
O
ver de pianist

Klaas Trapm
an  studeerde piano, orgel en theorie der m

uziek aan het Koninklijk 
Conservatorium

 te D
en H

aag. H
ij is er nu docent voor theorie en piano, dit laatste 

alleen voor studenten Com
positie. H

ij heeft van kindsbeen af een neiging om
 

verw
aarloosde of vergeten com

positie te presenteren.

O
ver het program

m
a

Een tw
eehonderd jaar oude sonate vol jeugdige levenskracht. H

et ongew
one van 

deze sonate is de vijfdeligheid. Een tw
eede deel als scherzo naast nog een scherzo 

op de norm
ale plaats is uniek. Schubert w

as in 1816 pas negentien jaar, m
aar hij 

had al veelvuldig blijk van m
eesterschap gegeven. Zijn vorm

ing w
erd beheerst door 

als sopraan in koren te zingen en als violist in orkesten te spelen. H
ij m

oet als 
jongetje de kunst van het com

poneren praktisch analyserend zich hebben eigen 
gem

aakt. H
ij had het voorrecht Salieri als leraar te hebben. H

et eigene van 
Schuberts m

uziek is niet aan enige voorganger of tijdgenoot ontleend. N
iem

and 
heeft zich ook aan een voortzetting gew

aagd.
Liszt w

as bijzonder onder de indruk van Schuberts m
uziek. In zijn vele transcripties 

van liederen, door w
ie ook geschreven, gaat Liszt ervan uit dat de luisteraar de 

tekst kent. N
u de zangstem

 ontbreekt com
penseert hij dit gem

is door begrippen 
uit de tekst in zijn arrangem

ent uit te drukken.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 4 m
ei : D

uo Albarus
M

artin G
rudaj (cello), Elena M

alinova (piano)

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 20 april 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: Klaas Trapm

an, piano 

F. Schubert  
(1797-1828)

Sonate in E
-Allegro m

oderato
-Scherzo Allegro
-Adagio
-Scherzo Allegro
-Allegro patetico

F. Schubert
Liebesbotschaft (arr. Liszt)

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d. D
esgew

enst kan deze bijdrage 
w

orden overgem
aakt op rekening num

m
er N

L65 IN
G

B 0000 6064 58.


