
Biografie Jens Vraa 
 
Jens Vraa, geboren in 1968, is een Deense klarinettist en componist. 
Na beëindiging van zijn studie aan de Academie van Aarhus, Denemarken, ging hij werken als 
freelance klarinettist. Hij heeft gespeeld in diverse orkesten en voerde zowel symfonische muziek 
als opera's uit. Maar als uitvoerend musicus is hij vooral gericht op kamermuziek en maakt deel uit 
van diverse ensembles, zoals Trio Toccante, Duo Devienne en Trio in vivo. Met deze ensembles 
heeft hij talloze concerten gegeven en behalve als klarinetspeler heeft hij ook verschillende werken 
hiervoor geschreven en muziek gearrangeerd.  
Als componist is Jens Vraa autodidact en zijn voornaamste interesse gaat uit naar vocale en 
kamermuziek. Hij heeft muziek gecomponeerd voor verschillende ensembles, zoals Kaleidoskop 
(Kopenhagen), Trio Eléonore (Genève) en het Stockholm Saxofoon Kwartet. Verder schreef hij een 
liederencyclus voor de Deense tenor Christian Damsgaard en enkele pianowerken, opgedragen aan 
de Israëlische pianist Michael Tsalka. Zij werk is in vele Europese landen en ook in Amerika en 
Azië uitgevoerd. 
Jens Vraa is een toegewijde leraar en heeft in Kopenhagen zijn eigen muziekschool, waar hij les 
geeft in klarinet en kamermuziek. 
 
Biografie Frederic Voorn 
 
Frederic Voorn werd in 1962 geboren in Uithoorn en is op vele muzikale gebieden actief. Hij is 
concertpianist, componist en dirigeert drie koren. Hij heeft twaalf jaar lang het Radio 4 programma 
Pianistenuur gemaakt, geeft lezingen en schrijft artikelen voor diverse muziekbladen. 
Als pianist heeft Frederic Voorn concerten gegeven op vier continenten. Hij studeerde aan de 
conservatoria van Amsterdam en Utrecht en later nog in Londen en in Moskou. Hij gaf concerten in 
vooraanstaande zalen als de Tonhalle in Zürich en Het Concertgebouw in Amsterdam. Hij speelde 
op verschillende internationale muziekfestivals en wordt regelmaat gevraagd als jurylid bij 
concoursen. Hij was in binnen- en buitenland solist bij diverse orkesten en heeft 6 CD's gemaakt.  
Als componist heeft Frederic Voorn muziek voor diverse bezettingen geschreven. Zijn Strijkkwartet 
werd in 2008 voor het eerst uitgevoerd in Amerika en in 2017 speelde hij in Vancouver de 
wereldpremière van zijn Pianoconcert, samen met het West Coast Symphony Orchestra onder 
leiding van Bujar Llapaj. Voor het Amsterdamse kamerkoor Babylon componeerde hij 
verschillende liederen en in 2016 en 2020 verschenen twee CD's, gewijd aan zijn eigen 
pianowerken. 
 
-------------------------- 
Korte toelichting: 
 
Na hun succesvolle project Romantics & Eclectics in 2019, met concerten in Nederland en 
Denemarken, zetten klarinettist Jens Vraa en pianist Frederic Voorn hun samenwerking weer 
voort met een nieuw programma.  
 
Behalve muziek van Ernest Chausson, Gerald Finzi en Philippe Gaubert spelen ze ook eigen 
werken, speciaal voor dit project geschreven: Panorama van Jens Vraa en Alice comes to Town 
van Frederic Voorn. Dit laatste werk maakt zelfs een uitstapje naar de klezmer. 


