
o.l.v. Joost Smeets
Carla Leurs, viool

Joost mag ‘t weten

10 JULI
CONCERTZAAL TILBURG • 15.00 UUR

Moessorgski

Tsjaikovski

Dvořák



HET TILBURGSE SYMFONIEORKEST BRABANT SINFONIA 
heeft een nieuwe dirigent. Brabant Sinfonia wordt niet alleen veelvuldig als begeleidingsorkest ge-
vraagd maar verzorgt ook steeds vaker eigen concerten. Aan de nieuwe chef dirigent, Joost Smeets, is 
gevraagd waar hij mee zou willen starten. Zijn wensenlijst is enorm, dat belooft wat voor de toekomst.
Op 10 juli presenteert Brabant Sinfonia m.m.v. soliste Carla Leurs het droomprogramma van Joost.
www.brabant-sinfonia.com

CARLA LEURS 
is een alombekende Nederlandse violiste en 
is te horen over heel de wereld. Zij soleerde 
met grote orkesten uit Europa, de Verenigde 
Staten en Azië.
Als kamermusicus was zij te horen op diverse 
festivals waar zij samenwerkte met gerenom-
meerde musici en orkesten. Daarnaast is zij 
aan meerdere orkesten als concertmeester ver-
bonden geweest.
Carla Leurs studeerde aan de Julliard School 
in New York, onder meer bij Itzhak Perlman, 
en won prijzen bij meerdere concoursen, zo-
wel in Nederland als in het buitenland.
Carla is verbonden als hoofdvakdocent aan 
het Conservatorium in Utrecht.
www.carlaleurs.info

Joost mag ‘t weten
JOOST SMEETS 
heeft tuba gestudeerd aan de Hochschule fur 
Musik in Keulen waarna hij als eerste tubaist on-
dermeer bij het Nederlands Symphonie Orkest, 
Philharmonie Zuid-Nederland en Phion speelt. Te-
vens doceert hij aan verschillende conservatoria.
Naast de tuba is dirigeren zijn passie. Hij stu-
deerde bij gerenommeerde dirigenten als Jan 
Stulen en Edo de Waard en voerde projecten uit 
met bekende orkesten in binnen- en buitenland. 
Als dirigent heeft hij bij internationale concoursen 
meerdere prijzen gewonnen. Sinds begin 2022 
is Joost de vaste dirigent en artistiek leider van 
Brabant Sinfonia.
www.joostsmeets.com

PROGRAMMA

Modest Moessorgski
Prelude uit Kovantsjina

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Vioolconcert in D groot opus 35, 

solist Carla Leurs
- - pauze - -

Antonin Dvořák
Symfonie nr. 6 in D groot opus 60

We zien u graag op zondag 10 juli 
2022, aanvang 15.00 uur in de Concert-
zaal Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1.  
Kaarten à € 15,- zijn te reserveren op  
www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl
Ook verkrijgbaar aan de zaal.


