
BIOGRAFIEËN MUSIKANTEN 

Duo Bianca de Vrind (fluit) en Kate Kang (piano) 

 

Wij zijn een vast duo dat wekelijks repeteert. We spelen 

voornamelijk westerse klassieke muziek uit verschillende 

perioden en streken, maar ook andere stijlen kunnen aan 

bod komen. Zo houden wij ervan om te improviseren op 

lichte (gospel-)muziek of Zuid-Amerikaanse muziek. Het is 

ons gelukt om in korte tijd een interessant repertoire op hoog 

niveau op te bouwen en we hebben al veel mooie concerten 

gegeven. De samenwerking bevalt ons erg goed, dus we zijn 

alweer plannen aan het maken voor de uitbreiding van ons 

repertoire en voor nieuwe concerten in het volgende seizoen. 

Een paar jaar geleden hebben wij een prijs gewonnen bij het 

Benelux Fluitconcours met de sonate voor fluit en piano van Leo Smit en de sonate voor 

fluit en piano van S. Prokofiev, een pittig programma. Wij hebben ons hierbij laten 

coachen door de bekende fluitiste Abbie de Quant. We kregen van de vakjury o.a. 

complimenten voor het professionele niveau, de overtuigingskracht, de degelijke 

voorbereiding en het samenspel. 

 
Bianca 

Mijn naam is Bianca de Vrind-Zegers. Als jong kind ben ik al 

begonnen met muzieklessen en op mijn 11e begon ik met 

dwarsfluit spelen. In mijn tienerjaren heb ik reeds veel 

uitvoeringen gegeven en heb ik diverse prijzen gewonnen in 

lokale muziekconcoursen. Ik heb in verschillende orkesten 

meegespeeld als eerste fluitist, waaronder het RJKO, het 

VU-orkest en het Vu-kamerorkest. Ik heb klassiek fluit 

gestudeerd bij Abbie de Quant aan de conservatoria in Utrecht en Amsterdam. 

Tegenwoordig heb ik regelmatig klassieke kamermuziek optredens en ik speel ik vaak 

samen met diverse christelijke koren. Verder val ik af en toe in bij semiprofessionele 

orkesten. Ik leg mij toe op muziek van Bach tot hedendaagse componisten, ook van 

eigen bodem. Ik vind het interesant om een brug te slaan tussen oude bekende 

grootmeesters en minder bekende en moderne componisten en ik ga graag op zoek 

naar het verhaal achter de muziek. 

Deze pagina staat op mijn website, dus surft u gerust verder via de menubalk bovenaan 

als u meer wilt lezen over mij en mijn projecten! 



 
Kate 

Mijn naam is Kate Yunyoung Kang en ik ben geboren en 

getogen in Zuid-Korea. Mijn Koreaanse roepnaam is Yunyoung, 

maar in Nederland gebruik ik ook de voornaam Kate. Inmiddels 

woon ik al jaren in Nederland, samen met mijn man en drie 

kinderen. 

Mijn liefde voor de muziek begon op mijn zevende toen ik mijn 

eerste pianoles kreeg. Vanaf mijn dertiende begeleidde ik het kerkkoor op de piano en ik 

deed daarnaast ook veel optredens. Het plezier dat ik beleefde aan het spelen ging zo 

ver, dat ik besloot naar de Art High School te gaan om vervolgens aangenomen te 

worden op de Yongnam University met het hoofdvak Klassiek Piano. 

Na 1 jaar op de universiteit besloot ik het verder weg te gaan zoeken. Ik ging studeren in 

Nederland om zo meer diepgang in mijn muziek te krijgen. Na een jaar jazz gestudeerd 

te hebben aan het conversatorium van Amsterdam, leerde ik de beroemde pianiste 

Anna Elis de Jong kennen, iemand die mij na aan het hart ligt. Onder haar studeerde ik 

af op Latin Piano aan Codarts Rotterdam. Momenteel ben ik al tien jaar toetsenist in de 

gospelband bij de protestants christelijke kerk Yi Jun Memorial Church te 

Leidschendam. 

De combinatie van de fluit en piano fascineert mij mateloos en ik kijk reikhalzend uit 

naar de optredens die wij als duo gaan geven. 

Iris Farfan-Bakels (fluit) 

 

Sinds mijn 7e jaar speel ik dwarsfluit en daarnaast heb ik ook diverse malen piccolo gespeeld 

in diverse orkesten. Na de muziekschool heb ik een jaar vooropleiding gedaan aan het 

conservatorium Tilburg bij Hannie Barendrecht. Tijdens mijn studie geneeskunde heb ik o.a. 

lessen gevolgd bij Eugenie van der Grinten (docente 

conservatorium) en meegespeeld in het VU kamerorkest (o.l.v. 

Daan Admiraal), Crea-orkest (o.l.v. Bas Pollard) en het 

Sweelinck-orkest (UvA, o.l.v. Daan Admiraal). Daarnaast heb 

ik meegespeeld in het Nederlands Studenten Kamerorkest 

(NESKO) en in een blaaskwintet. In 2002 won ik de eerste prijs 

bij het Nationaal Fluitconcours waarna er een radio-opname 

volgde en ik deelnam aan fluit masterclasses in Diekirch 

(Luxemburg) bij docenten Gaby Pas- von Riet, Marianne 

Henkel en Carlo Jans.  

Sinds februari 2020 ben ik eerste fluitiste in het Filharmonisch 

Orkest van Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en sinds augustus 

2020 maak ik deel uit van het blaaskwintet Consonare met 

andere musici uit het Filharmonisch orkest.  

Ik hou van musiceren en speel ook graag in praiseteams van kerken om zo de naam van God 

groot te maken met het talent dat Hij me heeft gegeven.  


