
Programma 

Kamermuziek 
20 december 2018, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Arcadië Trio 
 

Steven Geraads | klarinet  
Timothée Busch | cello 
Henriëtte Wirth | piano 

 
L. van Beethoven  Gassenhauer trio  
(1770-1827)  Allegro con brio 
  Adagio 

Tema con variazioni 
 
M. Bruch  Acht Stücke opus 83  
(1838-1920)  Andante 
  Allegro con moto 
  Andante con moto 
  Nachtgesang  
 
PAUZE 
 
M. Reger  Romanze in G-groot WoO II/10 
(1873-1916)  Wiegenlied opus 79d nr. 1 
  Albumblatt in Es-groot WoO II/13 
 
R. Schumann          Phantasiestücke opus 88 
(1810-1856)          Romance 
  Humoresque 
  Duett 
  Finale 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Steven Geraads studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij 
Celeste Zewald en Hein Wiedijk. Tijdens zijn studie maakte hij onder 
andere deel uit van het Nederlands Studenten Orkest, het Nederlands 
Studenten Kamerorkest en het J.Pz. Sweelinck Orkest te Amsterdam. 
De afgelopen jaren remplaçeerde Steven bij het KCO Hij is erg actief 
in de kamermuziek en maakt naast het Arcadië Trio tevens deel uit 
van Trio Trajectum en vormt een duo met pianiste Henriëtte Wirth. 
 
Timothée Busch behaalde in 2009 zijn Master of Music op het 
Utrechts Conservatorium. Afgelopen jaren gaf hij concerten in onder 
anderen Frankrijk, Duitsland, België en Nederland met onder andere 
het Arcadië trio, het Rietveld kwartet, het Duo Ponticello en het Busan 
Ensemble. Met enige regelmaat remplaceert Timotheé in het Gelders 
Orkest en bij het Nederlands Begeleidings Orkest. Ook is hij lid van 
het Ciconia Consort. Verder nam hij deel aan festivals in Zweden en 
Duitsland. 
 
Henriëtte Wirth studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht en piano aan het Utrechts Conservatorium bij Klára Würtz en 
Paolo Giacometti. Vervolgens studeerde zij klavecimbel aan het 
Koninklijk Conservatorium Brussel bij Herman Stinders en pianoforte 
Bart van Oort aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Henriëtte is klavecinist van het oude muziekensemble La Favorita en 
organist van het Castello Consort, een ensemble dat zich 
specialiseert in de historische uitvoeringspraktijk van 17e-eeuws 
repertoire. Sinds 2007 is zij met veel plezier als piano- en 
klavecimbeldocent verbonden aan het cultuurcentrum van de 
Universiteit Utrecht. Hiernaast speelt Henriëtte barokharp en zingt 
renaissance polyfonie. 
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