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Ysaÿe Strijktrio 
Rada Ovcharova, viool 
Emlyn Stam, altviool 
Willem Stam, cello 
 
Programma 1: ‘Klassieke Meesterwerken’ 
Sommige van de grootste klassieke meesters van de symfonie en strijkkwartet schreven ook 
belangrijke werken voor strijktrio. Beethoven als inleiding voor zijn strijkkwartetten, Mozart als 
ervaren componist, en Haydn midden in zijn vele strijkkwartetten. Wij combineren drie van de meest 
bijzondere werken voor strijktrio uit deze periode in een programma vol met onze favoriete werken 
voor strijktrio. 
 
Haydn  Strijktrio in G opus 53/1 
Beethoven  Strijktrio opus 3 
*** 
Mozart  Divertimento in Es KV 563 
 
Programma 2: ‘Klassieke Wereldmuziek’ 
In de 19e  en 20ste  eeuw zijn veel componisten geïnspireerd geweest door hun geboorte-cultuur en 
volksmuziek. Deze programma van bijzondere werken voor strijktrio uit verschillende landen en 
tijdperken zit vol met inspirerende muziek uit verschillende landen en culturen, allemaal van 
componisten die een klassieke taal gebruikten om bijzondere nieuwe klanken, harmonieën, en 
orkestraties te creëren in combinatie met de volksmuziek die hun inspireerde.  
 
R. Strauss  Variaties  
Kodály  Intermezzo  
Enescu  Aubade 
Milhaud  Sonatine  
*** 
Sibelius  Strijktrio in g 
Taneyev  Strijktrio in D 
 
Programma 3: m.m.v. Felicia van den End, fluit 
Al jaren speelt het Ysaÿe Trio in alle zalen van Nederland met fluitste Felicia van den End. Komend 
seizoen brengen wij een compleet nieuwe programma van nauwelijks gehoorde werken. Het Kwartet 
van Michael Haydn en ook de door Mozart geïnspireerde kwartet van Nicolas Maw zijn zeer 
bijzonder.  
 
Michael Haydn  Kwartet in D P117 
Crusell  Kwartet opus 8 
*** 
Nicolas Maw  Kwartet  
Mozart  Kwartet in D KV 285 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Programma 4: ‘Ode to Glenn Gould’ 
Twee derde van het Ysaÿe Trio is geboren in Canada, groeide op met de inspirerende opnames van 
Glenn Gould, en hadden veel contact met vrienden en kennis van de meesterpianist. Zijn meest 
beroemde opnames zijn waarschijnlijk zijn twee opnames van Bach’s ‘Goldberg Variaties’.  
Maar Gould was ook een grote vertegenwoordiger van de fantastische muziek van de 20e eeuw, 
waaronder de expressieve muziek van Arnold Schoenberg. Wij brengen een ode uit aan een van onze 
grootste muzikale helden met deze programma.  
 
Schönberg  Strijktrio opus 45 
*** 
Bach  Golberg Variaties BWE 988 (arr. Ysaÿe Trio) 
 
Programma 5: ‘20ste  eeuwse expressie’ 
Veel componisten hebben in de 20ste eeuw prachtig, expressieve muziek geschreven dat 
tegenwoordig nauwelijks in de concertzaal is te horen. De vier stukken op dit programma zijn 
juwelen van het strijktrio repertoire, prachtig, expressief, explosief, emotionele stukken die 
nauwelijks of nooit live zijn te horen. Wij hebben ook het trio “Le Chimay” opgenomen op onze 
debuut CD die veel mooie recensies kreeg. 
 
Villa-Lobos  Strijktrio w460 
*** 
Schafer  Strijktrio 
Françaix  Strijktrio 
Ysaÿe  Strijktrio ‘Le Chimay’ 
 
 
Programma 6: ‘Symfonie in de Kamer’ m.m.v. Hanna Shybayeva, piano 
Symfonie in de Kamer is een samenwerking tussen pianiste Hanna Shybayeva en het Ysaÿe Trio die al 
lang bestaat. Samen hebben ze voor televisie en radio gespeeld, en veel bijzondere programma’s 
uitgevoerd, en ook een tweede CD van het Ysaÿe Trio opgenomen, met symfonische bewerkingen 
van Beethoven (Eroica Symfonie) en Mahler (Symfonie Nr 3). Deze samenwerking, gebaseerd op de 
oude traditie van grote, symfonische klanken in kleiner, intiemer ruimtes heeft een bijzonder nieuwe 
programma met nieuwe bewerkingen.  
 
Beethoven  Egmont Ouverture opus 84  
 (voor piano kwartet bewerkt door W. Stam) 
Beethoven  Pianoconcert nr. 1  
 (voor piano en strijkkwartet bewerkt door Beethoven) 
*** 
Beethoven  Symfonie nr 7 opus 92  
 (voor piano kwartet bewerkt door W. Stam) 
 



 

 
 
 
 
Programma 7: m.m.v. James Meldrum, klarinet 
Een van de meest bijzondere klarinettisten van het moment en collega van het Ysaÿe Trio als 
onderdeel van het New European Ensemble, de Engelse klarinettist James Meldrum is voor het eerst 
op tournee te horen met het Ysaÿe Trio. Bijzondere werken van de expressieve componist 
Penderecki in combinatie met andere prachtige werken voor trio en klarinet.  
 
Crussel  Klarinetkwartet nr. 1 opus 2 
Penderecki  Strijktrio 
*** 
Françaix  Strijktrio 
Penderecki  Klarinetkwartet 
 
 


