
Nicolas van Poucke 
 

De pianist Nicolas van Poucke staat bekend om zijn 
fantasierijke en intense muzikaliteit. Na een veelgeprezen 
recital in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam 
noemde het Nederlandse muziektijdschrift De Nieuwe 
Muze Nicolas “de jonge vrijdenker onder de Nederlandse 
pianisten". Hij is geboren in 1992 in Baarn in een familie 
van professionele muzikanten, zijn vader is trompettist en 
zijn moeder een violiste. De piano werd op zesjarige leeftijd 
al snel de trouwe metgezel voor het uiten van zijn liefde 
voor muziek die tot op heden evenveel gedijt in zowel 
opera, orkest- en kamermuziek als in het pianorepertoire. 
Nicolas studeerde bij David Kuyken en Jan Wijn aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Verder ontving hij 
aanvullend coaching van Murray Perahia, Alfred Brendel, 
Andras Schiff en Martha Argerich. 

Nicolas won in 2006 de eerste prijs van het Prinses 

Christina Concours en in hetzelfde jaar de Steinway & 

Sons International Piano Competition waar hij tevens de 

publieksprijs kreeg. In 2009 won hij de prijs voor de “Best 

interpretation of a work of J.S. Bach” op de European 

Union Piano Competition in Praag en in 2010 de hoogste 

prijs in zijn leeftijdscategorie tijdens het Nationale 

Pianoconcours in Amsterdam. In 2013 won Nicolas in het 

Concertgebouw zowel de Eerste Prijs als de Publieksprijs 

van het Grachtenfestival Conservatorium Concours waarna 

hij tijdens het Grachtenfestival een concert gaf met Igor 

Roma, dat op televisie werd uitgezonden. Nicolas trad 

op in het Concertgebouw Amsterdam, de Philharmonie 

Berlin en de Philharmonie Essen. Daarnaast ondernam hij 

reizen naar Cuba (het Havana Mozart Festival), Korea 

(Changwon en Tongyeong), Italië en Frankrijk. Hij trad op 

met verschillende orkesten in Nederland onder dirigenten 

als Jurjen Hempel en Conrad  van  Alphen.  In 2013                      

bracht Nicolas zijn debuutalbum uit met werken van Bach, 

Beethoven en Brahms dat zeer goed werd ontvangen. In 

2019 werd zijn tweede album, de Chopin Sonates No. 2 & 

3, uitgebracht op vinyl en digitale platforms. "Van Poucke 

brengt Chopin’s sterke – soms   demonische - kant naar 

voren, zowel virtuoos als gevoelig", schreef NRC 

Handelsblad. 

Het dagblad Trouw schreef: "Hij speelt deze werken met 

grote toewijding en kracht, hij brengt de grandeur van deze 

Stichting Jeugdfonds Cultuur  
 
Het Jeugdfonds Cultuur is in 2010 opgericht. Het doel van 
het fonds is om de kinderen van financieel minder 
draagkrachtige ouders de kans te geven om aan actieve 
kunstbeoefening te doen. Dit geldt ook voor kinderen wier 
ouders de lessen wel konden betalen maar door 
omstandigheden dat niet langer kunnen doen.  
Het gaat om kinderen tussen de 4 en 18 jaar die heel 
graag dansles, teken- of schilderles, theater- en muziekles 
willen krijgen maar daartoe vanuit hun thuissituatie niet in 
staat zijn en daardoor hun talenten niet kunnen 
ontwikkelen. Dat klinkt elitair, maar in principe kan ieder 
kind daarvoor in aanmerking komen onafhankelijk van de 
sociale achtergrond. In november 2013 is in Arnhem de 
Stichting Jeugdcultuurfonds door staatssecretaris Jetta 
Klijnsma officieel gelanceerd. Bij deze opening toonden 
veel kinderen wat zij kunnen presteren op het gebied van 
dans en muziek, zowel groepsgewijs als individueel. De 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen wordt 
door deze lessen sterk gestimuleerd. Zij leren hun 
plankenkoorts in toom te houden door verbetering van het  
zelfvertrouwen en concentratievermogen. Onbekende en 
onverwachte talenten krijgen de kans zich te ontplooien. In 
groter verband wordt hiermee de “cultuur en economische 
waarde” van ons land op een hoger niveau gebracht en 
daar heeft Nederland in de toekomst plezier en profijt van. 
Het zelf beoefenen van culturele activiteiten is de basis van 
ons culturele leven. Een volk zonder cultuur stelt niets 
voor. De Stichting Jeugdfonds Cultuur draagt met deze 
doelstelling bij aan de culturele vorming van de jeugd. Dat 
kan niet zonder geldelijke middelen en daarom probeert de 
stichting donateurs te vinden. Er is vanuit de overheid een 
basisbedrag ter beschikking gesteld, maar dat is bijna per 
definitie onvoldoende om aan de vraag te voldoen. 
(www.jeugdfondssportencultuur.nl) 
 

 

 

 

Handelsblad. Het dagblad Trouw schreef: "Hij speelt deze 
werken met grote toewijding en kracht, hij brengt de 
grandeur van deze werken naar voren. Dit is 
aristocratische muziek, zelfs in lyrische passages, die van 
Poucke overtuigend levert. Hij geeft ruimte aan poëzie, 
zonder in zwakte of ongepaste rubato te vervallen”. Een 
volleerde kamermuzikant die heeft gewerkt met Colin Carr, 
Christiaan Bor, Claudio Bohorquez, Marie-Elisabeth 
Hecker, Godfried Hoogeveen, Gil Sharon, Andreas Reiner, 
Igor Roma en Pavel Vernikov. Met violist Daniel Palmizio 
nam hij Bach's complete Gamba-sonates en Brahms Opus 
120 op die worden uitgebracht op Zefir Records. Concerten 
zijn gepland voor de zomer 2020 in Accademia Chigiana in 
Sienna en in Berlijn.  

Nicolas maakt, al zo lang als hij zich kan herinneren, 
samen met zijn zus, celliste Ella van Poucke, muziek. In 
het seizoen 2018/19 voerden ze hun meest ambitieuze 
project tot nu toe uit, de complete muziek voor piano en 
cello van Beethoven in het Concertgebouw te Amsterdam 
en in Berlijn. In 2020 zijn ze van plan om dit repertoire op 
te nemen en hebben meer concerten gepland met deze 
sonatecyclus in Italië, Duitsland en in Nederland. 

Hoogtepunten van het seizoen 1919/20 zijn recitals 
in de Oosterpoort in Groningen, de Zeeuwse Concertzaal 
in Middelburg en verschillende orkestrale engagementen 
en pianoduo-uitvoeringen met Thomas Beijer in het 
Concertgebouw in Amsterdam en in het Muziekcentrum 
van de Omroep in  Hilversum. Nicolas woont in Amsterdam 
met zijn partner en hun twee kinderen.   
(www.nicolaspianist.com)  

Lions Club Arnhem  
 

De club is een van de oudste Lions Clubs in Nederland, 
opgericht op 26-03-1956, vijf jaar na oprichting van de 
eerste club in Amsterdam. De serviceclub stelt zich ten 
doel door middel van eigen activiteiten of door het 
organiseren van evenementen, zoals dit zevende  
benefietconcert, geld in te zamelen voor een tevoren 
vastgesteld doel. 
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Kolom flyer met deel wonen (wonen in Duitsland is 

de eerste kop) 
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Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 

Oosterbeek  
zondag 5 april 2020 

aanvang 15:00 
zaal open 14:30 

 

 
Frédéric Chopin (1810-1849) 
 

 Prelude in Cis klein Opus 45 
 

 Polonaise in Fis klein Opus 44 
 

 Impromptu no. 3 in Ges Opus 51 
 

 4 Mazurka’s Opus 33 
 

 Ballade nr. 1 in G klein Opus 23 
 
 

 

 Piano Sonate nr. 3 in B Opus 58 

Entréeprijzen inclusief consumptie: 

Aan de zaal: € 25,00 

Voorverkoop: € 22,50 

 

Voorverkoop:  

Velp: Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 

Arnhem: Het Colofon, Bakkerstraat 56   

Oosterbeek: Meijer & Siegers 

                      Utrechtseweg 208 

Online: lions.arnhem.penn@gmail.com  
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