
Ludwig van Beethoven 1770-1827
Symfonie nr. 2 in D opus 36 (1802; arr. voor pianotrio door de componist)
Adagio molto-Allegro con brio 
Larghetto 
Scherzo: Allegro 
Allegro molto 

Daníel Bjarnason * 1979
White flags 2017
gecomponeerd voor het Storioni Trio

Bedřich Smetana 1824-1884
Pianotrio in g opus 15 1855
Moderato assai
Allegro, ma non agitato
Finale: Presto

Dit concert vindt plaats zonder publiek en wordt vanuit kamermuziekzaal Hertz  
in TivoliVredenburg in Utrecht rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4.  
Presentatie: Leonard Evers. 

STORIONI TRIO 
25 JAAR 

vrijdag 22 januari 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht
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In dit concert zouden het Nationaal Jeugdorkest, 
het jubilerende Storioni Trio (25 jaar) en dirigent 
Antony Hermus eigenlijk de handen ineen slaan 
voor een heel bijzonder programma. Maar vanwege 
de maatregelen rond covid-19 moest het NJO 
verstek laten gaan, en brengt het jubilerende 
Storioni Trio nu een alternatief programma in 
Hertz in TivoliVredenburg, met nota bene een 
symfonie in kamermuziek bezetting. 

Beethovens Tweede  
symfonie voor drie spelers
Ludwig van Beethoven was nog maar tweeëndertig 
toen hij zag aankomen dat hij volledig doof zou 
worden. Het ergste scenario voor een musicus. Hij 
stelde een testament op ten bate van zijn broers 
Caspar en Johann, en schreef zijn Tweede symfonie 
in de zomer van 1802 in Heiligenstadt, destijds een 
dorpje net buiten Wenen. Hij hoopte dat de frisse 
buitenlucht hem van zijn gehoorprobleem kon 
ge nezen, maar besefte dat dat ijdele hoop was. De 
Tweede symfonie is vol tragische accenten en 
onheilspellende wendingen en neigt naar mineur. 
Het volume kan aanzwellen met een ongekende 
felheid. In het Larghetto, een van zijn langste 
langzame delen, is Beethoven niettemin onverwacht 
lyrisch. Vooral de snelle delen bevatten ritmische 
verrassingen en snoeiharde, onverwachte inzetten 
die als vuistslagen aankomen. Daartussen is het 
langzame tweede deel een prachtig melodisch 
rustpunt, een stilteoord. Maar de ontspanning is 
van korte duur: het korte Scherzo is een duveltje- 
uit-het-doosje. En de spanning wordt in de Finale 

verder opgevoerd door enkele stokkende pauzes en 
komt in een enorme climax tot ontlading. 

Witte vlaggen
Het volgende werk is van de een van de bekendste 
componisten uit IJsland, Daníel Bjarnason, en 
geschreven in opdracht van het Storioni Trio. 
Bjarnason lichtte de titel White Flags van dit werk 
voor pianotrio als volgt toe: ‘Toen de Apollo 11 in 
1969 de maan verliet, lieten de astronauten zes 
VS-vlaggen achter. Één daarvan viel om door de 
uitlaatgassen van de opstijgende raket, maar vijf 
bleven staan en staan nog steeds tot de dag van 
vandaag. Maar het zijn geen VS-vlaggen meer. 
Want door temperatuurschommelingen en straling 
van de zon zijn ze wit geworden.’ White Flags 
beleefde zijn première door het Storioni Trio op 19 
januari 2018 in Muziekgebouw Eindhoven.

Een smartelijk afscheid
Als laatste werk klinkt muziek van de vader van de 
Tsjechische muziek, Bedřich Smetana, de compo-
nist van het wereldberoemde symfonisch gedicht 
De Moldau. Vanavond hoort u zijn Pianotrio in g 
opus 15 uit 1855, een aangrijpend autobiografisch 
stuk kamermuziek, geschreven als een smartelijk 
afscheid van zijn dochtertje Bedřiska, die vier jaar 
oud overleed aan roodvonk. Urenlang kon zij naast 
haar vader aan de piano zitten luisteren, vooral als 
hij Chopin of Beethoven speelde. Toen ze pas drie 
was zong ze al heel zuiver liederen met vele 
coupletten tekst uit het hoofd. Er moet met haar 
een groot talent verloren zijn gegaan.

STORIONI TRIO 
25 JAAR 
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Storioni Trio 
Wouter Vossen viool, Marc Vossen cello, Bart van de Roer piano
• het Storioni Trio is opgericht in 1995 en is vernoemd naar de viool van Wouter Vossen, een instrument uit 
 1794 van Laurentius Storioni uit Cremona
• Marc Vossen bespeelt een cello van Giovanni Grancino uit Milaan uit 1700
• ter vervolmaking van het ensemblespel werkte het trio met leden van het Emerson Kwartet, het Vermeer 
 Kwartet en het Altenberg Trio Wien en met Isaac Stern, Mstistlav Rostropovitsj, Menahem Pressler en 
 Ralph Kirshbaum
• het Storioni Trio voert werken uit voor pianotrio, variërend van klassiek tot hedendaags, van Haydn tot 
 Henze
• het trio is een vooraanstaand expert in het tripelconcertrepertoire (Beethoven, Casella, Juon, Martinů, 
 Moór, Voříšek), en verleende compositieopdrachten aan Kevin Volans, Peter-Jan Wagemans, Nico Muhly en 
 Willem Jeths

UITVOERENDEN
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AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online 
Zo draagt AVROTROS bij aan de toekomst van klassieke muziek. Het talenttraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! biedt jonge musici een podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS 
Vrijdagconcert. 
Helpt u mee? Voor € 7,50 per jaar steunt u AVROTROS Klassiek, onze concertseries en het
talentprogramma. Bovendien ontvangt u 3x per jaar ons ledenmagazine vol klassieke inspiratie,
ledenaanbiedingen en informatie over het talenttraject, inclusief unieke debuut-cd.  
Ga naar:  avrotros.nl/wordklassieklid

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

AVROTROS, 
 DE MEEST KLASSIEKE OMROEP

• het Storioni Trio voerde de volledige pianotrio’s van Beethoven uit in Zwitserland en in Nederland, op 
 zowel authentieke als moderne instrumenten
• de opname van Beethovens Tripelconcert op authentieke instrumenten met het Nederlands Symfonie 
 Orkest o.l.v. Jan Willem de Vriend kreeg lovende recensies in internationale media zoals de Sunday Times, 
 Fono Forum en Gramophone Magazine, en werd benoemd tot Editors Choice en CD van de Week bij BBC 
 Radio3
• het Storioni Trio is artistiek directeur van het jaarlijkse, tiendaagse ‘Storioni Festival’ in Eindhoven, dat 
 inmiddels zijn twaalfde editie beleefde
• het trio trad op in Wigmore Hall, Carnegie Hall, het Concertgebouw en op festivals als Kuhmo, 
 Mecklenburg Vorpommern Festival, Osnabrück Kammermusiktage en Trio Festival in de Philharmonie 
 Moskou
• verschillende tours leidde het trio naar India, het Midden-Oosten, Australië, Taiwan, Japan en de Verenigde 
 Staten
   storionitrio.nl

http://avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
https://storionitrio.nl/

