
Programma 

   

Kamermuziek  

29 oktober 2022, 12.30  

Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch  

Entree € 10,00 | Vrienden gratis  

  
 

Henriëtte Wirth | piano 
 

 

 
Franz Schubert    Sonate in Bes-groot D960 (1828)  
(1797-1828)     - Molto moderato 

- Andante sostenuto 
- Scherzo: allegro vivace con delicatezza – trio 
- Allegro ma non troppo 

 
Pauze 
 
 
Frederic Chopin    Polonaise in cis-klein opus 26 nr. 1: allegro appassionato 
(1810-1849)    Polonaise in es-klein opus 26 nr. 2: maestoso 

Polonaise in c-klein opus 40 nr. 2: allegro maestoso 
Polonaise in A-groot opus 40 nr. 1: allegro con brio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henriëtte Wirth studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium bij Klára Würtz en 

Paolo Giacometti, Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, klavecimbel aan het 

Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Herman Stinders en pianoforte bij Piet Kuijken en 

Bart van Oort aan respectievelijk het Koninklijk Conservatorium te Brussel en het 

Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 

Sinds 2007 is Henriëtte met veel plezier als piano- en klavecimbeldocent verbonden aan 

het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht. Hiernaast startte zij in september een 

bloeiende lespraktijk in het centrum van Culemborg. 

Samen met klarinettist Steven Geraads en cellist Timothée Busch, richtte zij in 2009 het 

Arcadië Trio op. 

Tevens speelt Henriëtte barokharp en diens voorloper, gotische harp in het 

barokensemble L’Olivastro. 

Samen met tenor Pablo Gregorian vormt zij het duo art.song: met barokharp verdiepen zij 

zich in het Italië van de vroeg 17 e eeuw, op piano verkennen zij het Duitse romantische 

liedrepertoire. Onlangs organiseerden zij samen de eerste editie van het vierdaags 

muziekfestival Barok aan de Lek in Culemborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-.  

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   


