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Pianotrio Van Engelenhoven, Besemer en 
Peigné in Westvest90-kerk Schiedam 
Musici Koninklijk Concertgebouworkest en succesvolle pianist spelen Brahms en Ravel 
 
2811/2022 | Violiste Elise Besemer, cellist Clément Peigné en pianist Ramon van 
Engelenhoven spelen zondagmiddag 11 december 2022 in de Westvest90-kerk in 
Schiedam. Elise Besemer en Clément Peigné maken deel uit van het Koninklijk 
Concertgebouworkest, misschien wel het allerbeste orkest ter wereld. De eveneens 
uitermate succesvolle pianist Ramon van Engelenhoven zette onder meer het 
prestigieuze concours van de Young Pianist Foundation op zijn naam. Het jonge 
pianotrio bestaat drie jaar en was reeds live te horen op NPO Radio 4.  
 
“We benaderen de muziek puur en spelen zonder poeha”, zegt Elise Besemer. “De stukken 
zijn van zichzelf al zo mooi, daar moet je niet méér van willen maken. Het afbreukrisico is 
dan groot. In Schiedam spelen we werken van Johannes Brahms en Maurice Ravel, die tot 
de hoogtepunten van het kamermuziekrepertoire behoren. Het Pianotrio in a klein vind ik 
altijd spannend om te spelen, het heeft iets wrangs, het schuurt, maar dat lijkt ook de 
bedoeling van de componist te zijn geweest. Het Pianotrio in B op. 8 van Brahms 
daarentegen is één van mijn favoriete stukken en voelt als een warm bad. Dat is voor mij een 
halfuur lang volop genieten.”  
 
Muziekjournalist en radiopresentator Thijs Bonger verzorgt een toelichting bij de muziek. 
 
Concertprogramma 
 

Johannes Brahms  Pianotrio No. 1 in B groot op. 8 
* Allegro con brio 
* Scherzo: Allegro molto - meno allegro  
* Adagio 
* Allegro 

 
Maurice Ravel   Pianotrio in a klein 

* Moderé 
    * Pantoum (Assez vif) 
    * Passacaille (Très large) 
    * Finale (Animé) 
 
Pianotrio Van Engelenhoven, Besemer en Peigné 
Zondag 11 december 2022 | 15.00 uur 
Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam  
Tickets & Info: www.westvest90.nl 
 

 

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. 
 

 


