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Nick Van Elsen
Werd geboren op 2 januari 1996 in Achel (BE). In 2014 studeerde hij aan de 
Kunstacademie Noord-Limburg met grote onderscheiding af voor bugel bij Kristien 
Schuurmans en muziektheorie bij Peter Testelmans. Datzelfde jaar trok hij naar het 
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen om er compositie te studeren bij Wim 
Henderickx en Luc Van Hove. Intussen studeert hij er ook saxhoorn (bugel) bij 
Frans Violet en inleiding tot de HaFaBra-directie bij Steven Verhaert en Jan van der 
Roost. In 2015 ontving hij de aanmoedigingsprijs op het Nederlandse Prinses 
Christina Compositie Concours. 

Als componist werkt hij vooral in opdracht of op projectmatige basis, zo werkte hij 
reeds samen met het HERMESensemble, Antwerp Symphony Orchestra, 
Ensemble Hectuor en was hij in 2018 een van de 15 geselecteerde componisten 
voor de Young Composers Meeting in Apeldoorn (NL).
Als muzikant is hij lid van de Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel en Brassband 
Willebroek, beide orkesten behoren tot de top van België en Europa. 
Verder is hij werkzaam als engraver bij uitgeverij Hal Leonard en is hij lid van het 
Collectief Publiek Geluid, opgericht door Musica met het oog op creëren van nieuw 
repertoire voor de publieke ruimte.

ENGLISH

Nick Van Elsen
Was born January 2 1996 in Achel (BE). In 2014 he graduated from the Arts 
Academy Noord-Limburg with great distinction for flugelhorn with Kristien 
Schuurmans and music theory with Peter Testelmans. That same year he started 
his studies of composition with Wim Henderickx and Luc Van Hove at the Royal 
Conservatory of Antwerp. Now he also studies Saxhorn (flugelhorn) with Frans 
Violet and introduction to band-conducting with Steven Verhaert and Jan van der 
Roost. In 2015 he received a encouragement prize at the Dutch Prinses Christina 
Composition Contest.

As a composer he mainly works by commission of on a project-base. He worked 
together with HERMESensemble, Antwerp Symphony Orchestra, Ensemble 
Hectuor and in 2018 he was one of 15 selected composers for the Young 
Composers Meeting in Apeldoorn (NL).
As a musician he is an active member of Royal Fanfare Band Kempenbloei Achel 
and Brass Band Willebroek, both bands are part of the Belgian and European top.
He also works as an engraver for Hal Leonard and is a member of Collectief 
Publiek Geluid, founded by Musica to create new repertoire for public spaces.


