
SYLVIA CEMPINI | CELLO 

Sylvia Cempini werd geboren in Recanati, 
Italië, in een familie van professionele 
musici. Ze begon op haar vierde met 
cellospelen in München, waar ze lessen van 
o.a. Rupert Buchner, Anja Fabricius en 
Hanno Simons kreeg.  2015  haalde ze haar 
Bachelor diploma aan de  Artez Hogeschool 
voor de Kunsten en rond daarna haar studie 
met een Master diploma bij Herre Jan 
Stegenga aan het Codarts Conservatorium 
ter Rotterdam af. 
Al tijdens haar studie begon Sylvia 
regelmatig bij verschillende Duitse, 
Nederlandse en Italiaanse kamer-, opera- en 
symphonieorkesten te spelen; van het Bach 

Collegium in München, het Duitse Radiokamerorkest, de Niederbayerische Philharmonie, de 
Mannheimer Philharmoniker en het Rossini Opera Festival Orkest in Italië tot het Metropole Orkest 
hier in Nederland. In 2012 en 2013 won ze een beurs om mee te spelen met het EMF International 
Youth Orchestra in Italië. 
Naast haar orkest activiteiten is Sylvia ook in de kamermuziek-scène actief. 
Ze speelt regelmatig op op internationale festivals, waaronder het Rheingau-festival, het Gstaad-
festival en het Chiemsee-festival. Sinds 2014 lid van het Shalom Ensemble in München, het Camille 
Claudel Trio in Imola en sinds 2018 van het Phoenix Ensemble. Verder geeft Sylvia ook regelmatig 
solorecitals in Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk 
 
LETIZIA ELSA MAULÀ | KLARINET 

Letizia Elsa Maulà is een Italiaanse klarinettiste uit 
Bergamo. Ze studeerde in haar geboortestad en 
specialiseerde zich in Trento bij Lorenzo Guzzoni. In 
2014 begon Letizia met haar masterstudie bij Arno 
Piters in Amsterdam en bij Julien Hervé bij de Codarts 
Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam, waar ze ook 
deel uitmaakte van  de academie van het Rotterdam 
Philharmonisch Orkest. 
Letizia is flexibel, ze speelt regelmatig in verschillende 
ensembles. Zo speelde ze in verschillende 
jeugdorkesten in Europa, o.a. in het Nederlands Jeugd 
Orkest (2015) en het Nederlands Studentenorkest 
(2017). Ze wordt regelmatig gevraagd als invalster bij 
orkesten in Nederland, Duitsland en Italië, zoals Het 
Rotterdam Philharmonisch Orkest, Sinfonia Rotterdam, 
Radio Philharmonisch Orkest, Mannheimer 
Philharmoniker, Orchestra da Camera di Prato, Teatro 
Regio Turijn, Rossini Opera Festival Orkest. 
Al sinds het begin van haar carrière speelt Letizia in 
verschillende kamermuziekensembles, zo bereikte ze in 
2015 de finale van de “Grote Kamermuziekprijs” als lid 
van het Rotterdamse houtblaaskwintet “Quintet Les 
Cinq”, en in 2017 nogmaals als lid van het ELLE trio. Ze kreeg een beurs in 2017 /2018  om samen te 
spelen met violist Lucas Hagen en pianist Andrea Lucchesini, ze is lid van de “Rotterdam Chamber 
Music Society” en richtte in 2017 samen met Sylvia Cempini het “Phoenix ensemble” op. 

U kunt hen ook leren kennen via dit filmpje. 

https://youtu.be/9DB0vXg-BNk



