
Programma 

Kamermuziek 
29 maart 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 
 

S imo ensT r i o   
An Simoens | viool 

Veerle Simoens | cello 
Katrijn Simoens | piano 

 
 
J. Haydn Trio voor piano, viool en cello in re 
(1732-1809) groot, Hob. XV:7 
 andante 
 andante 
 allegro assai 
 
F. Schubert Notturno, Opus Posth. 148, D. 897 
(1797-1828) 
 
F. Liszt Tristia voor piano, viool en cello uit 
(1811-1886) Vallée d’Obermann III, S. 378c 
 
P a u z e  
 
L. Van Beethoven Trio voor piano, viool en cello in re 
(1770-1827)  groot, Op. 70 Nr. 1 ('Geister') 
 allegro vivace con brio 
 largo assai ed espressivo 
 presto 
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De drie zussen An, Veerle en Katrijn Simoens vormen sinds 2002 een 
hecht pianotrio, het SimoensTrio. Ze zijn jong en gedreven en delen dezelfde 
passie voor muziek. Op zoek gaan naar een eigen klank, is een uiterst 
boeiende uitdaging. En het feit dat ze een familiale band hebben, bevordert 
alleen maar hun onderlinge communicatie.  
 
Hun enthousiasme leverde hen heel wat positieve reacties op van een 
gevarieerd publiek. Gedrieën gaven zij al talrijke concerten in België, 
Duitsland, Nederland, Spanje en Zwitserland. Zo concerteerden ze in het 
Festival van Vlaanderen, het Paleis voor Schone Kunsten Brussel, het 
Kursaal in Oostende en gaven ze live-concerten voor Radio Klara.  
Bovendien waren ze tweemaal te gast in Koeweit, op uitnodiging van de 
Belgische ambassadeur. Andere blikvangers waren hun uitvoeringen van de 
Tripelconcerto’s van Ludwig van Beethoven en van Bohuslav Martinu, hun 
concert op het Koninklijk Paleis voor Prins Filip en Prinses Mathilde en hun 
concert in het Concertgebouw Amsterdam. 
 
Het SimoensTrio wordt opgeleid door Hatto Beyerle, oprichter en lid van 
het Alban Berg Quartett en vermaard pedagoog. Verder volgde het trio 
masterclasses bij internationaal gerenommeerde musici zoals de Hongaarse 
componist Györgi Kurtàg, het Wanderer Trio, het Altenberg Pianotrio, het 
Florestan Pianotrio en het Artemis Kwartet. Daarnaast kreeg het de kans 
masterclasses te volgen bij Menahem Pressler van het wereldvermaarde 
Beaux Arts Trio.  
Bovendien zijn de zussen als enige Belgisch ensemble uitgenodigd door de 
European Chamber Music Academy om deel te nemen aan masterclass-
sessies door Europa bij internationaal gerommeerde musici zoals Anner 
Bylsma, Christoph Richter, het Trio Jean-Paul, het Quatuor Mosaïques en 
het Artis Kwartet. 
 
In september 2005 verscheen hun eerste cd, met werk van Haydn, 
Schumann, Martinu en Devreese. Deze cd werd in november door Klara 
verkozen tot Cd van de Week. In mei 2008 verscheen hun tweede cd met 
werk van Joseph Haydn, Vitezslav Novak en Bedrich Smetana. 
 
Het SimoensTrio sleepte ook al een rits nationale en internationale prijzen 
in de wacht.  
Zo won het de Prijs voor Beste Kamermuziek Concert op het Kuhmo 
Chamber Music Festival in Finland, werd winnaar van Jong Talent, 
georganiseerd door Philippe Herreweghe en won het in het kader van 
Gouden Vleugels de Debuutprijs Kamermuziek 2004-2005, een prijs 



toegekend aan het meest beloftevolle jonge Belgisch ensemble. In 
september 2006 werd hen de Preis Jeunesses Musicales Deutschland 
toegekend voor het meest overtuigende en veelbelovende ensemble. 
 
Het SimoensTrio wordt gesponsord door ICT-bedrijf Cronos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
 
D e  r o z e n  z i j n   
a a n g e b o d e n  d o o r   


