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Kamermuziek 
17 juli 2021, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

Arcadië Trio 

Steven Geraads | klarinet 
Anna Lachegyi | cello 

Henriëtte Wirth | piano 

 

L. van Beethoven  Gassenhauer trio opus 11 in Bes-groot 
(1770-1827)   Allegro con brio 

Adagio 
Tema con variazioni: Pria ch'io l'impegno 

 
M. Glinka   Trio pathétique in d-klein 
(1804-1857)   Allegro moderato  

  Scherzo: vivacissimo, trio: meno mosso 
  Largo, maestoso risoluto 

    Allegro con spirito 

 
Het Arcadië Trio werd opgericht in 2009 door klarinettist Steven Geraads, pianiste Henriëtte Wirth 
en cellist Timothée Busch. Na live optredens op zowel Radio 4 als Radio 1 en concerten door heel 
Nederland en in België, maakten zij in 2011 hun debuut in de kleine zaal van Muziekcentrum 
Vredenburg te Utrecht. In 2015 leidde een tournee hen naar Spanje alwaar zij concerten gaven in 
Madrid en Léon. Begin 2021 heeft cellist Timothée Busch helaas besloten om zijn cellocarrière aan 
de wilgen te hangen en speelt het trio sindsdien samen met de Hongaarse celliste Anna Lachegyi, 
die niet alleen op de moderne cello, maar ook op barokcello en gamba een veelgevraagd musicus 
is.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
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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. Steven volgde 
masterclasses bij onder meer Karl Leister, Wenzel Fuchs, Herman Braune, Miguel Espejo en Arno 
Piters. De afgelopen jaren remplaçeerde Steven bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest, onder 
leiding van dirigenten als Mariss Jansons en Eliahu Inbal. 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. In Madrid speelt hij in allerlei samenstellingen zowel klassiek als populaire 
muziek. 
 
Anna Lachegyi, geboren in Vác, Hongarije, komt uit een familie van musici. Sinds ze begon met 
cellospelen op vijfjarige leeftijd, werden kamermuziek en oude muziek erg belangrijk in haar 
leven. Nadat ze afstudeerde als cellist aan de Academie voor Muziek van Debrecen, Hongarije in 
de klas van Ditta Rohmann, groeide haar passie voor oude muziek en de viola da gamba. In 2015 
werd ze aangenomen aan de Koninklijke Academie voor Muziek in Den Haag, waar ze viola da 
gamba heeft gestudeerd bij Mieneke van der Velden en Philipp Pierlot, en barokcello bij Caroline 
Kang. Ze is actief in de oude muziekwereld in Hongarije en ook in Nederland, en ze is 
medeoprichter van de ensembles Ariadné Consort, La Favorita en S105.  
 
Henriëtte Wirth studeerde piano aan het Conservatorium van Utrecht, Muziekwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht, klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en pianoforte aan het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Zij is klavecinist van het oude muziekensemble La 
Favorita en pianist van het Arcadië Trio. Hiernaast speelt zij barokharp en diens voorloper, 
gotische harp in ensemble L’Olivastro en samen met tenor Pablo Gregorian met wie zij het duo 
Dolci Sospiri vormt. Ook vormen zij samen het zang-piano duo art.song. Sinds 2007 is Henriëtte als 
piano- en klavecimbeldocent verbonden aan het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht en 
heeft zij een pianolespraktijk in het centrum van Culemborg. 
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