
Programma 

Kamermuziek 
1 oktober 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

CHEKHOV TRIO 
Emma Rhebergen | viool 
Anna Litvinenko | cello 

Fem Devos | piano 

 
Concert 12.00 uur 

 
Frank Martin  Trio sur des mélodies Populaires irlandaises 

I. Allegro moderato 
II. Adagio 
III. Gigue 

 
Ernest Chausson  Pianotrio in g, opus 3 

I. Pas trop lent. Animé 
II. Vite 
III. Assez Lent 
IV. Animé 

 
***************** 

Concert 13.15 uur 
 
Frank Martin  Trio sur des mélodies populaires irlandaises 

I. Allegro moderato 
II. Adagio 
III. Gigue 

 
Maurice Ravel  Pianotrio in A 

I. Modéré 
II. Pantoum (Assez vif) 
III. Passacaille (Très large) 
IV. Final (Animé) 
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Het Chekhov trio heeft zijn wortels in Maastricht, waar het trio in 2016 is opgericht in het 
kader van het kamermuziekprogramma aan het Conservatorium Maastricht. De 
Nederlandse violiste Emma Rhebergen, de Amerikaanse celliste Anna Litvinenko en de 
Belgische pianiste Fem Devos vinden hun inspiratie voor het spelen van kamermuziek -en 
in het bijzonder pianotrio- in het toneelspel: een voortdurende zoektocht naar karakters 
en interpretatie van de verschillende rollen in het ensemble. De verwijzing naar de 
Russische toneelschrijver Anton Chekhov in de naam van het trio is dan ook vanuit deze 
inspiratie voortgekomen.  
 
Concerten brengen het trio naar diverse podia in Nederland en België. Ook was het trio al 
meerdere malen op Nederlandse radio te horen, en heeft het trio succesvol opgetreden 
tijdens internationale competities: In november 2018 won het trio de tweede prijs en de 
speciale “KCB award” tijdens de Internationale Muziekwedstrijd Triomphe de l’Art in 
Brussel. In 2019 waren zij finalist tijdens de Ysaye International Music Competition in Luik.  
 
In de voortdurende zoektocht naar nieuwe inspiratie, neemt het Chekhov trio regelmatig 
deel aan masterclasses en lessen. Het trio werd gecoacht door hun vaste mentor Henk 
Guittart, nam meerdere malen deel aan het Orlando Festival in Kerkrade, en volgde lessen 
bij Enrico Bronzi (Trio di Parma), Wolfgang Redik (Vienna piano trio), Osiris trio, Shunske 
Sato, Shuann Chai, Sigiswald Kuijken, en anderen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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 € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  

Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
  De rozen worden aangeboden door 
 


