
Meer over het Volkmann Trio….. 
 
 
Volkmann Trio 
Sinds 2013 delen de musici van het Volkmann Trio hun liefde voor het bekende en onbekende 
pianotrio-repertoire.  Het trio bestaat uit Valentina Toth (piano), Emma Rhebergen (viool) en Jobine 
Siekman (cello). Zij leerden elkaar kennen op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2015 
kreeg het pianotrio de Kamermuziekprijs van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag 
toegekend. Zowel als trio als individueel sleepten de drie musici al verschillende prijzen in de wacht. 
In oktober 2017 debuteerden zij in het Concertgebouw.  
 
Valentina Tóth (piano) 
Valentina Tóth is pianiste en actrice. Ze studeerde in 2018 met grote onderscheiding af aan het RITCS 
(Royal Institute of Theatre, Cinema, and Sound) in Brussel, waar ze acteren studeerde. Ook studeerde 
ze voor haar bachelorexamen klassiek piano met grote onderscheiding af aan het conservatorium 
van Brussel. Op haar 18e bracht Challenge Classics haar in diverse landen lovend ontvangen debuut-
CD Hungarian Horizon met werken van Béla Bartók en Zoltán Kodály uit. In 2013 mocht ze voor deze 
CD een Diapason d’Or in ontvangst nemen. In oktober 2018 bracht zij haar tweede CD uit bij 
Challenge Classics, met werken van Erno Dohnanyi. 
 
Emma Rhebergen (viool) 
De Nederlandse violiste Emma Rhebergen behaalde in juni 2018 haar Masterdiploma aan het 
conservatorium van Maastricht. Zij begon op vijfjarige leeftijd met vioollessen en werd op 
vijftienjarige leeftijd toegelaten tot de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. 
Emma heeft verschillende (eerste) prijzen gewonnen op nationale competities, waaronder het 
Prinses Christina Concours en het Concours voor kamermuziekensembles van het Internationaal 
Kamermuziekfestival Hoorn. In 2016 was zij met haar strijkkwartet finaliste van het concours “de 
Grote Kamermuziekprijs” in Rotterdam en zij was tweemaal (2016 en 2018) halve finaliste van het 
Oskar Back vioolconcours in Nederland. 
 
Jobine Siekman (cello) 
Jobine Siekman is als getalenteerde celliste een veelgevraagd solist en kamermusicus in Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk. Ze won zowel solistische prijzen (Nationaal Cello Concours van de 
Cellobiennale Amsterdam 2016 en Anna Shuttleworth RCM Bach prijs) als in diverse ensembles zoals 
het Alkyona Quartet en het Chloé Trio. Ze gaf concerten in o.a. Wigmore Hall, Royal Albert Hall en 
het Concertgebouw Amsterdam als soliste en in diverse kamermuziekensembles zoals het Volkmann 
Trio. 
 
 


