
Programma 

Kamermuziek 
22 oktober 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

 

BARTHOLDY PIANOTRIO 
 

Irene Bossier | viool 
Cor Coppoolse | cello 

Rowan van der Westen | piano 
 
 
 

Edvard Grieg (1843-1907)  Andante voor piano, viool en cello, EG. 116 in c klein 

Andante con moto 

Antonin Dvořák (1841-1904) Pianotrio nr. 4, in e klein 'Dumky', op. 90, B 166  

Lento maestoso — Allegro quasi doppio movimento  

Poco adagio — Vivace non troppo — Vivace   

Andante — Vivace non troppo — Allegretto  

Andante moderato — Allegretto scherzando — Quasi tempo di marcia  

Allegro (Es groot – Es klein) 

Lento maestoso (C klein – C groot) 
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Rowan van der Westen (piano), Cor Coppoolse (cello) en Irene Bossier 
(viool) hebben alle drie gestudeerd aan het Fontys Conservatorium te 
Tilburg. Ze werkten voor het eerst samen in het voorjaar van 2014. Zij 
bereidden zich toen voor op het Brahms Festival dat werd georganiseerd op 
het Conservatorium. Daarna besloten zij in de formatie van een pianotrio 
samen te blijven werken. Zij volgden masterclasses bij o.a. Natasja 
Morozova, Ron Ephrat, Ad van Sleeuwen en Joop Albracht. 
In de jaren die volgden waren zij een graag geziene gast in de 
zaterdagmiddagconcertserie van de Geertruidskerk te Geertruidenberg. Een 
bijzonder hoogtepunt van het trio was het bachelorexamen van Irene in juni 
2016, waarin het pianotrio een belangrijke rol speelde. Speciaal voor deze 
gelegenheid werd het Triple Concerto van Beethoven uitgevoerd; een 
soloconcert voor viool, cello en piano. 
In de volgende jaren bleven zij samen spelen en breidden ze hun repertoire 
flink uit. Inmiddels behoren werken van Grieg, Mendelssohn, Haydn, 
Schubert en Piazzolla tot hun basisrepertoire. 
Het jonge trio onderscheidt zich door een energieke en open manier van 
spelen en communiceren waardoor het publiek zich betrokken voelt bij de 
uitvoering. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


