
Martin Rudolph - Curriculum Vitae 
 
23.07.1967 - geboren in Karlsruhe, Duitsland 
 
1974  - begin pianoles 
 
1980  - 2. prijs bij jeugdconcours  “Jugend Musiziert”  
 
1982  - 2. prijs bij jeugdconcours  “Jugend Musiziert” 
 
1984  - begin met fagotles, muziektheorie-les en accordeon 
 
  - oprichten en muzikale leiding van een schooltheatergroep, jaarlijks   
  terugkerende  compositie/productie van een musical of rockopera 
 
1984  -  1. prijs met eigen musicalproductie bij het “Schooltheater-Concours    
  Baden-Wuerttemberg” 
  
  - aangenomen bij de klasse voor talenteerde jonge pianisten van Prof.   
  Sontraud Speidel, Staatliche Hochschule fuer Musik Karlsruhe 
  
  -  2. prijs internationaal concours “Wiener Musikseminar” te Wenen 
 
1985  -  2. prijs internationaal concours “Wiener Musikseminar” te Wenen 
 
1986  - solistische deelname aan “Hochschultage fuer Neue Musik” 
  
  - soloproductie bij “Sueddeutscher Rundfunk” 
  
  - tournee met eigen musicalproductie door zuid-Duitsland 
  
  - pianleraar aan de (particuliere) muziekschool van de Vrije School  
  Karlsruhe 
 
1987  - Abitur (eindexamen) 
 
1987- 89 - vervangende dienst te Mannheim   
 
   - muzikale leiding van de toneelgroep van de “Paedagogische 
  Hochschule Mannheim 
  - compositieles van Aurel Stroe (Bulgarije/Mannheim) 
 
1989  - begin studie bij Prof, Sontraud Speidel, Staatl. Hochschule fuer 
  Musik Karlsruhe. Masterclasses van o.a. Rudolf Kehrer (Moskou/Wenen) 
  Alexander Braginsky (Minneapolis), Robert Bowman (Californie) 
  - deelname aan de compositieclassen van Prof.Wolfgang Rihm 
  
  - talrijke activiteiten en producties voor kleinkunstpodia in Karlsruhe 
 



1992  - afgestudeerd “mit Auszeichnung”  (onderscheiding) voor docerend 
  musicus 
 
1993  - begin studie lichte muziek/jazzpiano aan de Amsterdamse  
  Hogeschoole voor de kunsten bij Rob Madna en Henk Elkerbout 
  Masterclasses en clinics bij o.a. Peter Herbolzheimer, Ack van Rooien, 
  Bob Mintzer, Dianne Reeves, Gary Burton, Ray Santisi, John Patitucci, 
  James Levine, John Scofield, Gene di Novo 
 
1994  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor het 
  12-koppig soulorkest “SALT PEANUTS” 
 
1995  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor het 
  het jazz-kwintet “DR. BOP” 
 
1996  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor het 
  het “Martin Rudolph Sextet” 
 
1996  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor het 
  Kabaret-Programma VIPS ( Hilversum/Utrecht) 
 
1997  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor de 
  Promotie-CD “ SEA-D” voor de havenbedrijf Amsterdam 
 
1998  - muzikale leiding  (incl. compositie en arrangementen) voor het 
  4-koppig close-harmony koor “SUGAR & SPICE” 
 
1998  begin studie schoolmuziek aan het Conservatorium te Amsterdam bij 
  Peter den Ouden en Paul Macco 
 
1999  afgestudeerd aan het  Conservatorium te Amsterdam voor docerend   
  musicus jazzpiano 
 
1997-  docent aan de TU Delft voor piano-improvisatie, jazz-/pop- ensembles 
heden  en keyboard 
  - eigen lespraktijk in Utrecht 
  - taalrijke producties/arrangementen/composities voor zangers, kabaret en  
  particuliere of comerciele opdrachtgevers 
   
1999-  docent hoofdvak piano aan de stichting kunstencentrum “De Hint” te   
  Uithoorn.    
  
2000-  docent voor  harmonieleer, solfege, combo (Samenspeel) en hoofdvak   
heden  piano aan de DJAM (Docenten initiatief Amsterdam) te Amsterdam 
   
jan. 2003– pianist, componist, arrangeur, spel en zang/accordeon bij de Poppentje on  
april.  2004 tour, Produktie van Speeltheater Holland. 
  
sept 2003–  dirigent van Close harmony koor “zwing-in” te Utrecht 



heden   
 
mei/juni productie en compositie van muziek voor videoclips/scenes van poppenspeler  
  Leo Petersen (LEJO) voor Sesamstraat  Nederland (uitzending: september 2004) 
 
maart 2005 docent methodiek lichte muziek piano aan de Schumann Akademie Utrecht 

 
april/mei muzikaal leider van de productie “Sad Songs And Waltzes” van Theatergroep 
2005  Aluin/Utrecht 
 
mei 2005 CD-Productie “BY NATURE” met Annemarie Maas (docente zang/lichte muziek 

aan het Conservatorium Utrecht) 
 
najaar 2005 Tour met Dick de Graaf “Schubert Impressions” 
 
begin 2006 docent lichte muziek methodiek piano aan de Schumann Akademie te Utrecht 
 
begin 2006 oprichting van kinderkoor aan de OBS Utrecht “De Klim”, Utrecht 
 
juli 2006 oprichting van close-harmony/smartlappenkoor “Smartofore” te Amersfoort 
 
okt 2006 dirigent van het world-music-orkest “Noordooster” te Utrecht 
 
nov 2006 produktie en recording van CD “Zwingin takes the A-train” 
 
 
eind 2007 CD-Productie “Stride”, solo-piano 
okt 2007 arrangeur, dirigent en , muzikaal leider van muziektheatervoorstelling WIJK  
  C Op De Planken, in samenwerking met wereldmuziekorkest “De Noordooster”  
  Utrecht. (Premiere 13 oktober 2007) 
 
okt 2007 oprichting van een eigen Fotozaak, met als doelgroep portretten van   
  muzikanten, muziekgroepen en kinderen 
 
okt 2007 oprichting van Nederlandstalige colse-harmony-koor “Die Jazz Past”   
  (www.diejazzpast.nl) 
 
nov 2007 Oprichting van de Nederlandstalige professioneele vocalgroep “IDNL” Met   
  Annemarie Maas , Yasmin Kedar, Kris Rietveld en Peter van Laer    
  (www.idnlvocals.com) 
 
januari 2008  muzikale leiding van muziektheatervoorstelling “History of Jazz” (tekst en  
  muziek van M. Rudolph, premiere in dec 2007) in samenwerking met close- 
  harmonykoor zwingin/Utrecht 
 
maart 2008 CD productie “History of Jazz” 
 
sept 2008 Concert op het uitfeest Utrecht met zwingin “History of Jazz” 
 



sept 2008 2de prijs amateur-orkest concours Austerlitz met De Noordooster 
 
dec 2008 Optreden bij als top-act bij het slotfeest Gluren Bij De Buren Amersfoort met “Die 
  Jazz Past” 
 
feb 2009 Oprichting professioneel Jazz duo (piano/zang) “Rudolph-van Laer” met Peter  
  van Laer, zang. (www.rudolphvanlaer.com) 
 
dec 2009 tour met Annemarie Maas alis “De Winterkoningin” door Utrecht oa Mondriaanhuis 

te Amersfoort 
dec 2009 kompositie “24 klankschilderijen voor piano en trompet of trompet, altsax en 

tenorsax) 
dec 2009 6 komposities en arrangementen voor de nieuwe show “CRISIS” van De Biltstars 
 
jan 2010 Muzikaal leider,komponist en arrangeur van de nieuwe Show en kompositie  

“History of Soul” voor het close-Harmony-koor Zwingin te Utrecht 
 
mei 2010 Muzikaal leider,komponist en arrangeur van de nieuwe Show en kompositie van de 

nieuwe Show CRISIS! Van De Biltstars 
 
vanaf  
sept  2010 Muzikaal leider,komponist en arrangeur van de nieuwe Show en kompositie van 

muziektheater voorstelling “Billy meets Beethoven”, samenwerking met Frank 
Schoenvaart (tekstschrijver) en Peter van Laer (zanger) over het leven van 
Ludwig van Beethoven en Billy Strayhorn 

 
vanaf sept 2010 muzikale leiding van muziektheatervoorstelling “Reboot Your Soul” (tekst 

en muziek van M. Rudolph, premiere in 9/10 april 2011) in samenwerking 
met close-harmonykoor zwingin/Utrecht 

 
vanaf sept 2010 muzikale leiding van muziektheatervoorstelling “Wilhelmina” (muziek van 

M. Rudolph, premiere in 29/30 juni 2011) in samenwerking met close-
harmonykoor Doe Jazz Past/Utrecht 

 
16 nov 2010 Arrangeeropdracht van “de Cubus” Almere om een arrangement voor 

klassiek orkest EN Big Band te schrijven over een Medley van James Bond-
Themes. Voltooid 30 nov. Uitgevoerd begin december 

 
 
dec 2010 kerst-programma en veel optredens met mijn koren De Biltstars. Zwingin 

en Die Jazz Past 
 
16 jan 2011 CD-presentatie “Wereldmuziek Vol. 1” van het World-music-orchestra De 

Noordooster in aanwezigheid van Wethouder Frits Lintmeyer, Utrecht, 
tevens uitzonding op streekradio Drenthe 

 
 
14 febr 2011 Kompositie, Director of Photography en Productie van het promo-video 

voor Reboot Your Soul http://www.youtube.com/watch?v=E6BBVc57CeE 



Vanaf  
Feb 2011 Leiding en oprichting van het koor WIm EGZ Ensemble in Utrecht 
 http://www.wimegzensemble.nl 
 
April 2011 Koor- en Zangworkshop aan het UCK te Utrecht 
 
Dec 2012 Kompositie, Director of Photography en Productie van het promo-video 

voor Pater Noster vn het Wim EGZ Ensemble 
https://www.youtube.com/watch?v=cUqJhzqxU2Q 

 
Vanaf    
voorjaar 2012 Leiding van het Klein Amersfoorts Koor te Amersfoort 
 http://kleinamersfoortskoor.nl 
 
 
Mei 2012 Premiere van de 7delige Kompositie Pater Noster en Cherubini Requiem 

met het Wim EGZ Ensemble in de Lutherse Kerk te Utrecht 
https://www.youtube.com/watch?v=0SBxD72T-Bs 

 
 
nov 2012  TV optreden met koor DJP bij omroep Max     
   https://www.youtube.com/watch?v=yBm11oUYjdA 
 
Najaar  2012 tot 
voorjaar 2013 Kompositie van Indian Requiem 
 
 
 
Maart 2013 Productie, muzikale leiding en arrangementen voor de show van ZWINGIN 

ALL THAT SWING, Theater Kikker te Utrecht, 
https://www.youtube.com/watch?v=_4X9MaE9Pro 

 
 
12 Oct 2013 premiere van Indian requiem met het Wim EGZ Ensemble te Utrecht en 7 

motetten van Palestrina uit Canticum Canticorum 
https://www.youtube.com/watch?v=_CZZLFfNu20 
 

juli 2013  Deelname aan Kurt Thomas Cursus, Utrecht, met masterclasses van 
Ragnar Rasmussen, Rob Vermeulen en Fokko Oldenhuis 
 

Vanaf juli 2013 Priveles koordirectie van Fokko Oldenhuis 
 
Januari 2014 Oprichting van het koor en K’zz Voice – koor van ouders van de Kees 

Boekesschool in Bilthoven 
 
 
Maart 2014 Muzikale leiding, Productie en Komposities voor de show van DJP in 

Theater Kikker: Whats Real” 
 



April 2014 Kompositie van de muziek voor het luisterboek voor kinderen “Het 
Ijskonijn” van Alja Zwierenberg  

 
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=40119 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fX_dL6LuV2w& 

 
 
Vanaf apr 2014 Kompositie voor klassiek orkest van het kinderboek van Alja Zwierenberg 

“Het zwarte gat” (Nog niet gepubliceerd) 
  
 
Mei 2014 Voorstelling 'Orfeo's ommekeer' het het Klein Amersfoorts Koor, 

Rietveldpaviljoen, Amersfoort. Gebaseerd op de verhaallijn van de 
klassieke opera Orfeo en Euridice. 

 
 
Oktober 2014 Verhuizing naar Soesterberg 
 
1 nov 2014 Premiere Show “Seasons of Love” met close Harmony koor Zwingin 
 
December 2014 Kerstconcerten met de koren Zwingin.nl, diejazzpast.nl en K’zz 

Voice – koor van ouders van de Kees Boekesschool in Bilthoven 
 
Vanaf  
Januari 2015 Kompositie en productie van de nieuwe show “Keukenklanken” voor 

koor DJP 
 
25 januari Slotoptreden van mini-tour “Seasons of Love” met close Harmony 

koor Zwingin 
 
Vanaf  
Februari 2015 Kompositie en arrangementen voor de nieuwe show “American 

Dream” met close Harmony koor Zwingin 
 
 
 
Maart 2015 Concert met nieuw repertoire van K’zz Voice bij Gluren Bij De Buren 
 
Vanaf 
Maart 2015 Begin van kompositie voor gemengd koor a capella “Tao Te Qing” 

engelse vertaling(en) van de 81 klassieke teksten van Laozi 
 
  
12 april 2015 Workshop Blues Brothers met koor voor het Utrechtse Centrum voor 

de Kunsten Utrecht 



 
5 juni 2015 concert Klein Amersfoorts koor “Vier de Tijd” in Amersfoort 
 
oktober 2015 verhuizing van mijn werk-kamer met vleugel in geluids-studio in onse 

eigen achtertuin. 
 
Sinds zomer 
2015 Werk ik aan een compositie voor koor en solisten a capella van het 

Tao Te Ching. (work in progress 2017) 
 
September 2016 muzikaal leider van barbershop koor i-sing www.i-sing.nl 
 
14/15 nov 2015 Premiere Keukenklanken, nieuwe show van DJP (voorbeeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=yAD6yaiHS1k 
 
 
December 2015 Kerstconcerten met de koren Zwingin.nl, diejazzpast.nl en K’zz 

Voice  
 
 
jan 2016 Concert met DJP bij Gluren Bij De Buren te Utrecht 
 
 Begin Kompositie en arrangementen voor nieuwe show “Kantoor-

perikelen” met Diejazzpast.nl. 
 
 In opdracht van gemeente Utrecht U10: 17 korte filmpjes voor de 

presentatie van hun agenda 2016:  http://www.utrecht10.nl 
 
 
 
Vanaf jan 2016 Begin kompositie van “muzikale portretten van mensen, dieren en 

andere wezens” Voorbeeld: Wespenköningin: 
https://youtu.be/2lIot5Os1Uk 

 
December 2016 Kerstconcerten met de koren www.diejazzpast.nl en K’zz Voice 
 
Maart 2017 Premiere theatershow “American Dream” van www.zwingin.nl 
 
Maart 2017 Deelname aan de wedstrijd bij de Barbershop-koor Conventie Van 

Holland Harmony met www.i-sing.nl, we behaalden plaats 6! 
 
 
Juni 2017 Zomerconcert van K’zz Voice” in het Beaufort-Huis te Austerlitz 
 
Sept 2017 Leiding van Barbershop Choir “Ladies and Gentlemen” van Holland 



Harmony 
 
Januari 2018 Muzikale leiding van close harmony vocal group Close Focus, Utrecht

 wwww.closefocus.nl 
 
Januari 2018 Afronding kompositie van alle 81 Chapters van Tao Te Ching voor  
 Koor a-capella  
 
17/18 feb 2018 Premiere theatershow “Kantoorperikelen” van www.diejazzpast.nl 

onder medewerking van Panda van Proosdij 
 
17 feb 2018 deelname Nederlands Korenfestival, 2de plaats met Zwingin 
 
 
16 maart 2018 Deelname van DieJazzPast.nl aan Cabaretvoorstelling Ernest-

Beuving, Klap van de Korenmolen 
 
18 maart 2018 Deelname aan Utrechts koren festival “Stemlokalen” 
  
 
7 april 2018 Deelname aan International Barbershop Convention “en Armonia” 

van www.SABS.es in Spanje/Malaga met koor “Ladies and 
Gentlemen”, Holland Harmony.  

 
april 2018 begin Muzikale leiding international project-koor van ICC 

(International Criminal Court), Den Haag. 
 
2 juni 2018 Zwingin.nl wint onder mijn leiding de publieksprijs van het Nederlands 

Korenfestival 
 
6 juli 2018 dinnershow van zwingin in de colourkitchen, Utrecht 
 
 
14 okt 2018 dubbelconcert zwingin en jammin’ uite Amersfoort 
 
dec 2018 diverse kerstconcerten met Zwingin, Close-Focus en K’zz Voice 
 
23 maart 2019 Opname Promofilm van Zwingin “Utrecht in Swing” 
 https://youtu.be/sBqBqjduaXc 
 
 


