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WIENER MOZART TRIO
ZONDAG 30 OKTOBER 2022



WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791) PIANOTRIO 2 IN G MA-
JEUR KV 496 
1. Allegro 
2. Andante
3. Allegretto 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791)
PIANOTRIO 5 IN C MAJEUR KV 548
1. Allegro
2. Andante cantabile
3. Allegro

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) 
PIANOTRIO 2 IN C MINEUR OPUS 66
1. Allegro energico con fuoco
2. Andante espressivo
3. Scherzo: molto allegro quasi presto
4. Finale: allegro appassionato

PROGRAMMA

Wiener Mozart Trio
Irina Auner – piano
Daniel Auner – viool
Diethard Auner – cello 

Het Wiener Mozart Trio heeft vanaf de 
oprichting in 1991 op  vrijwel alle 
vooraanstaande Europese podia en 
festivals gemusiceerd, van Brussel tot 
Madrid, van Parijs tot Milaan. Ook buiten 
dit vasteland heeft het drietal inmiddels 
met evenveel succes en waardering 
opgetreden, onder meer in Jakarta, 
Beijing en Shanghai. Wat betreft re-
pertoire vormt het oeuvre van Mozart 
– in het bijzonder zijn pianotrio’s – 
uitgangspunt voor de programmering, 
maar aanverwante componisten uit 
de Weens-klassieke periode tot en 
met de hedendaagse collega’s staan 
net zo goed op de lessenaars van dit 
familie-trio.

www.mozart-trio.com 



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Pianotrio 5 in C majeur KV 548

De acht pianotrio’s van Mozart nemen 
slechts een bescheiden plaats in binnen 
zijn rijke oeuvre van opera’s, missen, 
symfonieën, concerten, liederen en 
veelsoortige vormen van kamermuziek. 
Een tijdgenoot van Haydn merkte ooit 
op dat het pianotrio ‘niet voor het grote 
publiek bestemd’ is, maar louter dient ‘om 
te amuseren in kleine kring’. Hoe intiem dit 
genre - vaak binnenskamers - dan wel 
zou moeten klinken, werd duidelijk uit de 
vergelijking die de kroniekschrijver eraan 
toevoegt: ‘Het is als een goed gesprek 
tussen vrienden, eventueel bedoeld om 
indruk te maken op mogelijke huwelijks-
kandidaten tussen het luisterpubliek.’ 
In dit verleidingsspel kreeg de pianist 
aanvankelijk nog de hoofdrol. Violist en 
cellist keken over de schouders mee 
naar de partituur op de piano. Of de instru-
mentale romance voor het geselecteerde 
publiek ook werkelijk de opzet was van 
het wonderkind uit Salzburg, laat zich 
raden bij het beluisteren van Mozarts 
Pianotrio in C majeur KV 548, in 1788 in 
Salzburg uitgegeven. De pittig omspeelde 
piano-lokroep in het allegro tovert wel iets 
meer dan een glimlach tevoorschijn, en 
ook het licht versierde andante cantabile 
kan de oren nog aangenaam strelen. 
Zelfs het jagende allegro met zijn  
puntige notenwaarden in een 6/8 maat 
– een kleurrijke bladzijde uit Mozarts 
muziekschetsboek – zou nog kunnen 
worden opgevat als wulps wiegende 
animeer-muziek. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Pianotrio 2 in G majeur KV 496

Met een bekoorlijke melodie op de toetsen 
neemt de vleugel het muzikale initiatief in 
dit compacte trio uit 1786. De omhoog 
kringelende motiefjes in dit allegro 
worden al snel als een soort echo  
verklankt via de viool en de cello.  
Beide strijkinstrumenten hebben hoorbaar 
plezier in het effect van de canon. 
Binnen het andante geeft het drietal 
elkaar meer ruimte – melodie en ritme 
vallen zelfs bijna stil, terwijl de strijkers 
elkaar nog pianissimo passeren.  
Het tafereel van een Weense manege 
waar een dressuur wordt uitgevoerd, 
komt naar boven bij het begin van het 
allegretto: paardevoetjes huppelen op de 
maat van de muziek. De  hoefbewegingen 
klinken aanvankelijk nog licht in het 
zand, even later wat zwaarder in de bak 
tot en met gestampvoet – echter steeds 
binnen het kader van een herhaalde 
voor- en nazin. Er is in dit derde trio-deel 
dan ook sprake van een serie variaties 
op een thema. Ze verschieten telkens 
subtiel van kleur, tempo en intensiteit, en 
de cello krijgt halverwege nog een taak 
om de melodie extra glans te geven. 
En het paard… werkt haar dressuur verder 
indrukwekkend af.

 



Felix Mendelssohn (1809-1847)  
Pianotrio 2 in C mineur opus 66

Op 30 april 1846 rondde Felix Men-
delssohn zijn tweede pianotrio af. In de 
periode daarvoor had hij enkele delen 
van het werk al doorgenomen met 
William Smith Rockstro, een van zijn 
Engelse muziekstudenten die hem in 
Frankfurt had opgezocht. Samen met 
violist Ferdinand David werd het trio 
gerepeteerd totdat het als muzikaal 
cadeau op de verjaardag van Fanny 
Mendelssohn kon worden uitgevoerd. 
In de partituur verwijst de componist 

naar Louis Spohr, vriend-violist van 
Mendelssohn die volgens de muziek-
geschiedenis minstens één keer alle 
vier de delen samen met hem op een 
concert heeft vertolkt.  
Het omvangrijke vierdelige trio – volgend 
op de meer compacte driedelige variant 
uit de tijd van Haydn en Mozart – begint 
welhaast symfonisch ‘met een storm-
achtige textuur’. Binnen dit allegro 
energico con fuoco worden niet alleen 
passages uit Mendelssohns Schotse 
Symfonie en Ouverture Hebrides aan-
gehaald, maar ook uit een van zijn Lieder 
Ohne Worte. Viool en cello laveren 
vervolgens in het andante espressivo 



op de schommelbewegingen van een 
Venetiaanse gondel op het water – 
verklankt door de vleugel. Ook in dit 
tweede deel klinkt een Lied ohne Worte, 
ditmaal als ‘Duett ohne Worte’. ‘Zomaar 
een niemendalletje’, aldus de toelichting 
van Mendelssohn zelf bij het daarop 
volgende Scherzo. Dit ‘speelse en 
wilde’ molto allegro quasi presto is 
gebaseerd op een rondo, ofwel refrein, 
waarin het drietal met een ‘snel bewe-
gende lijn’ vaart en energie behoudt. 
De minder luide slotmaten van dit 

derde deel worden met pizzicate-
akkoorden afgerond. Het vormt de 
opmaat voor het intro van het allegro 
appassionato. De cello neemt hierin 
het voortouw met een ongebruikelijke 
hoge notenafstand. Bovendien worden 
melodieën van het koraal ‘Gelobet 
seist du, Jesu Christ’ en van nog meer 
religieuze thema’s, zoals psalmen, verwerkt 
in deze vaak gespeelde, gehoorde en 
daarom geliefde Finale. 



SEVERIN VON ECKARDSTEIN
Woensdag 16 november 2022

QUATOR ÉBÈNE
Dinsdag 6 december 2022

KAARTEN BESTELLEN? GA NAAR: 
 www.theaterstilburg.nl

VOLGENDE CONCERTEN:

De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.

DE SPONSOREN:


