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Bas Verheijden| piano 
 
 

L. van Beethoven/Alkan Pianoconcert Nr 3 Opus 37 
 Allegro con brio  
 
Cécile Chaminade Étude Symphonique  Opus 28 
 La Morena ( Caprice Espagnol) Op 67 
 Etude Pathétique Opus  124 
PAUZE 
 
Cécile Chaminade Les Sylvains Opus 60 
 Solitude Opus 127 
 Pierrette Opus 37 
 
Felix Mendelssohn Variations Sérieuses Opus 54 
 
Mendelssohn/Horowitz Wedding March and Variations 
     
 
 
 
 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Bas Verheijden studeerde met onderscheiding af bij Jan Wijn en werd 
daarna als enige Nederlander ooit aan genomen aan de befaamde 
Accademia Pianistica incontri col Maestro te Imola. Hij volgde 
masterclasses bij o.a. Maria João Pires  en won onder meer het 
Internationale Muziekconcours Scheveningen in 1997 en de 
Vriendenkransconcours van Het Concertgebouw in 1998. Zijn grote 
doorbraak kwam toen hij in 2000 veertien avonden achtereen 
Rachmaninovs Derde Pianoconcert uitvoerde in alle grote zalen van 
Nederland. Solo-recitals gaf Verheijden onder andere in de Serie jonge 
Nederlanders van Het Concertgebouw en de serie Jonge virtuozen van de 
Beurs van Berlage, in De Vereeniging in Nijmegen, etc. 
In 2004 verscheen van Verheijden met Liza Ferschtman (Viool) een 
dubbel-cd die zeer enthousiast ontvangen werd.  
Na twee voorgaande solo-cd’s is in oktober 2012 de derde cd van hem 
“Trick or Treat” uitgekomen met daarop “kunstjes en snoepjes” uit de hoge 
hoed van de pianoliteratuur.  
Hiernaast maakt Bas deel uit van The Atlantic Trio.  
 
Ook gaf hij concerten met onder andere Daniël Müller-Schott (cello), 
Alexander Pavlovsky (viool) en het Parkanyi Kwartet. 
 
Afgelopen seizoen verzorgde hij de wereldpremière van het Pianoconcert 
van Alexander Comitas in Muziekcentrum Frits Philips. Dit Pianoconcert is 
ook opgedragen aan Verheijden. 
 
Voor meer informatie en video’s van o.a. de stukken die op dit concert 
gespeeld worden: zie www.basverheijden.nl en www.atlantictrio.com 
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