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Fenna Ograjensek, sopraan, studeerde eerst aan het Maastrichts 
Conservatorium en vervolgde haar studie aan de Juilliard School in 
New York. Fenna was twee jaar verbonden aan de Florida Grand 
Opera in Miami waar zij verschillende rollen vertolkte. Tegenwoordig 
werkt zij als freelance zangeres. Naast opera zingt Fenna vele 
concerten. Haar repertoire omvat grote werken als het Requiem van 
Verdi en de 9e Symphonie van Beethoven. Haar Carnegie Hall 
debuut als solist in het Requiem van Mozart was een hoogtepunt! 
Fenna heeft gezongen onder dirigenten als Ed Spanjaard en Masaaki 
Suzuki. In 2012 zal zij bij Opera Zuid als 1e Dame in Zauberflöte te 
horen zijn en bij de Nationale Reisopera als Dritte Norn in 
Götterdämmerung.  
www.fennaograjensek.com 

 

 

 
De Heerlense alt/mezzosopraan Yvonne Schiffelers is zich na een 
25 jarige internationale carrière, waarbij zij optrad in opera en 
concert, steeds meer gaan toeleggen op het lesgeven. Tijdens haar 
succesvolle zangersloopbaan heeft zij vele malen haar medewerking 
verleend aan uitvoeringen onder leiding van Jan Hupperts. T.g.v. zijn 
75ste verjaardag was ze de altsoliste in het Requiem van Verdi in 
een uitverkochte Rodahal. Toen zij dan ook voor dit bijzondere 
verjaardagsconcert gevraagd werd, stemde zij meteen toe!  
De zangeres is als docent solozang/opera verbonden aan het 
Conservatorium van Maastricht en geeft regelmatig Masterclasses.  
Yvonne was verbonden aan het National Theater van Mannheim en 
trad op in alle grote steden in West Europa, in Israel, Japan, Brazilië 
en Mexico. 

  
Ben Heijnen genoot zijn studie klassieke solozang aan het 
Maastrichts conservatorium. In 2009 deed Ben mee aan de 
voorronden van het Internationaal Vocalisten Concours te Den 
Bosch, waar hij opviel door zijn prachtige liedinterpretatie en 
geplaatst werd voor de kwartfinale van het concours. Hieruit volgden 
vele concerten waardoor hij zich als freelance solist verder kon 
ontwikkelen. Momenteel richt Ben zich op het soleren in oratoria en 
opera, waarin hij door professor Mya Besselink begeleid wordt. In 
september zong hij de hoofdrol “Tamino” in ‘die Zauberflöte’ (WA 
Mozart) in Köln en Nicaragua.  
www.benheijnen.com  

 

 
Bariton Jan Willem van der Hagen studeerde hoorn aan het 
Utrechts Conservatorium en vervolgens zang aan het Maastrichts 
Conservatorium waar hij bij Mya Besselink cum laude zijn 
UM-diploma behaalde. Als operazanger trad Jan Willem op in binnen- 
en buitenland, o.a. bij Opera Zuid en De Nederlandse Opera. Ook 
was hij solist in de Matthäuspassion (Bach) o.l.v. Helmuth Rilling te 
Stuttgart. In Nederland is hij regelmatig te horen in werken als het 
Requiem Fauré, Carmina Burana, de Elias, Johannes- en 
Matthäuspassion en Petite Messe Solennelle.  
 
 
 

BEGELEIDINGSORKEST 
 
Viool 
Siana Dragneva (concertmeester) 
Makiko Hirayama - Chris Chan 
Simone van Hoof - Josephine Schijns  
Jacqueline van Hees - Ymkje Koopal - Eva van der Meij 
 
Altviool 
Jordan Schwartz  
Liselotte Bijker - Valentijn Ziedses des Plantes - Roeland de Bruin 
 
Cello 
Gabor Bartos 
Astrid Schijns - Elisabeth Schijns 
 
Contrabas  
Oleksandr Boroday 
 
Hobo 
Tanja van der Kooij 
 
Trompet 
Patrick Spelthaen 
 
 

 
Paul Huijts is de vaste pianist / organist van Toonkunstkoor 
Maastricht. Zijn vakopleiding genoot hij aanvankelijk aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag en vervolgens aan het 
Rotterdams Conservatorium, waar hij het diploma Uitvoerend 
Musicus cum laude verwierf. Hij ontving vervolgens belangrijke 
prijzen en beurzen. 
Paul Huijts verleende zijn medewerking aan cd- en radio-
opnames en heeft naast zijn solistische activiteiten veel ervaring 
als begeleider en kamermuziekspeler. 

 
 

     
 
 


