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Drie Brabantse jonge mannen maken op een onnavolgbare manier kamermuziek.
Het Storioni Trio Amsterdam is in minder dan vijf jaar tijd doorgedrongen tot de beste
klassieke concertpodia van de wereld. Hun vijfde CD, met werken van Schumann, is
opnieuw een uiting van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Perfectionisme, creativiteit en vakmanschap vormen het raakvlak tussen het Storioni
Trio Amsterdam en PASTE. Het is voor PASTE fantastisch om het Storioni Trio Amsterdam
in de komende jaren als hoofdsponsor te ondersteunen.

PASTE B.V. is een ingenieursbureau voor softwareontwikkeling. Zij wil een partner zijn
voor haar klanten. Het nemen van verantwoordelijkheden met inbegrip van eigen 
risico is voor haar geen loze gedachte. Zij heeft uitzonderlijke expertise en producten
op gebieden als Manufactoring Excecution Systems en Configuration Management.
Optimaliseren van softwareontwikkeling en -testen is haar vak!

www.paste.nl

P A S T E
sponsort het Storioni Trio Amsterdam

Biographers like to divide the lives and work of composers into clearly defined periods.
Few make this easier than Robert Schumann. From 1830 to 1839 he exclusively 
composed piano works, in 1840 a staggering 140 songs, the following year orchestral
works, and in 1942 a series of chamber music works. Not long after this he deliberately
changed his style of composition. Schumann wrote in periods because he would only
attempt a new genre of composition after thorough preparation. In the 1830’s he 
exclusively published piano works because, as a pianist, he knew the instrument inside
out. However, already at this time Schumann was being exposed to and stimulated by
chamber music. From 1838 he was host to private chamber music concerts in his house
in Leipzig, where the famous violinist Ferdinand David played quartets with members
of the Gewandhaus Orchestra. Here he became familiar with the classical repertoire
and nowadays fairly obscure contemporaries like Johannes Verhulst, Leopold Fuchs and
Hermann Hirschbach. In his Neue Zeitschrift fur Musik he uses these new musical 
experiences to write five essays, in which he explains his vision of chamber music. For
instance, in a string quartet he proposes that all voices should have a clear role to play,
in a well constructed ‘conversation’. Also, the large gestures of symphonic music and
the exaggerated drama of operatic writing should be carefully avoided. On top of this
the composer ought to have meticulously studied the classical repertoire (Haydn,
Mozart, Beethoven and Mendelssohn). Schumann followed his own guidelines 
strenuously and his first attempt at string quartet writing in 1838 was destined to be
discarded. Only after four years of classical study did he produce (in a remarkable seven
weeks) his three complete string quartets. From their strong identity one can conclude
that by this stage he knew exactly what he wanted. Not long after Schumann produced
his piano quartet and piano quintet. In these two works no instrument plays a lesser
role than another. Whilst the quintet enjoys more popularity, Schumann himself 
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preferred the quartet, possibly because it was written as a Christmas present for his
wife Clara. Both pieces are written in the same key, although the quartet is a much
more introverted. In the quartet Schumann refers back to motifs used in earlier 
movements, a composition technique which was rarely used at this time. The hymn-like
opening of the first movement and the (according to many) abstract Allegro ma non
troppo are reminiscent of Beethoven. The flighty scherzo has elements of the fairy-tale
world conjured by Mendelssohn in his music for Shakespeare’s A Midsummer Nights
Dream. In the slow movement Schumann seems to have taken to heart the quote by the
German cultural philosopher Friedrich Schlegel that a romantic artwork is a ‘sentimen-
tal theme in a fantastical form’. The highly expressive theme that the cello introduces
forms the basis for five ingenious variations. Near the end Schumann introduces the
theme of the final movement. The fugato and the sonata form in the finale also seem to
have been inspired by Beethoven.
After his chamber music compositions in 1842, Schumann again headed off in a new
compositional direction. In 1843 his entire attention was focused on the oratorio Das
paradies und die Peri. The only remaining genre that Schumann had not yet mastered
was opera. In the following year he struggled with Goethe’s Faust as theme for a 
musical theatre piece. He did not succeed in creating a complete dramatic work out of
it and the project ended up entitled Scenes from Goethe’s Faust. The work on these
scenes together with a very taxing tour through Russia with Clara, left Schumann
exhausted and resulted in a nervous breakdown. Schumann made use of his illness to
reassess his manner of composition. He recorded in his diary that he no longer needed
to rely predominantly on his talent for improvisation when composing. From this time
he decided to first work a piece through in his mind before setting it to paper. In 1845 he
studied, together with Clara, Cherubini’s textbook Coers de contrepoint et de fugue, in 

Three young Dutchmen perform chamber music in an exhilarating and excellent
manner. It took them less than five years to make it to the world's best known concert
podia. This fifth CD, with works by Schumann is again, an intense expression of their 
all-consuming passion for chamber music.

Their creativity, craftsmanship and search for perfection connects the Storioni Trio
Amsterdam with PASTE. Therefore, PASTE is thrilled to be able to support the Storioni
Trio Amsterdam as their main sponsor for the coming years.

PASTE B.V. strives as a software engineering company for the same level of professional-
ism and passion, aiming to become a true partner for her customers. In taking 
responsibility, including her fair share of the exposure, she puts action to words. PASTE
excels in areas such as Manufacturing Execution Systems and enables continuous
process improvement in implementing information technology for her customers.

www.paste.nl

P A S T E
supports Storioni Trio Amsterdam
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Nobuko Imai wordt gerekend tot de toonaangevende altviolisten van onze tijd. Zij 
studeerde aan de beroemde Toho Muziekhogeschool in Tokyo,aan Yale University en
Juilliard School, en won op het internationale concours van München en Genève de
Eerste Prijs.

Nobuko Imai maakte aan het begin van haar carrière enige tijd deel uit van het
beroemde Vermeer Kwartet, nu verdeelt ze haar tijd over haar grote solocarrière en het
lesgeven aan de Conservatoria in Amsterdam en Genève.

Ze speelde met o.a. het Koninklijk Concertgebouworkest, de Berliner Philharmoniker, de
Wiener Symfoniker, Boston Symphony en Chicago Symphony.

Kamermuziekpartners van haar waren bijvoorbeeld Martha Argerich, Gidon Kremer,
Midori,Yo Yo Ma, András Schiff het Tokyo Quartet, Ithzak Perlman en Pinchas Zukerman.

De indrukwekkende lijst van meer dan 30 CD-opnames van Nobuko Imai is te vinden op
de labels BIS, Chandos, EMI, Hyperion, Philips en Sony.

Nobuko Imai heeft diverse onderscheidingen ontvangen, waaronder de Suntory Hall
Prize, de meest prestigieuze muziekprijs van Japan.

N O B U K O  I M A I
altviool

order to better understand the art of fugue writing and the skilful combining of several
voices. He found this study to be so valuable that he bought a pedal piano (a piano with
foot keys) designed as a practice instrument for organists. He completed six fugues for
organ based on the theme B-A-C-H (Opus 60), Six Studies and Four Sketches for the new
instrument. Whilst Schumann attached much value to these works, critics found this
new style more objective and less emotionally involved than his earlier works, and
accused Schumann of starting his career as a natural genius and ending as a mere 
talent. Luckily Schumann’s life work is not regarded with this prejudice today. The Four
Sketches are fantasy pieces, where he combines romantic lyricism with Baroque-like
effects and counterpoint, revealing Schumann’s admiration for Bach’s Wohltemperierte
Klavier. The Storioni Trio have recorded two sketches arranged by Theodor Kirchner and
they arranged two themselves.
That Clara was a great artistic inspiration to Schumann is also evident in his two piano
trios from 1847. Clara completed her piano trio in G, Opus 17, a year earlier. This inspired
him to write his two trios, the first in d minor, that, according to himself, was created in
‘times of sombre mood’ and the second in F major that has ‘an entirely different
character, friendly and generous’. In the trio Schumann practically employs his new
composition technique. Counterpoint and the use of variation with motifs play a more
prominent role here than in his earlier work. The slow movement begins with a canon
between the cellist and the left hand of the pianist. In the following movement, a 
siciliano in massige Bewegung, is in itself a reworked canon, in which all the instru-
ments take part. That Schumann had at this stage distanced himself from his earlier
work is apparent from the quote from the second song from his Liederkruis, Opus 39,
based on the poems of Eichendorff: Dein Bildnis wunderselig, a reflection of the poet in
reaction to the portrait of a lost love. Most experts see in this a tribute to Clara.
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The quote is also possibly a tribute to Mendelssohn, a close friend and kindred spirit,
who was seriously ill during the composition of the trio and died a few days after its
completion. The program on this CD ends with Abscheid from the piano cycle
Waldszenen from 1848, also arranged by Theodor Kirchner.

Dimitri van de Werf
translated by Sarah Oates

Nobuko Imai is considered to be one of the most
outstanding viola players of our time. After fi-
nishing her studies at the Toho School of Music,
Yale University and the Juilliard School, she won
the highest prizes at both the Munich and the
Geneva international competitions. Having for-
merly been a member of the esteemed Vermeer
Quartet, Ms. Imai now combines a distinguished
international solo career with teaching at the
Conservatory in Amsterdam and Geneva, where
she is a Professor.

She has appeared with the Berlin Philharmonic,
the Royal Concertgebouw, Vienna Symphony, Boston Symphony and the Chicago
Symphony, among many others.

In her chamber music collaborations, she has often performed with such distinguished
names as Martha Argerich, Gidon Kremer,Midori, Yo Yo Ma, Itzhak Perlman, Andràs
Schiff, Isaac Stern, Pinchas Zukerman and the Tokyo Quartet.

An impressive list of over 30 CD ’s shows Nobuko Imai ’s recordings for BIS, Chandos,
EMI, Hyperion, Philips and Sony.

In 2003, Imai received the Purple Ribbon Medal from the Japanese government for her
outstanding achievements in the music society in Japan.

N O B U K O  I M A I
viola
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Biografen delen het leven en werk van een kunstenaar graag in aan de hand van over-
zichtelijke periodes. Weinigen maken het hun zo gemakkelijk als Robert Schumann.
Van 1830 tot 1839 schreef hij uitsluitend pianowerken, in 1840 ineens 140 liederen, het
daaropvolgende jaar orkestwerken en in 1842 een reeks kamermuziekwerken. Niet lang
daarna veranderde hij welbewust zijn componeerstijl. Schumann werkte in fases,
omdat hij een nieuw muziekgenre pas na optimale voorbereiding aandurfde. In de
jaren dertig publiceerde hij alleen pianowerken, omdat hij als pianist het
instrument van binnenuit kende. Toch had hij ook toen al kamermuziek in zijn 
achterhoofd. Vanaf 1838 vonden in zijn huis in Leipzig geregeld besloten concerten
plaats, waar de toen befaamde violist Ferdinand David met collega’s van het
Gewandhaus Orkest kwartetten speelde. Daar hoorde hij het klassieke repertoire en
voor ons nu tamelijk obscure stukken van tijdgenoten als Johannes Verhulst, Leopold
Fuchs en Hermann Hirschbach. In zijn Neue Zeitschrift für Musik wijdde hij aan deze
noviteiten vijf essays. Daarin zet hij zijn visie op kamermuziek helder uiteen. In een
strijkkwartet bijvoorbeeld moeten alle musici iets te zeggen hebben in een zorgvuldig
opgezette ‘conversatie’. Daarnaast dienen het grote gebaar van symfonische muziek en
de dramatische gestes van opera’s zorgvuldig gemeden te worden. Verder moet een
componist het klassieke repertoire (Haydn, Mozart, Beethoven en Mendelssohn) 
nauwgezet hebben bestudeerd. Schumann hield zich aan zijn eigen richtlijnen en 
verwees zijn eerste poging op kwartetgebied uit 1838 naar de prullenmand. Pas na vier
jaar intensieve studie van de klassieken componeerde hij zijn drie volwaardige 
strijkkwartetten, overigens in zeven weken tijd, waaruit blijkt dat hij toen precies wist
wat hij wilde. Niet lang daarna volgden het Pianokwintet en Pianokwartet. Het zijn
twee stukken, waarin inderdaad geen instrument een ondergeschikte rol heeft. Hoewel
het kwintet meer populariteit geniet, gaf Schumann zelf de voorkeur aan het

R o b e r t S c h u m a n n  1 8 1 0 - 1 8 5 6

start het Trio met een eigen serie in het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven, in
samenwerking met de zaal en gesponsord door Paste BV. In januari volgt een tournee
met het Münchner Kammerorchester (Triple concerto van Beethoven).

www.storionitrio.com
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Pianokwartet, mogelijk omdat het als cadeau voor zijn vrouw Clara onder de kerstboom
had gelegen. Hoewel beide stukken in dezelfde toonsoort staan, is het kwartet een
ingetogener stuk. Daarnaast grijpt Schumann op verschillende momenten terug op
motieven die in eerdere delen zijn geïntroduceerd, wat destijds een nog weinig
beproefde compositietechniek was. De hymne-achtige inleiding van het eerste deel en
het door sommigen abstracte genoemde Allegro ma non troppo doen aan Beethoven
denken. Het vluchtige scherzo herinnert aan de toneelmuziek waarmee Mendelssohn
de sprookjesachtige wereld in Shakespeares Midzomernachtsdroom opriep. In het
langzame deel lijkt Schumann zich de uitspraak van de Duitse cultuurfilosoof Friedrich
Schlegel dat een romantisch kunstwerk een ‘sentimenteel thema in een fantastische
vorm’ is, ter harte te hebben genomen. De uiterst expressieve melodie die de cello 
introduceert, is het vertrekpunt voor vijf ingenieuze variaties. Aan het slot wordt het
thema van de finale al geïntroduceerd. Het fugato en de doorwrochte sonatevorm in de
finale lijken ook door Beethoven te zijn geïnspireerd.
Na zijn kamermuziekstukken van 1842, sloeg Schumann weer een nieuwe weg in. In
1843 werd zijn aandacht in beslag genomen door het oratorium Das Paradies und die
Peri. Het enige belangrijke genre dat hij nog niet had aangeroerd was de opera. In het
jaar daarop worstelde hij daarom intensief met Goethes Faust als thema voor een
muziektheaterstuk. Het lukte hem niet om daar een doorlopend drama van te maken,
zodat hij het project uiteindelijk afrondde als Szenen aus Goethe’s Faust. Het werk aan
deze scènes en een zware tournee van vijf maanden door Rusland met Clara hadden
hem dusdanig uitgeput dat hij een zenuwinzinking kreeg. Hij gebruikte deze tegenslag
echter om zijn manier van componeren te herzien. In zijn dagboek noteerde hij niet
langer hoofdzakelijk te vertrouwen op zijn talent voor improvisatie. Vanaf dat moment
wilde hij een stuk eerst in zijn hoofd hebben uitgewerkt, voordat hij het op papier  

Het Storioni Trio Amsterdam is opgericht in 1995 en dankt zijn naam aan de Laorentius
Storioni viool uit Cremona 1794, die wordt bespeeld door Wouter Vossen. Het instru-
ment van Marc Vossen is een Giovanni Grancino cello uit Milaan 1700. Ter vervolmaking
van het ensemblespel heeft het Trio in de loop der jaren gewerkt met leden van het
Emerson Kwartet, het Vermeer kwartet en met grootheden als Isaac Stern, Mstitslav
Rostropovich, Menahem Pressler en Ralph Kirshbaum.

Het Storioni Trio Amsterdam beschikt over een zeer breed repertoire dat van Haydn en
Mozart via Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel en Shostakovich leidt naar prikkelende
werken van eigentijdse componisten. Het trio is regelmatig te beluisteren op radio en
televisie. De CD’s van het Storioni Trio Amsterdam met werken van Mozart, Brahms,
Ives, de complete trio’s van Shostakovich, Tchaikovsky’s trio in a, Rachmaninov’s 
élégiaque in g en trio’s van Dvo1ak (o.a. Dumky-trio) zijn uitstekend ontvangen door de
pers.

Met grote regelmaat verzorgt het Storioni Trio Amsterdam concerten op alle belang-
rijke podia in Nederland zoals het Concertgebouw te Amsterdam, Concertgebouw de
Doelen te Rotterdam, Muziekcentrum FritsPhilips in Eindhoven en Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht. Ook internationaal is het Trio zeer actief hetgeen resulteerde in
concerten in de belangrijkste muziekcentra van de wereld, zoals de Weill Recital Hall 
(Carnegie Hall) te New York, de Wigmore Hall te London, en tournees door India, het
Midden-Oosten, Japan en de Verenigde Staten. In de nabije toekomst zijn er uitnodi-
gingen voor concerten in het Concertgebouw, Amsterdam, de Frick Collection in New
York, het Paleis van de Schone Kunsten in Brussel, de Wigmore Hall in London en vele
andere zalen in Nederland, Belgie, Luxemburg en Engeland. In het seizoen 2003/2004 

S t o r i o n i  T r i o  A m s t e r d a m
Bart van de Roer piano | Wouter Vossen viool | Marc Vossen cello
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sponsorship with Paste BV and collaboration with the venue, and will also tour with 
the Münchner Kammerorchester with Beethoven's Triple Concerto.

www.storionitrio.com

translated by Sarah Oates

zette. In 1845 bestudeerde hij ook Cherubini’s handboek Cours de contrepoint et de
fugue, samen met Clara, om zich beter te bekwamen in het schrijven van fuga’s en het
doordacht combineren van meerdere stemmen. Hij hechtte daar zoveel waarde aan dat
hij een pedaalvleugel huurde, een piano met een voetklavier, net als bij een orgel, dat
op de markt was gebracht als studie-instrument voor organisten. Hij schreef zes fuga’s
voor orgel op het thema B-A-C-H, opus 60 en Sechs Studien en Vier Skizzen voor het
nieuwe instrument. Hoewel Schumann uiterst ingenomen was met deze stukken,
zagen veel critici daarin de eerste aanzet tot een objectievere, minder doorleefde 
muzikale stijl, waardoor Schumann zou zijn begonnen als genie, maar geëindigd als
talent. Gelukkig wordt Schumanns oeuvre nu zonder dit vooroordeel gewaardeerd. De
Vier Skizzen blijken fantasievolle stukken te zijn, waarin Schumann romantische lyriek
en fantasie combineert met barokke affecten en doorwrocht contrapunt, waaruit zijn
bewondering voor Bachs Wohltemperierte Klavier blijkt. Het Storioni Trio speelt twee
schetsen in een bewerking van Theodor Kirchner, en twee in een eigen arrangement.
Dat het samenwerken met Clara hem vaker creatief stimuleerde, blijkt ook uit de 
totstandkoming van de twee pianotrio’s in 1847. Clara componeerde haar Pianotrio in g,
opus 17, een jaar eerder. Schumann werd daardoor geïnspireerd ook twee trio’s te 
schrijven, het eerste in d-klein, dat volgens hem voortkwam uit zijn ‘tijden van sombere
stemmingen’ en het tweede in f-groot, dat ‘een geheel ander karakter heeft, vriendelijk
en goedgemutst’. In het trio brengt Schumann zijn nieuwe manier van componeren in
praktijk. Contrapunt en variatietechniek met motieven spelen een prominentere rol
dan in zijn vroegere werken. Het langzame deel begint met een canon tussen de cellist
en de linkerhand van de pianist. In het daarop volgende deel, een siciliano in mässiger
Bewegung, is zelfs een canon verwerkt, waar alle instrumenten aan deelnemen. Dat
Schumann allerminst afstand had genomen van zijn vroegere werken, blijkt uit het
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citaat van het tweede lied uit de Liederkreis, opus 39, op gedichten van Eichendorff: Dein
Bildnis wunderselig, een overpeinzing van de dichter naar aanleiding van het portret
van een verloren geliefde. De meeste commentatoren zien daarin een hommage aan
Clara. Het citaat is echter ook denkbaar als eerbetoon aan Mendelssohn, een grote
vriend en geestverwant, die tijdens het componeren van het trio ernstig ziek was en
een paar dagen na voltooiing van het werk overleed. Het programma op deze cd eindigt
met Abschied uit de pianocyclus Waldszenen uit 1848, wederom in een bewerking van
Theodor Kirchner.

Dimitri van der Werf

The Storioni Trio Amsterdam was formed in 1995, taking its name from the Laorentius
Storioni violin made in Cremona in 1794, played by Wouter Vossen. Marc Vossen plays a
Giovanni Grancino cello made in Milan in 1700. The Trio has worked extensively with
members of the Emerson Quartet, the Vermeer Quartet and with world renowned
musicians such as Isaac Stern, Mstitslav Rostropovich, Menahem Pressler and Ralph
Kirshbaum.

The Storioni Trio Amsterdam has a very wide-ranging repertoire, including works by
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel and Shostakovich, as well as excit-
ing new compositions by contemporary composers. The Trio is featured regularly on
radio and television. Its recordings of works by Mozart, Brahms, Ives, the complete piano
trios of Shostakovich, Tchaikovsky's Trio in A minor Op. 50 and Rachmaninov's Elegiaque
in G minor, works by Dvo1ak, including the Piano Trio Op. 90 'Dumky' have been enthu-
siastically received by the press.

The Storioni Trio Amsterdam is a regular guest at all the important concert halls of the
Netherlands, such as The Concertgebouw in Amsterdam, the Concertgebouw de Doelen
in Rotterdam, the Frits Philipshall in Eindhoven and the Muziekcentrum Vredenburg in
Utrecht. The Trio is also active on an international level, and has performed at impor-
tant venues all over the world, such as Wigmore Hall, London, and the Weill Recital Hall,
New York, and has also made concert tours throughout India, the Middle East, Japan
and the US. Future engagements include recitals in The Concertgebouw, Amsterdam,
the Frick Collection, New York, the Palais des Beaux Arts, Brussels, Wigmore Hall, London
and many other halls in the Netherlands, Belgium, Luxemburg and the UK. In 2003/4
the Trio will start their own series in the Frits Philipshall, Eindhoven as a result of 

S t o r i o n i  T r i o  A m s t e r d a m
Bart van de Roer piano | Wouter Vossen violin| Marc Vossen cello
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tant venues all over the world, such as Wigmore Hall, London, and the Weill Recital Hall,
New York, and has also made concert tours throughout India, the Middle East, Japan
and the US. Future engagements include recitals in The Concertgebouw, Amsterdam,
the Frick Collection, New York, the Palais des Beaux Arts, Brussels, Wigmore Hall, London
and many other halls in the Netherlands, Belgium, Luxemburg and the UK. In 2003/4
the Trio will start their own series in the Frits Philipshall, Eindhoven as a result of 

S t o r i o n i  T r i o  A m s t e r d a m
Bart van de Roer piano | Wouter Vossen violin| Marc Vossen cello
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sponsorship with Paste BV and collaboration with the venue, and will also tour with 
the Münchner Kammerorchester with Beethoven's Triple Concerto.

www.storionitrio.com

translated by Sarah Oates

zette. In 1845 bestudeerde hij ook Cherubini’s handboek Cours de contrepoint et de
fugue, samen met Clara, om zich beter te bekwamen in het schrijven van fuga’s en het
doordacht combineren van meerdere stemmen. Hij hechtte daar zoveel waarde aan dat
hij een pedaalvleugel huurde, een piano met een voetklavier, net als bij een orgel, dat
op de markt was gebracht als studie-instrument voor organisten. Hij schreef zes fuga’s
voor orgel op het thema B-A-C-H, opus 60 en Sechs Studien en Vier Skizzen voor het
nieuwe instrument. Hoewel Schumann uiterst ingenomen was met deze stukken,
zagen veel critici daarin de eerste aanzet tot een objectievere, minder doorleefde 
muzikale stijl, waardoor Schumann zou zijn begonnen als genie, maar geëindigd als
talent. Gelukkig wordt Schumanns oeuvre nu zonder dit vooroordeel gewaardeerd. De
Vier Skizzen blijken fantasievolle stukken te zijn, waarin Schumann romantische lyriek
en fantasie combineert met barokke affecten en doorwrocht contrapunt, waaruit zijn
bewondering voor Bachs Wohltemperierte Klavier blijkt. Het Storioni Trio speelt twee
schetsen in een bewerking van Theodor Kirchner, en twee in een eigen arrangement.
Dat het samenwerken met Clara hem vaker creatief stimuleerde, blijkt ook uit de 
totstandkoming van de twee pianotrio’s in 1847. Clara componeerde haar Pianotrio in g,
opus 17, een jaar eerder. Schumann werd daardoor geïnspireerd ook twee trio’s te 
schrijven, het eerste in d-klein, dat volgens hem voortkwam uit zijn ‘tijden van sombere
stemmingen’ en het tweede in f-groot, dat ‘een geheel ander karakter heeft, vriendelijk
en goedgemutst’. In het trio brengt Schumann zijn nieuwe manier van componeren in
praktijk. Contrapunt en variatietechniek met motieven spelen een prominentere rol
dan in zijn vroegere werken. Het langzame deel begint met een canon tussen de cellist
en de linkerhand van de pianist. In het daarop volgende deel, een siciliano in mässiger
Bewegung, is zelfs een canon verwerkt, waar alle instrumenten aan deelnemen. Dat
Schumann allerminst afstand had genomen van zijn vroegere werken, blijkt uit het
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Pianokwartet, mogelijk omdat het als cadeau voor zijn vrouw Clara onder de kerstboom
had gelegen. Hoewel beide stukken in dezelfde toonsoort staan, is het kwartet een
ingetogener stuk. Daarnaast grijpt Schumann op verschillende momenten terug op
motieven die in eerdere delen zijn geïntroduceerd, wat destijds een nog weinig
beproefde compositietechniek was. De hymne-achtige inleiding van het eerste deel en
het door sommigen abstracte genoemde Allegro ma non troppo doen aan Beethoven
denken. Het vluchtige scherzo herinnert aan de toneelmuziek waarmee Mendelssohn
de sprookjesachtige wereld in Shakespeares Midzomernachtsdroom opriep. In het
langzame deel lijkt Schumann zich de uitspraak van de Duitse cultuurfilosoof Friedrich
Schlegel dat een romantisch kunstwerk een ‘sentimenteel thema in een fantastische
vorm’ is, ter harte te hebben genomen. De uiterst expressieve melodie die de cello 
introduceert, is het vertrekpunt voor vijf ingenieuze variaties. Aan het slot wordt het
thema van de finale al geïntroduceerd. Het fugato en de doorwrochte sonatevorm in de
finale lijken ook door Beethoven te zijn geïnspireerd.
Na zijn kamermuziekstukken van 1842, sloeg Schumann weer een nieuwe weg in. In
1843 werd zijn aandacht in beslag genomen door het oratorium Das Paradies und die
Peri. Het enige belangrijke genre dat hij nog niet had aangeroerd was de opera. In het
jaar daarop worstelde hij daarom intensief met Goethes Faust als thema voor een
muziektheaterstuk. Het lukte hem niet om daar een doorlopend drama van te maken,
zodat hij het project uiteindelijk afrondde als Szenen aus Goethe’s Faust. Het werk aan
deze scènes en een zware tournee van vijf maanden door Rusland met Clara hadden
hem dusdanig uitgeput dat hij een zenuwinzinking kreeg. Hij gebruikte deze tegenslag
echter om zijn manier van componeren te herzien. In zijn dagboek noteerde hij niet
langer hoofdzakelijk te vertrouwen op zijn talent voor improvisatie. Vanaf dat moment
wilde hij een stuk eerst in zijn hoofd hebben uitgewerkt, voordat hij het op papier  

Het Storioni Trio Amsterdam is opgericht in 1995 en dankt zijn naam aan de Laorentius
Storioni viool uit Cremona 1794, die wordt bespeeld door Wouter Vossen. Het instru-
ment van Marc Vossen is een Giovanni Grancino cello uit Milaan 1700. Ter vervolmaking
van het ensemblespel heeft het Trio in de loop der jaren gewerkt met leden van het
Emerson Kwartet, het Vermeer kwartet en met grootheden als Isaac Stern, Mstitslav
Rostropovich, Menahem Pressler en Ralph Kirshbaum.

Het Storioni Trio Amsterdam beschikt over een zeer breed repertoire dat van Haydn en
Mozart via Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel en Shostakovich leidt naar prikkelende
werken van eigentijdse componisten. Het trio is regelmatig te beluisteren op radio en
televisie. De CD’s van het Storioni Trio Amsterdam met werken van Mozart, Brahms,
Ives, de complete trio’s van Shostakovich, Tchaikovsky’s trio in a, Rachmaninov’s 
élégiaque in g en trio’s van Dvo1ak (o.a. Dumky-trio) zijn uitstekend ontvangen door de
pers.

Met grote regelmaat verzorgt het Storioni Trio Amsterdam concerten op alle belang-
rijke podia in Nederland zoals het Concertgebouw te Amsterdam, Concertgebouw de
Doelen te Rotterdam, Muziekcentrum FritsPhilips in Eindhoven en Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht. Ook internationaal is het Trio zeer actief hetgeen resulteerde in
concerten in de belangrijkste muziekcentra van de wereld, zoals de Weill Recital Hall 
(Carnegie Hall) te New York, de Wigmore Hall te London, en tournees door India, het
Midden-Oosten, Japan en de Verenigde Staten. In de nabije toekomst zijn er uitnodi-
gingen voor concerten in het Concertgebouw, Amsterdam, de Frick Collection in New
York, het Paleis van de Schone Kunsten in Brussel, de Wigmore Hall in London en vele
andere zalen in Nederland, Belgie, Luxemburg en Engeland. In het seizoen 2003/2004 

S t o r i o n i  T r i o  A m s t e r d a m
Bart van de Roer piano | Wouter Vossen viool | Marc Vossen cello
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Biografen delen het leven en werk van een kunstenaar graag in aan de hand van over-
zichtelijke periodes. Weinigen maken het hun zo gemakkelijk als Robert Schumann.
Van 1830 tot 1839 schreef hij uitsluitend pianowerken, in 1840 ineens 140 liederen, het
daaropvolgende jaar orkestwerken en in 1842 een reeks kamermuziekwerken. Niet lang
daarna veranderde hij welbewust zijn componeerstijl. Schumann werkte in fases,
omdat hij een nieuw muziekgenre pas na optimale voorbereiding aandurfde. In de
jaren dertig publiceerde hij alleen pianowerken, omdat hij als pianist het
instrument van binnenuit kende. Toch had hij ook toen al kamermuziek in zijn 
achterhoofd. Vanaf 1838 vonden in zijn huis in Leipzig geregeld besloten concerten
plaats, waar de toen befaamde violist Ferdinand David met collega’s van het
Gewandhaus Orkest kwartetten speelde. Daar hoorde hij het klassieke repertoire en
voor ons nu tamelijk obscure stukken van tijdgenoten als Johannes Verhulst, Leopold
Fuchs en Hermann Hirschbach. In zijn Neue Zeitschrift für Musik wijdde hij aan deze
noviteiten vijf essays. Daarin zet hij zijn visie op kamermuziek helder uiteen. In een
strijkkwartet bijvoorbeeld moeten alle musici iets te zeggen hebben in een zorgvuldig
opgezette ‘conversatie’. Daarnaast dienen het grote gebaar van symfonische muziek en
de dramatische gestes van opera’s zorgvuldig gemeden te worden. Verder moet een
componist het klassieke repertoire (Haydn, Mozart, Beethoven en Mendelssohn) 
nauwgezet hebben bestudeerd. Schumann hield zich aan zijn eigen richtlijnen en 
verwees zijn eerste poging op kwartetgebied uit 1838 naar de prullenmand. Pas na vier
jaar intensieve studie van de klassieken componeerde hij zijn drie volwaardige 
strijkkwartetten, overigens in zeven weken tijd, waaruit blijkt dat hij toen precies wist
wat hij wilde. Niet lang daarna volgden het Pianokwintet en Pianokwartet. Het zijn
twee stukken, waarin inderdaad geen instrument een ondergeschikte rol heeft. Hoewel
het kwintet meer populariteit geniet, gaf Schumann zelf de voorkeur aan het

R o b e r t S c h u m a n n  1 8 1 0 - 1 8 5 6

start het Trio met een eigen serie in het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven, in
samenwerking met de zaal en gesponsord door Paste BV. In januari volgt een tournee
met het Münchner Kammerorchester (Triple concerto van Beethoven).

www.storionitrio.com
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The quote is also possibly a tribute to Mendelssohn, a close friend and kindred spirit,
who was seriously ill during the composition of the trio and died a few days after its
completion. The program on this CD ends with Abscheid from the piano cycle
Waldszenen from 1848, also arranged by Theodor Kirchner.

Dimitri van de Werf
translated by Sarah Oates

Nobuko Imai is considered to be one of the most
outstanding viola players of our time. After fi-
nishing her studies at the Toho School of Music,
Yale University and the Juilliard School, she won
the highest prizes at both the Munich and the
Geneva international competitions. Having for-
merly been a member of the esteemed Vermeer
Quartet, Ms. Imai now combines a distinguished
international solo career with teaching at the
Conservatory in Amsterdam and Geneva, where
she is a Professor.

She has appeared with the Berlin Philharmonic,
the Royal Concertgebouw, Vienna Symphony, Boston Symphony and the Chicago
Symphony, among many others.

In her chamber music collaborations, she has often performed with such distinguished
names as Martha Argerich, Gidon Kremer,Midori, Yo Yo Ma, Itzhak Perlman, Andràs
Schiff, Isaac Stern, Pinchas Zukerman and the Tokyo Quartet.

An impressive list of over 30 CD ’s shows Nobuko Imai ’s recordings for BIS, Chandos,
EMI, Hyperion, Philips and Sony.

In 2003, Imai received the Purple Ribbon Medal from the Japanese government for her
outstanding achievements in the music society in Japan.

N O B U K O  I M A I
viola
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Nobuko Imai wordt gerekend tot de toonaangevende altviolisten van onze tijd. Zij 
studeerde aan de beroemde Toho Muziekhogeschool in Tokyo,aan Yale University en
Juilliard School, en won op het internationale concours van München en Genève de
Eerste Prijs.

Nobuko Imai maakte aan het begin van haar carrière enige tijd deel uit van het
beroemde Vermeer Kwartet, nu verdeelt ze haar tijd over haar grote solocarrière en het
lesgeven aan de Conservatoria in Amsterdam en Genève.

Ze speelde met o.a. het Koninklijk Concertgebouworkest, de Berliner Philharmoniker, de
Wiener Symfoniker, Boston Symphony en Chicago Symphony.

Kamermuziekpartners van haar waren bijvoorbeeld Martha Argerich, Gidon Kremer,
Midori,Yo Yo Ma, András Schiff het Tokyo Quartet, Ithzak Perlman en Pinchas Zukerman.

De indrukwekkende lijst van meer dan 30 CD-opnames van Nobuko Imai is te vinden op
de labels BIS, Chandos, EMI, Hyperion, Philips en Sony.

Nobuko Imai heeft diverse onderscheidingen ontvangen, waaronder de Suntory Hall
Prize, de meest prestigieuze muziekprijs van Japan.

N O B U K O  I M A I
altviool

order to better understand the art of fugue writing and the skilful combining of several
voices. He found this study to be so valuable that he bought a pedal piano (a piano with
foot keys) designed as a practice instrument for organists. He completed six fugues for
organ based on the theme B-A-C-H (Opus 60), Six Studies and Four Sketches for the new
instrument. Whilst Schumann attached much value to these works, critics found this
new style more objective and less emotionally involved than his earlier works, and
accused Schumann of starting his career as a natural genius and ending as a mere 
talent. Luckily Schumann’s life work is not regarded with this prejudice today. The Four
Sketches are fantasy pieces, where he combines romantic lyricism with Baroque-like
effects and counterpoint, revealing Schumann’s admiration for Bach’s Wohltemperierte
Klavier. The Storioni Trio have recorded two sketches arranged by Theodor Kirchner and
they arranged two themselves.
That Clara was a great artistic inspiration to Schumann is also evident in his two piano
trios from 1847. Clara completed her piano trio in G, Opus 17, a year earlier. This inspired
him to write his two trios, the first in d minor, that, according to himself, was created in
‘times of sombre mood’ and the second in F major that has ‘an entirely different
character, friendly and generous’. In the trio Schumann practically employs his new
composition technique. Counterpoint and the use of variation with motifs play a more
prominent role here than in his earlier work. The slow movement begins with a canon
between the cellist and the left hand of the pianist. In the following movement, a 
siciliano in massige Bewegung, is in itself a reworked canon, in which all the instru-
ments take part. That Schumann had at this stage distanced himself from his earlier
work is apparent from the quote from the second song from his Liederkruis, Opus 39,
based on the poems of Eichendorff: Dein Bildnis wunderselig, a reflection of the poet in
reaction to the portrait of a lost love. Most experts see in this a tribute to Clara.
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preferred the quartet, possibly because it was written as a Christmas present for his
wife Clara. Both pieces are written in the same key, although the quartet is a much
more introverted. In the quartet Schumann refers back to motifs used in earlier 
movements, a composition technique which was rarely used at this time. The hymn-like
opening of the first movement and the (according to many) abstract Allegro ma non
troppo are reminiscent of Beethoven. The flighty scherzo has elements of the fairy-tale
world conjured by Mendelssohn in his music for Shakespeare’s A Midsummer Nights
Dream. In the slow movement Schumann seems to have taken to heart the quote by the
German cultural philosopher Friedrich Schlegel that a romantic artwork is a ‘sentimen-
tal theme in a fantastical form’. The highly expressive theme that the cello introduces
forms the basis for five ingenious variations. Near the end Schumann introduces the
theme of the final movement. The fugato and the sonata form in the finale also seem to
have been inspired by Beethoven.
After his chamber music compositions in 1842, Schumann again headed off in a new
compositional direction. In 1843 his entire attention was focused on the oratorio Das
paradies und die Peri. The only remaining genre that Schumann had not yet mastered
was opera. In the following year he struggled with Goethe’s Faust as theme for a 
musical theatre piece. He did not succeed in creating a complete dramatic work out of
it and the project ended up entitled Scenes from Goethe’s Faust. The work on these
scenes together with a very taxing tour through Russia with Clara, left Schumann
exhausted and resulted in a nervous breakdown. Schumann made use of his illness to
reassess his manner of composition. He recorded in his diary that he no longer needed
to rely predominantly on his talent for improvisation when composing. From this time
he decided to first work a piece through in his mind before setting it to paper. In 1845 he
studied, together with Clara, Cherubini’s textbook Coers de contrepoint et de fugue, in 

Three young Dutchmen perform chamber music in an exhilarating and excellent
manner. It took them less than five years to make it to the world's best known concert
podia. This fifth CD, with works by Schumann is again, an intense expression of their 
all-consuming passion for chamber music.

Their creativity, craftsmanship and search for perfection connects the Storioni Trio
Amsterdam with PASTE. Therefore, PASTE is thrilled to be able to support the Storioni
Trio Amsterdam as their main sponsor for the coming years.

PASTE B.V. strives as a software engineering company for the same level of professional-
ism and passion, aiming to become a true partner for her customers. In taking 
responsibility, including her fair share of the exposure, she puts action to words. PASTE
excels in areas such as Manufacturing Execution Systems and enables continuous
process improvement in implementing information technology for her customers.

www.paste.nl

P A S T E
supports Storioni Trio Amsterdam
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Drie Brabantse jonge mannen maken op een onnavolgbare manier kamermuziek.
Het Storioni Trio Amsterdam is in minder dan vijf jaar tijd doorgedrongen tot de beste
klassieke concertpodia van de wereld. Hun vijfde CD, met werken van Schumann, is
opnieuw een uiting van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Perfectionisme, creativiteit en vakmanschap vormen het raakvlak tussen het Storioni
Trio Amsterdam en PASTE. Het is voor PASTE fantastisch om het Storioni Trio Amsterdam
in de komende jaren als hoofdsponsor te ondersteunen.

PASTE B.V. is een ingenieursbureau voor softwareontwikkeling. Zij wil een partner zijn
voor haar klanten. Het nemen van verantwoordelijkheden met inbegrip van eigen 
risico is voor haar geen loze gedachte. Zij heeft uitzonderlijke expertise en producten
op gebieden als Manufactoring Excecution Systems en Configuration Management.
Optimaliseren van softwareontwikkeling en -testen is haar vak!

www.paste.nl

P A S T E
sponsort het Storioni Trio Amsterdam

Biographers like to divide the lives and work of composers into clearly defined periods.
Few make this easier than Robert Schumann. From 1830 to 1839 he exclusively 
composed piano works, in 1840 a staggering 140 songs, the following year orchestral
works, and in 1942 a series of chamber music works. Not long after this he deliberately
changed his style of composition. Schumann wrote in periods because he would only
attempt a new genre of composition after thorough preparation. In the 1830’s he 
exclusively published piano works because, as a pianist, he knew the instrument inside
out. However, already at this time Schumann was being exposed to and stimulated by
chamber music. From 1838 he was host to private chamber music concerts in his house
in Leipzig, where the famous violinist Ferdinand David played quartets with members
of the Gewandhaus Orchestra. Here he became familiar with the classical repertoire
and nowadays fairly obscure contemporaries like Johannes Verhulst, Leopold Fuchs and
Hermann Hirschbach. In his Neue Zeitschrift fur Musik he uses these new musical 
experiences to write five essays, in which he explains his vision of chamber music. For
instance, in a string quartet he proposes that all voices should have a clear role to play,
in a well constructed ‘conversation’. Also, the large gestures of symphonic music and
the exaggerated drama of operatic writing should be carefully avoided. On top of this
the composer ought to have meticulously studied the classical repertoire (Haydn,
Mozart, Beethoven and Mendelssohn). Schumann followed his own guidelines 
strenuously and his first attempt at string quartet writing in 1838 was destined to be
discarded. Only after four years of classical study did he produce (in a remarkable seven
weeks) his three complete string quartets. From their strong identity one can conclude
that by this stage he knew exactly what he wanted. Not long after Schumann produced
his piano quartet and piano quintet. In these two works no instrument plays a lesser
role than another. Whilst the quintet enjoys more popularity, Schumann himself 
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R o b e r t S c h u m a n n
Piano quartet in E flat Major Opus 47

Piano trio in F Major Opus 80
Skizzen für Pedalflügel Opus 58 

S t o r i o n i  T r i o
A m s t e r d a m

Recorded: 11,12,30 June & 2 July 2003 
Doopsgezinde  kerk Deventer

Piano: Ypma Pianos, Steinway & Sons D-247
Tuner: Michel Brandjes
Violin: Laorentius Storioni ce fecit Cremona 1794 
Cello: Giovanni Grancino ce fecit Milano 1700
Recording: Mediatrack 
Producer and Editing: Arnout Probst
Balance engineer: Tom Peeters
Graphic design: Joost van Suchtelen van de Haare (Indice)
Photography: Ruud Balk, Eindhoven | Eiichiro Sakata
Logo: Angenelle Thijssen 
Special thanks to: Nigel Keatley, Milos Gouka,

Kathelijn van de Loo            
fam. Termeulen, Menahem Pressler,
Bethanienklooster Amsterdam

Bookings: Impulse Art Management, Martijn Jacobus,
Amsterdam tel :+31-20-6266944
e-mail: impulse.art.m@hetnet.nl

www.storionitrio.com
© Cobra Records: www.cobrarecords.com
© Mediatrack: www.mediatrack.nl
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Piano quartet in E flat Major Opus 47
1 . Sostenuto Assai
2 . Scherzo
3 . Andante
4. Finale

Piano trio in F Major Opus 80
5 . Sehr Lebhaft
6. Mit innigem Ausdruck
7. In mässigen Bewegung
8. Nicht zu Rasch

Skizzen für Pedalflügel Opus 58
9. Nicht schnell und markiert (STA)

10. Nicht Schnell und Markiert (STA)
1 1. Lebhaft (Kirchner)
12. Allegretto (Kirchner)
Abschied Opus 82 nr.9
13. Nicht Schnell (Kirchner)
total playing time:

www.storionitrio.com
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