
          
 
Hülya Keser, pianiste, geboren in Bulgarije, vertrok op jonge leeftijd naar Istanbul waar ze 
studeerde aan Mimar Sinan Conservatorium en later aan de Bilkent Universiteit in Ankara.  
In 1992 nam Hülya deel aan het “Unicef- Festival” in Den Haag.  
 
Vervolgens kwam ze in 1997 naar Nederland om eerst te studeren aan het Conservatorium te 
Rotterdam, en daarna aan het Conservatorium van Tilburg, waar ze in 2004 Cum Laude 
afstudeerde voor Solo  en Kamermuziek.  
 
Sindsdien is ze aan dat Conservatorium verbonden als docent, waar ze in september de titel 
Professor zal krijgen. 
 
Hülya won verschillende prijzen, waaronder “The Svetoslav Obretenov Piano Competition” 
(1987), “The Sophia Piano Competition” (1989) in Bulgarije en het “De Doelen Concours” (1997). 
Zowel solo als met kamermuziekgezelschappen geeft ze talloze concerten over de gehele wereld. 
 
PeiPei Zhu, violiste, geboren in China, studeerde aan het Wuhan Conservatorium, vervolgens  
in Parijs en België, waar ze aan de Chappelle Musicale Reine Elisabeth de hoogste onderscheiding 
kreeg,  en is vervolgens neergestreken in Nederland.  
 
Als solist heeft ze met orkesten in verschillende landen gespeeld, waaronder het Zweeds 
kamerorkest, de Thun Symfonie Orkest, l’Orchestra Royal de Chambre Wallonie en het  
Belgische Radio en Televisie Orkest. 
 
Daarnaast heeft ze verschillende prijzen gewonnen, waaronder de “The International Henri 
Vieuxtemps Violin Competition” in 1990. 
 
Als plaatsvervangend concertmeester heeft ze gewerkt bij o.a. l’Orchestra Royal de Chambre 
Wallonie en het Zweeds Kamer Orkest en sinds 1996 is ze als plaatsvervangend concertmeester 
verbonden aan het Residentie Orkest in Den Haag. 
 
Evelien Prakke, celliste, is geboren in Nederland, waar ze aan het Conservatorium van 
Amsterdam gestudeerd heeft en vervolgens op de Indiana University in de V.S. 
Als student speelde zij in het European Community Youth Orchestra. 
 
Als solo cellist speelt ze bij orkesten in binnen- en buitenland, o.a. het Orquesta Ciudad de 
Granada, het Brussels Philharmonic Orchestra en  speelt regelmatig bij het Nederlands 
Kamerorkest.  
 
Met het Delos Ensemble, waar ze mede oprichter van is, treedt ze op in o.a. Europa en het 
Midden - Oosten. Verder speelt ze op verschillende kamermuziekfestivals in binnen- en 
buitenland. Ze is net terug van een soloprogramma in Duitsland en Zwitserland met werk van 
Bach en Ligeti. 



Momenteel is ze werkzaam als tweede solocellist bij het Balletorkest. 
 
Nina Nederlof, fluitiste,  is één van de aanstormend talenten aan wie “Hülya & Friends”  
de gelegenheid biedt zich op podia te laten zien.  
 
Ze heeft als fluitiste al op verschillende concoursen diverse prijzen gewonnen. 
Voor het komende seizoen maakt zij de overstap van de Young Musicians Academy naar het 
conservatorium in Tilburg. 
 


