BIOGRAFIE
Rosella Duo
Het Rosella Duo presenteert, na meer dan 10 jaar muzikale samenwerking in het Vivezza Trio, nu - als
nieuw artistiek initiatief - een prachtig programma voor viool en piano.
Inger van Vliet (viool) en Angélique Heemsbergen (piano) zijn perfect op elkaar ingespeeld en brengen
u graag in vervoering met hun meest geliefde muziek.

Inger van Vliet is een professioneel en veelzijdig violiste. Als soliste speelde ze de Zigeunerweisen
van Sarasate met het Philharmonisch Orkest Mozart. Ze voerde het Vioolconcert van Mendelssohn uit
met het Leiden Sinfonietta en speelde het Vioolconcert Nr. 5 van Vieuxtemps met het Westerkamerorkest.
Haar talent en enthousiasme voor de viool heeft zij verder ontwikkeld tijdens haar studie aan het
Conservatorium van Amsterdam en Utrecht, waar de opleiding Master Solo/Excellence met zeer goed
resultaat heeft afgerond. Zij maakte internationale tournees met het European Union Youth Orchestra
o.l.v. Vladimir Ashkenazy en volgde muziekcursussen in binnen- en buitenland op solo- en
kamermuziekgebied. Momenteel is zij aanvoerder bij Sinfonia Rotterdam, maakte daarmee onder meer
tournees door Brazilië en China. Zij remplaceert geregeld bij het Radio Philharmonisch Orkest, het
Balletorkest, Phion, Noord Nederlands Orkest en andere orkesten. Een grote passie van Inger is het
spelen van kamermuziek wat met het Vivezza Trio tot uiting komt

Angélique Heemsbergen was als soliste te horen met Gershwins Rhapsody in Blue. Als kamermusicus
speelt ze in diverse ensembles waarmee ze concerten gaf in onder andere Het Concertgebouw en
TivoliVredenburg. Daarnaast was ze meerdere malen live te horen op Radio 4 vanuit de Spiegelzaal van
Het Concertgebouw, tijdens het programma Viertakt Podium en vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid in Hilversum.
Angélique is een veelgevraagd repetitor en solist en was verbonden aan (opera)producties van o.a. Chiel
Meijering en het NJO Summer Academy. In 2009 behaalde ze haar Master of Music in Performance aan
het Utrechts Conservatorium bij Paolo Giacometti met kamermuziek als specialisatie. Ze volgde
masterclasses bij o.a. Pascal Devoyon, Kyoko Hashimoto, David Owen Norris en Richard Egarr.

