
 

 
 

seizoen 2019/2020 
 

Helix Trio 
Birthe Blom, viool 
Joël Waterman, altviool 
Amber Docters van Leeuwen, cello 
 
Programma 1: ‘De eerste en tweede Weense School’ 
Mozart’s monumentale meesterwerk , het Divertimento KV 563, wordt in dit bijzondere programma 
gecombineerd met Schönberg’s unieke persoonlijke document uit 1946, voorafgegaan door het 
eendelige juweeltje van de jonge Schubert. De werken van Mozart en Schönberg geven een blik in de 
diepste zielenroerselen van de componisten, bij Mozart in de vorm van een grootschalig werk van 
bijna 50 minuten, terwijl Schönbergs trio uitermate compact is. De oude Schönberg kijkt in zijn Trio 
terug op een veelbewogen leven en beschrijft maat voor maat zijn hartaanval, bijna-dood ervaring en 
herstel door middel van heftige expressionistische kleuren, buitenaardse klanken en herinneringen 
aan Weense Walsjes. Mozart bouwt een grootse structuur van 6 delen, waarin virtuoos spel, 
diepzinnige langzame delen en lichtvoetige menuetten elkaar afwisselen. Hoezeer Mozart en 
Schönberg op het eerste gehoor ook van elkaar verwijderd lijken te zijn, zag Schönberg zichzelf 
uiteindelijk als voortzetter van de klassieke traditie van Mozart en Schubert, hetgeen in dit 
programma fascinerend vergelijkingsmateriaal oplevert. 
 
F. Schubert  - Strijktrio D 471 in Bes 
A. Schoenberg - Strijktrio 
*** 
W.A. Mozart - Divertimento voor strijktrio in Es groot KV 563 
 

Programma 2: m.m.v. Pieter Wispelwey, cello 
Samen met topcellist Pieter Wispelwey brengt het Helix Trio een gevarieerd programma met werken 
vol passie en virtuositeit. Het trio opent het concert met het contrastrijke en elegante derde strijktrio 
van Beethoven, waarna het een sprong van 200 jaar maakt naar het tweedelige trio van Penderecki. 
Zijn virtuoze en lyrische werk houdt de spanning van de eerste noot tot het laatste slotakkoord vast. 
Na de pauze hult het Helix Trio samen met Pieter Wispelwey de luisteraar in de warme, tedere en 
gepassioneerde klanken van het strijkkwartet van Arensky, dat werd geschreven ter nagedachtenis 
aan Tsjaikovsky. 
  
L. van Beethoven - Strijktrio nr. 3 in G opus 9/1  
K. Penderecki  - Strijktrio 
*** 
A. Arensky - Strijkkwartet nr. 2 in a opus 35 
 
 


