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ARCADIË TRIO 
Henriette Wirth | piano 

Steven Geraads | klarinet 
Timothée Busch | cello 

Mikhail Glinka  Trio Pathétique 
 Allegro moderato 
 Scherzo. Vivacissimo 
 Largo 
 Allegro con spirit 

Robert Schumann Fantasiestücke Op. 73 
 Zart und mit Ausdruck 
 Lebhaft, leicht 
 Rasch und mit Feuer 

Robert Schumann  3 Romances Op. 94 
 Nicht schnell 
 Einfach, innig 
 Nicht schnell 

P a u z e   

Johannes Brahms  Klarinet Trio Op. 114 
 Allegro 
 Adagio 
 Andante Grazioso 
 Allegro  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De leden van het Arcadië Trio leerden elkaar kennen tijdens hun studie 
aan het Utrechts Conservatorium. Hun repertoire omvat werken van 
componisten als Brahms, Beethoven, Bruch, Glinka en Zemlinsky. Samen 
gaven zij concerten in onder andere Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 
Nijmegen en Brussel. In 2011 maakten zij hun debuut in de kleine zaal van 
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. 

Henriëtte Wirth begon met pianospelen toen zij 9 jaar oud was. Ze kreeg 
les van Lilyan Bertijn-Janse Henriquez en Bernadette Boeters-Tan. In 
2001 was zij begonnen met de studie Muziekwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht, maar het succes op het Bloemendaals pianoconcours 
waar zij de eerste prijs won, bracht haar ertoe om tevens toelatings-
examen te doen aan het Conservatorium te Utrecht. Hier studeerde zij vier 
jaar bij de Hongaarse pianiste Klára Würtz, en behaalde in juni 2006 haar 
Bachelor-diploma cum laude. Het jaar daarop behaalde zij haar doctoraal-
diploma voor Muziekwetenschap. Vervolgens behaalde Henriëtte in 2008 
haar Master-diploma bij Paolo Giacometti en Klára Würtz. Henriëtte speelt 
tevens klavecimbel in ensembles en orkesten. Hiervoor volgde zij lessen 
bij Siebe Henstra, Mary Sayre en Tineke Steenbrink. Als pianist is zij 
zowel als solist, kamermusicus en als liedbegeleider actief. Hiernaast is zij 
als pianodocent verbonden aan het cultuurcentrum van de Universiteit 
Utrecht. Momenteel studeert zij verder aan het Koninklijk Conservatorium 
te Brussel bij pianist Daniël Blumenthal en klavecinist Herman Stinders. 

Timothée Busch begon op zevenjarige leeftijd met cello-lessen aan het 
conservatorium van Luxemburg. Toen hij 20 was studeerde hij bij de 
solocellist van het Orchestre de la Suisse Romande, Stephan Rieckhoff. 
Twee jaar later kwam hij naar Nederland, waar hij verder studeerde aan 
het Conservatorium van Amsterdam. In Utrecht behaalde hij in 2009 zijn 
Master of Music, behorende tot de klas van Timora Rosler. Afgelopen 
jaren gaf hij concerten in onder andere Frankrijk, Duitsland en Nederland. 
Met enige regelmaat remplaceert Timotheé in het Gelders Orkest. 
Verder nam hij deel aan festivals in Zweden en Duitsland en volgde hij 
masterclasses bij onder anderen Rafael Wallfish, Torleif Thedéen, Daniel 
Müller-Schott, Gustav Rivinius en Leonid Gorokhov. 



Steven Geraads begon op 9-jarige leeftijd met klarinetlessen. In 2002 
deed hij met succes toelating voor het Utrechts Conservatorium, waar hij 
begon bij Céleste Zewald. Later zette hij zijn studie voort bij Hein Wiedijk. 
Tijdens die studie maakte hij onder andere deel uit van het Nederlands 
Studenten Orkest, het Nederlands Studenten Kamerorkest en het  
J.Pz. Sweelinck Orkest, waar hij werkte met dirigenten als Jan-Willem de 
Vriend, Otto Tausk, Jurjen Hempel, Ivan Meijlemans en Micha Hamel. 
Steven volgde masterclasses bij onder meer Karl Leister, Wenzel Fuchs, 
Herman Braune, Miguel Espejo en Arno Piters. 
Het afgelopen jaren remplaceerde hij regelmatig bij het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest, onder leiding van dirigenten als Mariss Jansons, 
Heinz Holliger en Eliahu Inbal. Hij is erg actief in de kamermuziek en 
maakt naast het Arcadië Trio ook nog deel uit van Trio Trajectum en het 
Busan Quartet en vormt een duo met pianiste Henriëtte Wirth. 
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