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Violist Adriaan Stoet en pianist Tjako van Schie brengen een afwisselend 

programma met verschillende muziekstijlen.

Het muzikale duo dat onder meer internationale bekendheid verwierf met 

een CD waarop Joodse muziek gespeeld wordt, heeft door jarenlange 

samenwerking een veelzijdig repertoire opgebouwd.

op radio en televisie gastoptredens verzorg

televisieprogramma Barend en Van Dorp.

Het programma bevat 

Joodse muziek, muziek van Veracini en Prokofjev, Hongaarse muziek

(Czsardas), Tango’s maar ook 

Kreisler (Weens). Kortom een zeer gevarieerd programma dat op ee

manier aan elkaar gepraat wordt door Adriaan die anekdotes en historische 
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Violist Adriaan Stoet en pianist Tjako van Schie brengen een afwisselend 

programma met verschillende muziekstijlen. 
 

Het muzikale duo dat onder meer internationale bekendheid verwierf met 

Joodse muziek gespeeld wordt, heeft door jarenlange 

samenwerking een veelzijdig repertoire opgebouwd. Regelmatig hebben zij 

op radio en televisie gastoptredens verzorgd onder meer bij het bekende 

televisieprogramma Barend en Van Dorp. 
 

Het programma bevat werken van Vivaldi (delen uit de Vier Jaargetijden), 

Joodse muziek, muziek van Veracini en Prokofjev, Hongaarse muziek

(Czsardas), Tango’s maar ook werk van Brahms (Hongaarse dans) en 

ortom een zeer gevarieerd programma dat op ee

manier aan elkaar gepraat wordt door Adriaan die anekdotes en historische 

achtergronden belicht. 
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Violist Adriaan Stoet en pianist Tjako van Schie brengen een afwisselend 

Het muzikale duo dat onder meer internationale bekendheid verwierf met 

Joodse muziek gespeeld wordt, heeft door jarenlange 

Regelmatig hebben zij 

bij het bekende 

ier Jaargetijden), 

Joodse muziek, muziek van Veracini en Prokofjev, Hongaarse muziek 

Brahms (Hongaarse dans) en van 

ortom een zeer gevarieerd programma dat op een leuke 

manier aan elkaar gepraat wordt door Adriaan die anekdotes en historische 
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