielen 'impressionisme' wordt genoemd".

In 2018 herdenken we het honderdste sterfjaar van 
Debussy. De componist die onder invloed van 
Spaanse en vooral ook Javaanse muziek zijn eigen 
klanktaal wist te ontwikkelen. Hij werd daarmee een 
meester in het schilderen met klankkleuren en sferen. 
Of je het nu impressionisme wilt noemen of niet.
 
In Claude & Co speelt VIJF! werken van Claude 
Debussy en tijdgenoten zoals Gabriël Fauré en Maurice 

Ravel. Componisten die elkaar beïnvloedden, elkaars concurrent waren maar elkaar 
bovenal verrijkt hebben.

Op het programma staan o.a. Petit Suite, Prélude L’Après midi d’un Faune en Preludes van Clau-
de Debussy, Ma Mère L’Oye van Maurice Ravel en en Pelléas et Mélisande van Gabriël Fauré.

Programma’s 2018 / 2019



Lief & Leed
Liefde! De liefde, ze laat ons de hoogste 
bergen beklimmen en ook door de diepste 
dalen gaan. 
En toch is ze daar steeds weer, de liefde… 
Met passie, weemoed en ook verdriet. 
Soms onmogelijk, soms pril, soms eindig, 
soms verleidelijk en misleidend maar altijd 
vol hartstocht.
 
Er is in de kunsten misschien geen veelzijdiger 
onderwerp te vinden dan de liefde. 
Liefde in al haar facetten, van euforie tot 
wanhoop, van vreugde tot diepe rouw: 
Het heeft de meest prachtige, indringende 
composities voortgebracht.
 
VIJF! deelt Lief & Leed in een programma met o.a. 
Bacchanale van Camille Saint-Saëns, Carmen Suite 
van Georges Bizet en Pélleas et Mélisande van 
Gabriël Fauré.

De musici van VIJF! geven tijdens concerten graag toelichting op de muziek 
en de instrumenten die zij bespelen. Zo gaat de muziek nog meer leven!

Alle programma’s van VIJF! zijn naar wens samen te stellen mét of zónder 
pauze, afhankelijk van de gewenste concertduur. 

Uiteraard denkt VIJF! ook graag met u mee binnen de thema’s van uw eigen 
programmering.



VIJF! - Presentatieconcert Hilvaria Studio’s

Contact:

Anne-Marie van Mierlo
 06-22628013 

info@ensemblevijf.nl
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CONCERTEN

Klassiek in de Kerken 
Protestantse Kerk Boxtel 
16.00 uur 
klassiekindekerken.nl 
 
 
 
Yoga Concert 
Concertzaal Tilburg 
10.00 uur 
theaterstilburg.nl 
 
 
 
De Schelleboom 
Oosterhout  
14.00 uur 
deschelleboom.nl 
 
 
 
Theater de Lievekamp 
Oss 
14.00 uur 
lievekamp.nl

 Voorjaarsconcert VIJF! 
 Hilvariastudio’s Hilvarenbeek 
 15.00 uur 
 ensemblevijf.nl 
 
 
 
 Kapelle Cultureel 
 Gemeentehuis Kapelle 
 20.00 uur 
 kapellecultureel.nl 
 
 
 
 Lambertus Concerten 
 De Cacaofabriek Helmond 
 12.00 uur 
 cacaofabriek.nl

ZATERDAG

27/01

ZONDAG
04/02

ZONDAG
04/02

ZONDAG
18/02

ZONDAG
04/03

VRIJDAG
06/04

ZONDAG
22/04

Noten op de Noen 
Oude kerk Helvoirt 
12.15 uur  
notenopdenoen.nl 
 

 Souburg Cultureel 
 Historische Kerk Souburg 
 20.00 uur 
 historischekerksouburg.nl

ZONDAG
15/10

ZATERDAG

30/12
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VIJF! speelt ‘Met Hart en Ziel’
Sfeervolle klanken uit het Franse Impressionisme, afgewisseld met Spaanse, Italiaanse 

en Zuid-Amerikaanse passie en emotie. Een wereld vol klank en kleur, dromerig 
maar ook vol energie.  Muziek waar je blij van wordt en die je raakt!

Een programma met werken van o.a. Debussy, Ravel en Piazzolla.
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