Michiel van Vliet (1982) is professioneel dirigent. Al op zesjarige leeftijd is hij begonnen met
musiceren bij de fanfare en drumband in Rockanje. Na het behalen van zijn VWO diploma heeft hij
op het conservatorium klassiek slagwerk en directie gestudeerd. Als slagwerker heeft hij ervaring
opgedaan bij de grote beroepsorkesten van Nederland. Als slagwerk solist heeft hij met diverse
theatermakers en dansgroepen gespeeld en is in de prijzen gevallen voor zijn uitvoering van Phappha
van I. Xenakis. Als dirigent heeft hij de leiding bij 3 symfonieorkesten, een harmonieorkest, een
barokstrijkorkest en diverse ensembles waaronder een barokensemble en een moderne muziek
ensemble.
Hij heeft een zeer brede directieopleiding gevolgd met opleidingen in orkest en koordirectie,
muziekwetenschap, verschillende instrumenten (o.a. viool, klarinet, trombone en cello) en
verschillende stijlen muziek (o.a. pop, jazz en wereldmuziek).
Michiel heeft meer dan 20 masterclasses gevolgd op het gebied van dirigeren. Met name heeft hij
succes geboekt bij de Academy of Advanced Conducting (New York) en de European Music Ensemble
(Teplice). In 2011 heeft hij in Hongarije een internationale dirigentencompetitie gewonnen. Voor dit
alles heeft hij ook talentbeurzen mogen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds
Podiumkunst en het Kersjes Fonds. In 2013 heeft hij als dirigent meegedaan aan het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade.

Lucie Kraan
De pianiste Lucie Kraan-Laurent komt oorspronkelijk uit Frankrijk waar ze op zevenjarige leeftijd
begon met pianospelen.
In Luik (Belgiё) vervolgde ze haar muziekopleiding aan de “Académie de Musique” o.a. bij de pianiste
Annie Soussigne.
Daarna zette ze haar studie voort aan het Rotterdams Conservatorium bij de pianisten Bart Berman
en Ton Hartsuiker, en studeerde af bij pianopedagoge Elly Salomé.
Er volgde nog een extra studiejaar met het accent op kamermuziek aan de “Carnegie-Mellon
University” (CMU) te Pittsburgh, USA.
Ze is actief als pianodocente, begeleidt regelmatig andere musici en speelt graag in
Kamermuziekverband .
Haar voorkeur gaat uit naar het klassieke repertoire.
Lucie is lid van de EPTA (European Piano Teachers Association)

Marijke Nieuwenweg
Marijke Nieuwenweg studeerde aanvankelijk piano, later solozang, aan het Rotterdams
Conservatorium bij David Hollestelle en Jan Heye. Daarna volgde zij interpretatiecursussen o.a. bij
Elisabeth Cooymans en studeerde zij enige jaren bij de mezzosopraan Jard van Nes.
Tot aan het einde van haar zangcarrière is zij gecoacht door Maria Croese.
Marijke was in haar tijd als sopraan een veelgevraagd soliste bij Nederlandse oratoriumverenigingen
en voerde regelmatig kamermuziek uit. Zij trad onder meer op in België, Duitsland en Italië.
In 2011 heeft Marijke besloten haar zangcarrière te beëindigen. Vanaf dat moment is zij zich volledig
gaan toeleggen op het doorgeven van kennis en ervaring als zangpedagoge. Een aantal van haar
leerlingen heeft zij reeds succesvol gecoacht in hun aanloop naar een conservatoriumstudie.

