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Eigenzinnig Breitner Trio in 
Westvest90-kerk Schiedam 
 

SCHIEDAM 1/11/2017 | Vrijdagavond 17 november is het podium van de Westvest90-
kerk in Schiedam voor het Breitner Trio. Kunstschilder, fotograaf en stijlfiguur George 
Hendrik Breitner (1857-1923) is de grote inspiratiebron van het trio, dat bestaat uit 
fluitist Peter Verduyn Lunel, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer en pianist 
Thomas Beijer. “Breitner was wars van conventies”, zegt Lars Wouters van den 
Oudenweijer. “Hij bracht kleur en lichtheid aan het bestaan. Zijn avontuurlijke en ook 
wel tegendraadse karakter hoor je terug in ons programma. Van Schmitt, Honegger en 
Poulenc spelen we een aantal best wel rebelse stukken. Van de Nederlandse 
componist Ton de Leeuw staat er een exotische en oriëntaals klinkend trio op het 
programma.” 
 

Peter Verduyn Lunel  is eerste fluitist bij Het Gelders Orkest en wordt ook regelmatig 
uitgenodigd door orkesten als het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Amsterdam 
Sinfonietta en het Mahler Chamber Orchestra. Als solist maakte hij tournees door Europa en 
Noord-Amerika. Klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer soleerde met grote orkest uit 
binnen- en buitenland en speelde kamermuziek met ensembles als Ebène, Danèl, Auryn en 
Altenberg Trio Wien. Hij verdiept zich de laatste jaren in de hedendaagse muziek. Thomas 
Beijer plaatste zich met het winnen van het YPF Nationaal Pianoconcours 2007 aan de top 
van een nieuwe generatie jonge pianisten in Nederland.  Hij maakt deel hij uit van de 
Amsterdam Chamber Soloists en is regelmatig te gast bij Camerata RCO. Beijer is tevens 
auteur. Dit voorjaar verscheen zijn debuutroman Geen jalapeños. 
 

Programma 
 

Schmitt Sonatine en Trio opus 85  fluit, klarinet, piano 
Honegger Sonatine H. 42   klarinet, piano 
Poulenc Sonate    fluit, piano 
De Leeuw Trio     fluit, klarinet, piano 
Jolivet  Sonatine    fluit, klarinet 
De Falla Cuatro Piezas Espagñolas  piano 
Ravel  La Valse    fluit, klarinet, piano 
 

Breitner Trio | Peter Verduyn Lunel - fluit, Lars Wouters van den Oudenweijer - 
klarinet, Thomas Beijer - piano. 
Vrijdag 17 november 2017, aanvang 20.15 uur 
Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam 
Tickets & Info: www.westvest90.nl en 010-4260756. Voorafgaand aan het concert zijn 
er vanaf 19.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.  
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 
 

 


