
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 

 

Programma 
Kamermuziek 
4 mei 2019, 12.30 uur 

 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

THE ATLANTIC TRIO 
Janneke Van Prooijen | viool 

Ansfried Plat | cello 
Bas Verheijden | piano 

Parijs 1860 

C. Chaminade Autrefois Opus 87 
Théme Variée Opus 89 

 
L. Boulanger Nocturne 

Cortége 
 
G. Fauré Après un Rêve 

 
B. Godard Berceuse de Jocelyn 

 
L. Boulanger d´Un Matin de Printemps 

PAUZE 

E. Chausson Piano Trio in g Opus 3 
Pas trop lent – Animé 
Vite 
Assez lent 
Animé 



Het programmeren van onbekende meesterwerken naast hoogtepunten uit het 
repertoire is één van de speerpunten van The Atlantic Trio. Componisten als 
Chaminade, Gernsheim, Juon, Taneyev werden door hen de afgelopen jaren 
weer op de kaart gezet. Kort na hun oprichting in 2003 maakte het trio tournees 
naar de Nederlandse Antillen en Noorwegen. In 2008 verscheen een cd met 
werken van Taneyev en Mendelssohn, in 2010 kwam de cd ‘Traces of Brahms’ 
uit. 
Willem Wander van Nieuwkerk en Alexander Comitas droegen pianotrio´s op 
aan The Atlantic Trio nadat zij hiervan de wereldpremières gaven. 
In opdracht van Tijl Beckand (‘Tiende van Tijl’) stond The Atlantic Trio in het 
middelpunt van een opname-project van de complete teruggevonden muziek 
van Charles Beckand, de Luikse overgrootvader van Tijl. Bij deze opnames 
werkten zij samen met bariton Maarten Koningsberger, het Nederlands Blazers 
Ensemble en musici van het Radio Filharmonisch Orkest. In september 2015 
verscheen de cd ©Beckand met deze opnames als geschenk bij Aangenaam 
Klassiek. Ook verscheen dat jaar bij label Quintone de cd Le Salon de 
Chausson met daarop pianotrio’s van Chausson en Chaminade. Deze opname 
kreeg lovende kritieken in o.a. Trouw en vakblad Luister. In 2017 verschenen 
de 5 Invocaties van Froukje Verhagen op cd (Dutch Record Company). 
Maarten Koningsberger & Atlantic Trio hebben met elkaar gemeen dat zij het 
avontuur niet schuwen. Omdat ze het ontzettend leuk vinden samen te 
musiceren maakten ze in 2018 de cd OLD SONGS RE-SUNG (label Quintone) 
met volksliederen uit de handen van Beethoven, Brahms, Ravel en Butterworth. 
Alleen Beethoven had door dat de combinatie van bariton en pianotrio geweldig 
klinkt. Van de andere componisten maakte Verheijden unieke arrangementen 
voor dit ensemble. En zo werd een nieuw muzikaal avontuur geboren vol 
prachtige melodieën voor een zeldzame bezetting….. 
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Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie 
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