
Programma 

Kamermuziek 
23 februari, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Chekhov Trio 
 

Emma Rhebergen | viool  
Alexandra Charnomskaya | cello  

Fem Devos | piano 
 
 
 

L. van Beethoven  pianotrio op. 1 no. 3 in c 
 Allegro con brio 
 Andante cantabile con variazioni 
 Menuetto: quasi allegretto 
 Finale: prestissimo 
 
 
PAUZE 
 
 
F. Mendelssohn  pianotrio no. 2 in c, op. 66 
 Allegro energico e con fuoco 
 Andante espressivo  
 Scherzo: molto allegro quasi presto 
 Finale: allegro appassionato 
 
 
 
 
 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



 
Chekhov trio heeft zijn roots in Maastricht, waar het trio in 2016 is 
opgericht in het kader van het kamermuziekprogramma van het 
Conservatorium Maastricht. De Nederlandse violiste Emma 
Rhebergen, de Russische celliste Alexandra Charnomskaya en de 
Belgische pianiste Fem Devos vinden hun inspiratie voor het spelen 
van kamermuziek, en in het bijzonder pianotrio, in het toneelspel: een 
zoektocht naar karakters en interpretatie van de verschillende rollen 
in het ensemble. De naam voor hun pianotrio is daar ook uit 
voortgevloeid. 
Het trio wordt gecoacht vanuit het Conservatorium Maastricht. de 
musici namen daarnaast ook deel aan masterclasses, tijdens het 
Conservatorium kamermuziekfestival in 2017 en tijdens het Orlando 
Festival 2018.  
Concerten brachten het trio reeds naar veel podia. Zij waren te horen 
op de radio, in Avondconcert op Radio 4, tijdens het Orlando festival 
2018. In November 2018 won Chekhov trio de tweede prijs en 
speciale “KCB award” tijdens de Internationale Muziekwedstrijd 
Triomphe de l’Art in Brussel.  
Momenteel werkt Fem haar laatste jaar master af aan het 
conservatorium. Zij behaalde haar bachelor examen met de hoogst 
mogelijke beoordeling en is, naast gepassioneerd kamermusicus, 
vooral ook solistisch zeer actief. Emma studeerde achtereenvolgens 
bij Vera Beths en Yuzuko Horigome, bij wie ze in 2018 haar 
masterdiploma behaalde; zij studeert nu aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel als ‘concertmusicus’. Haar bijzondere 
liefde voor ensemblespel brengt haar met diverse groepen op podia 
in binnen- en buitenland. Alexandra volgde, na eerdere studies in 
Kaliningrad en Düsseldorf, haar bachelor- en master opleiding bij in 
Maastricht. Als ervaren orkest- en kamermusicus, speelt zij veelvuldig 
in verschillende ensembles.  
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