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Chloë Elsenaar
Chloë ontving als 6-jarige haar eerste vioolles van Gea v.d. Woude. Daarna volgde 
zij lessen bij de Zwolse Vioolacademie.
In 2014 won ze de tweede prijs op het Prinses Christi na Concours (regio oost) 
en mocht vervolgens optreden op de Dag van de Genomineerden in Den Haag.
Daarop volgend heeft  ze gesoleerd bij verschillende orkesten waaronder Sym-
fonia Jong Twente en Het Orkest van het Oosten.
Masterclasses volgde zij bij o.a. Christi aan Bor, Emmy Verhey, Borika van den 
Booren, Benzion Shamir en Cecile Huijnen.

Momenteel studeert Chloë bij Adriaan Stoet aan het conservatorium te Zwolle.
Naast haar solo optredens, speelt Chloë regelmati g in ensembles en orkesten.
Zij is twee jaar concertmeester geweest van JSO de Vuurvogel en heeft  met dit 
orkest tournees gemaakt naar Zuid-Frankrijk en Spanje. Momenteel maakt ze 
deel uit van het Ars Musica orkest en verschillende ensembles; o.a. 'Che vanno' 
& Trio Animando, waarmee zij zowel eigen repertoire uitvoert maar ook koren 
begeleidt.
In oktober 2015 reisde zij met het Hollandkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart naar Israël, 
om samen met Jan Lenselink en Noortje van Middelkoop het koor te begeleiden.

www.chloeelsenaar.nl



Met heel veel plezier heb ik mijn 
eerste cd gemaakt! Hierop hoort u 
zowel geliefde klassiekers, 
veelgevraagde geestelijke liederen 
maar ook beroemde filmthema’s. 
Zelf houd ik van diverse stijlen en 
dat heb ik geprobeerd op deze cd 
samen te brengen. Met veel plezier 
heb ik dit zo gedaan en ik hoop dat u 
als luisteraar hiervan kunt genieten.
Het was een voorrecht om met 
muzikanten als Jan Lenselink en 
Noortje van Middelkoop samen te 
werken. Bedankt voor jullie geweldige 
muzikale inbreng.

Dank je wel Jan Quintus, voor je hulp 
en vertrouwen om deze cd te maken.

En dank jullie wel, pap en mam, voor 
alle steun en de mogelijkheden die 
jullie me geven om te doen waar ik zo 
van houd.
 

Chloë



Noortje van Middelkoop

Noortje studeerde aan het Conservatorium in Hilversum 
bij de Roemeense panfl uiti st Nicolae Pîrvu. Daarnaast 
volgde zij masterclasses bij Simion Stanciu en Georghe 
Zamfi r. Noortje geeft  als panfl uiti ste diverse concerten 
samen met koren, organisten en pianisten. Zij treedt veel-
vuldig op in radio en tv programma’s en heeft  meegewerkt 
aan talloze opnames. Inmiddels staan er een groot aantal 
soloproducti es op haar naam.

Noortje schrijft  ook haar eigen muziek, organiseert Work-
shopdagen en maakte concertreizen o.a. door Engeland, 
Israël, Roemenië, Canada, Australië en de USA.

www.noortjevanmiddelkoop.nl
 

Jan Lenselink

Jan studeerde aan het Zwols conservatorium de vakken 
orgel, piano en lichte muziek bij diverse leraren. Naast zijn 
werk als freelance musicus en begeleider van vele koren 
en solisten geeft  hij privéles op piano en keyboard in 
Emmen. Hij treedt veelvuldig op in radio en tv program-
ma’s en heeft  meegewerkt aan vele opnames, zowel als 
solist als begeleider. Zijn grote improvisati etalent en uitge-
sproken sti jl wordt door velen gewaardeerd, waardoor 
hij concerten gaf met bekende musici als oa Marco Bakker, 
Ernst Daniël Schmidt, Henk Poort, Thijs van Leer, Gail Gil-
more, Liesbeth List, Louis van Dijk. Maar ook bij koren is 
hij een graag gezien begeleider. Samen met organist André 
van Vliet vormt hij een opzienbarend duo. Solo, maar ook 
met zijn eigen Trio is hij een vaste begeleider van Noortje 
van Middelkoop.
Jan maakte concertreizen o.a door Europa, Israël, Canada 
en de USA.

www.wingsmusic.nl
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