
ontdek beleef ontmoet de internationale top in kamermuziek

TRIO KARENINE
VRIJDAG 6 JANUARI 2023 



J. HAYDN (1732 – 1809)
PIANOTRIO IN A GROOT, HOB.XV:9, 
OP. 27, NR. 1 (1785)
1. Adagio
2. Vivace

L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
PIANOTRIO IN D GROOT, OP.70, NR. 
1 – GEISTERTRIO (1808)
1. Allegro vivace e con brio
2. Largo assai ed espressivo
3. Presto

 
PAUZE 

J. BRAHMS (1833 – 1897)  
PIANOTRIO NR.1 IN B MAJEUR, OP. 8 
(1853, REV. ’89)
1. Allegro con brio 
2. Scherzo
3. Adagio 
4. Finale

PROGRAMMA

Trio Karénine

Trio Karénine, opgericht in 2009 in hun 
thuisbasis Parijs, bestaat uit Charlotte 
Juillard (viool), Louis Rodde (cello) en 
Paloma Kouider (piano). Hun naam is af-
geleid van het personage Anna Karenina 
uit het gelijknamige boek van auteur 
Lev Tolstoj. Sinds het trio in 2013 in de 
prijzen vielen op het ARD Concours te 
München, is het jonge ensemble niet 
meer weg te denken uit het heden-
daagse concertlandschap. De daar 
behaalde winst deelden de musici met 
het Van Baerle Trio. In 2015 ontvingen 
ze nog een prijs: de Nordmetall Preis, 
voor hun interpretatie van Schuberts 
Forellenkwintet.

Er staan inmiddels vier cd-opnames op 
hun naam, met niet alleen de bekende 
werken van Schumann, Ravel en Fauré, 
maar ook meer eigenzinnig of zelfs 
vergeten werken van componisten 
zoals Tailleferre of Weinberg. Het trio is 
een voorvechter van nieuwe muziek; 
uitvoeringen van ‘Space Jump’ (Fazil 
Say) en ‘Les Allées Sombres’ (Benoit 
Menut) werden lovend ontvangen.



drie strijkers, dan van een compositie 
waarin de drie instrumenten gelijkwaardig 
ingezet worden. Dit geeft het Adagio 
- waar de piano de andere instrumenten 
omarmt - een zekere intimiteit. Het tweede 
deel, Vivace, ruilt deze intimiteit in voor 
transparantie. Met dit bedrieglijk simpel 
lijnenspel, een muzikale ‘ligne claire’, 
betovert de componist inderdaad zowel 
kenner als liefhebber.
 

L. van Beethoven (1770 – 1827)  
Pianotrio in D groot, op.70, nr. 1 – 
Geistertrio (1808)

Beethovens opus 70, bestaande uit 
twee pianotrio’s, zag het levenslicht in 
een periode van ongelooflijke creativiteit. 
De componist schreef in 1806 zowel 
zijn vierde pianoconcert als zijn vierde 
symfonie. Een jaar later volgde zijn Mis 
in C groot, op. 86 en zijn vijfde Symfonie, 
gevolgd door de zesde symfonie en het 
pianotrio dat vanavond gespeeld wordt.

Beethoven weet de drie partijen te laten 
versmelten in dialoog en durft de instru-
menten de autonome rol te geven die 
Haydn nog niet aan bod kon laat komen. 
In het eerste deel hoor je verrassende 
atonaliteiten. Het tweede deel kan 
geen groter contrast tot het eerste 
deel zijn: een kil en spookachtig Largo. 

J. Haydn (1732 – 1809) 
Pianotrio in A groot, Hob.XV:9, op. 27, 
nr. 1 (1785)

Hoewel Haydn een uiterst populaire 
componist was, wist hij van de publicatie 
van zijn composities in eerste instantie 
weinig vruchten te plukken. Dankzij zijn 
inkomsten bij de familie Esterházy was 
daar veelal geen noodzaak toe en daarbij 
was muziekpublicatie slechts een mager 
handeltje in Duitstalig Europa. Uitgeverij 
Artaria & Co. - oorspronkelijk een handelaar 
in kunst en landkaarten - zag een gat in 
de markt en startte in 1778 hun verkoop 
van partituren. Haydn ontpopte zich tot 
een gewiekst zakenman en wist een jaar 
later al zijn werken via deze uitgeverij te 
laten publiceren. De markt was hongerig 
naar werken die zowel kenner als 
amateur spelers zou kunnen bekoren. 
En zo belandde de componist bij een 
genre dat hij 20 jaar lang onberoerd had 
gelaten: het pianotrio.

Het trio in A majeur, dat uit deze periode 
stamt, is enerzijds een werk van een 
ervaren componist, maar anderzijds 
blijft het een bezetting die zelf nog in 
ontwikkeling was. Zo is het karakter van 
de beide delen uit dit trio eerder dat van 
een pianowerk met ondersteuning van 



Dissonante trillers, harmonische twijfe-
lingen en zuchtende akkoorden vormen 
een klankbeeld dat in een horrorfilm niet 
zou misstaan. Het zou Czerny zijn die de 
vergelijking maakte met de spookscène 
uit Shakespeares Hamlet, een bijnaam 
die de tand des tijds heeft doorstaan.

Het derde deel opent met een parafrase 
van de opening en een exuberant slotdeel 
volgt. Met een schijnbaar onuitputtelijke 
energie dendert deze laatste beweging 
naar de finishlijn, met enkele schijn-
bewegingen in de laatste minuten van 
het werk die net voor einde de luisteraar 
bij de neus nemen.



J. Brahms (1833 – 1897)  
Pianotrio nr.1 in B majeur, op. 8 
(1853, rev. ’89)

Al op 20-jarige leeftijd schreef componist 
Johannes Brahms zijn 1e pianotrio in B 
groot, een van zijn eerste volwassen 
werken in het kamermuziekgenre. Rust 
werd hem echter niet gegund, want in 
datzelfde jaar ging Robert Schumanns 
mentale staat dusdanig achteruit dat 
Brahms zich naar Düsseldorf haastte 
om Clara bij te staan. Ondanks het leef-
tijdsverschil, Brahms was 14 jaar jonger, 
ontwikkelde hij gevoelens voor haar die 
de componist een leven lang zou bezig-
houden en tot de dag van vandaag een 
bron van speculatie zijn. 

In een van zijn vele brieven naar Clara 
beschrijft Brahms zichzelf en zijn com-
posities als een huwelijk van contrasten: 
wiegenlied en demonendans, het kindse 
en het duivelse. In zijn 1e pianotrio 
doorspekken deze extreme contrasten 
het hele werk. Het eerste deel opent 
quasi-pastoraal en ontvouwt zich tot 
een robuuste en krachtige declamatie, 
een pendelbeweging die in het hele werk 
terugkeert. Het Scherzo is ondeugender, 
spits en schichtig, met een quasi-
orkestraal trio. Het Adagio doet denken 
aan de stijl van Schubert en bevat in een 
eerdere versie een thema van Schuberts 
‘Am Meer’ dat later is vervangen door 
een oorspronkelijk thema. In de finale 
steekt de duivelse Brahms weer het hoofd 
op: een passievol slot vol ambiguïteit 
qua tonaliteit, sfeer en karakter.
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TCHALIK QUARTET
Dinsdag 28 februari 2023

JULIEN LIBEER & CAPPELLA 
AMSTERDAM
Zondag 29 januari 2023

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 SOUVENIR ACADEMIE
INSPIRATIE, VERDIEPING, EN ONTMOETING
 
Meer weten over de muziek en de musici?
Wees welkom dinsdagochtend bij Cinecitta 
van 10.00 tot 12.00 uur.

SOUVENIR ACADEMIE – LUISTERLES 4
Dinsdag 24 januari 2023
Capella Amsterdam & Julien Libeer

SOUVENIR ACADEMIE – LUISTERLES 5
Dinsdag 14 maart 2023 
The Callidore String Quartet & Sophiko 
Simsive

SOUVENIR ACADEMIE – LUISTERLES 6
Dinsdag 18 april 2023
The King’s Singers

Kijk op de website voor alle info

DE SPONSOREN:


