
 
                 25 JAAR STORIONI TRIO 
 
  

Bart van de Roer – piano 
Wouter Vossen – viool (Laurentius Storioni, Cremona 1794) 
Marc Vossen – cello (Giovanni Celoniatus, Turijn ca.1730-1740) 

 
Het Storioni Trio wordt algemeen beschouwd als een van s’werelds toonaangevende pianotrio’s. Het 
ensemble, opgericht in 1995, ontleent zijn naam aan de door Laurentius Storioni gebouwde viool 
(1794) die door Wouter Vossen wordt bespeeld. Het repertoire van het Storioni Trio is breed en omvat 
werken variërend van klassiek tot hedendaags, van Haydn tot Aho. Het drietal heeft meerdere keren 
de complete pianotrio’s van Beethoven als cyclus uitgevoerd, op zowel authentieke als moderne 
instrumenten. Dit seizoen viert het ensemble zijn 25-jarige jubileum. 
 
Het Storioni Trio, door NRC uitgeroepen tot ‘vlaggeschip van de Nederlandse cultuur’, treedt op in de 
vooraanstaande concertzalen van de wereld, waaronder het Concertgebouw van Amsterdam, 
Carnegie Hall in New York en Wigmore Hall, Londen. Ook is het een veelgevraagde gast op 
internationale festivals, zoals het Kuhmo Festival (Finland), Mecklenburg Vorpommern Festival 
(Duitsland), Prades Festival (Frankrijk) en het West Cork Chamber Music Festival (Ierland). Tournees 
leidden het trio door Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika. 
 
Overal waar de musici komen, brengen ze het publiek en muziekcritici in vervoering. Zo schreef de 
SundayTimes: ‘This is Beethoven at both his most grandly festive and his most playful and teasing, 
revelling in theexploration of new colours and textures which in the Largo achieve a rapt beauty. 
These splendid Dutch forcesdo it proud.’ Naar aanleiding van een van de vele cd-opnamen oordeelde 
het gezaghebbende tijdschrift Gramophone: ‘The soloists establishing a close-knit, animated 
ensemble in terms of sound and interpretative intent….. an intellingently balanced, beautifully played 
performance’. 
 
Een specialisme van het Storioni Trio is het zogenaamde tripelconcert: repertoire voor pianotrio en 
orkest, met het Tripelconcert van Beethoven als bekendste voorbeeld. De musici hebben een hele 
reeks tripelconcerto’s voor zichzelf laten componeren, door David Lang, Kevin Volans, Willem Jeths, 
Nico Muhly, Kalevi Aho en anderen. Hun opname van het Tripelconcert van Beethoven kreeg lovende 
recensies in internationale media, werd verkozen tot Editor’s Choice in Gramophone Magazine en 
door BBC Radio3 uitgeroepen tot ‘cd van de week’.Met dit concertrepertoire is het Storioni Trio een 
graag geziene gast bij gerenommeerde orkesten. 

Het trio treedt regelmatig op voor radio en televisie en neemt cd’s op voor labels als ARS, BIS, 
Challenge, Codaex, CPO en Pentatone. De cd’s van het trio zijn te beluisteren op Spotify en iTunes.  

Het Storioni Trio is driehoofdig artistiek directeur van het ‘Storioni Festival’ in Eindhoven, waarmee het 
ensemble zijn Brabantse oorsprong alle eer bewijst. Internationale topmusici, aanstormend talent en 
de leden van het Storioni Trio delen hier met elkaar het podium in telkens wisselende formaties. Het 
festival heeft zich internationaal op de kaart gezet door bijzondere programma’s, producties en 
wereldpremières. 

  


