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PROGRAMMA

W. A. MOZART
Strijkkwartet No. 17 in Bes Majeur,  
‘De Jacht’ KV 458 
1. Allegro vivace assai
2. Moderato
3. Adagio
4. Allegro assai

 
H. DUTILLEUX (1916 - 2013)
Ainsi la nuit
1. Nocturne 
2. Miroir d’espace
3. Litanies
4. Litanies II
5. Constellations
6. Nocturne II
7. Temps suspendu

 
PAUZE

 
J. BRAHMS (1833 - 1897), 
Strijkkwartet No. 2 in A mineur, Opus 51
1. Allegro non troppo 
2. Andante moderato 
3. Quasi Minuetto, moderato
4. Finale. Allegro non assai

Sinds hun oprichting in 1946 is het  
Juilliard String Quartet al bijna 75 jaar 
een bron van inspiratie en energie. The 
Boston Globe prees hen terecht als het 
belangrijkste kwartet in de Amerikaanse 
geschiedenis, hetgeen heden ten dage 
onderstreept wordt door hun breed  
repertoire, druk tourschema en inzet als 
onderwijzers. In elk concert belicht het 
kwartet de verschillende facetten van 
hun vak: techniek en spierkracht onder-
steunen expressie en klank, kennis en 
communicatie verdiepen de muzikaliteit. 
De vier musici, Areta Zhulla en Ronald 
Copes op viool, Roger Tapping op  
altviool en Astrid Schween, zijn alle  
vier docenten aan het wereldberoemde  
conservatorium te New York waar zij 
hun naam aan ontleend hebben. Hoewel 
de oorspronkelijke leden niet meer actief 
zijn en de laatste stoelwissel slechts 2 
jaar terug werd ondernomen - Zhulla is 
sinds 2018 eerste violiste - heeft de 
kwaliteit er niet onder geleden.  
Als rasechte onderwijzers omarmt het 
ensemble traditie en vernieuwing: Een 
carrière gebouwd op de schouders van 
reuzen, aangevuld met vers bloed.

ARETA ZHULLA VIOOL
RONALD COPES VIOOL
ROGER TAPPING ALTVIOOL
ASTRID SCHWEEN CELLO



W. A. Mozart, Strijkkwartet No. 17 in 
Bes Majeur, ‘De Jacht’ KV 458 (1784)

Na enkele succesvolle jaren te Salzburg 
keerde Mozart terug naar Wenen: de 
aanvang van een enorm drukke maar 
succesvolle periode in zijn leven.  
Verschillende concerten, zowel publiek 
als privé, en een groot aantal werken 
maakten hem onderdeel van het Weense 
stadsbeeld. Zijn verhuizing en succes 
gaan gepaard met herziening van zijn 
compositiestijl. Het Salzburgse extra-
vagante maakt plaats voor Weense 
transparantie, zo ook in zijn 17e strijk-
kwartet. Deze heeft de bijnaam ‘De 
Jacht’ gekregen, wellicht ontleend aan 
de eerste beweging waarin de instru-
menten als ware jachthoorns samen-
spelen. Deze gehele beweging is er een 
van puur plezier en amusement. Slechts 
een enkel akkoord dat hier van poogt af 
te wijken, en ook die wordt snel terecht-
gewezen. De tweede beweging is minder 
bacchanaal ingesteld en biedt meer 
ruimte voor expressieve frasering. Het 
Adagio is na de emotionele behoudend-
heid een schok voor de luisteraar: traag 
tempo en donker timbre contrasteren 
met de vorige bewegingen. Het licht aan 
het einde van de tunnel is het Allegro 
assai, dat ons meeneemt naar de zonnige 
oorden van de eerste beweging,  
opgesmukt met virtuositeit en contra-
strijke instrumentatie. Een vrolijk werk 
dat de avond met een glimlach laat  
beginnen. 

H. Dutilleux, Ainsi la Nuit (1976)

Slechts één strijkkwartet schreef de 
Franse componist Henri Dutilleux,  
maar het bleek een schot in de roos te 
zijn: Ainsi la Nuit is in pakweg 45 jaar  
uitgegroeid tot een standaardwerk in 
het Franse repertoire. Extra bijzonder  
is dat dit complexe 7-delige werk  
oorspronkelijk geschreven is voor het 
Juilliard String Quartet en doorheen de 
jaren de aandacht heeft gekregen om te 
rijpen. Ainsi la Nuit opent met een  
spannend en onvoorspelbaar voorspel. 
De Nocturne brengt regelmaat maar 
zeker geen rust: gepluk en virtuoze  
tussenspelen onderbreken de zachte 
onderstroom en groeien uit tot chaos.  
In de tweede beweging, Miroir 
d’espace, domineren fluittonen,  
tremolos en trillers het klankveld.  
Litanies opent met grote akkoorden,  
vol kleurrijke dissonanten maar leidt al 
snel tot de chaos van eerder. Litanies 2 
likt de wonden van diens tegenhanger 
en is een opvallend zachtere en meer 
lyrische beweging, gevolgd door  
Constellations: een escalatie van de 
derde beweging. Nocturnes II leidt ons 
nog een laatste maal richting de chaos 
vooraleer de laatste beweging, Temps 
Suspendu, het glaciale karakter van  
de eerste Nocturne laat terugkeren: de 
klanken van weleer ontrafelen in de tijd.



De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.
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KAARTEN BESTELLEN? GA NAAR: 
 www.theaterstilburg.nl

ERIC LU
Woensdag 11 maart 2020

VOLGENDE CONCERTEN:

SOUVENIR ACADEMIE:
10 & 17 maart 2020
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TRIO MARVIN
Dinsdag 24 maart 2020

J. Brahms, Strijkkwartet No. 2 in A 
mineur, Opus 51 (1873)

De strijkkwartetten van Johannes 
Brahms zijn een fantastisch sleutelstuk 
tussen de Eerste Weense School en de 
componisten van de vroege moderniteit. 
Dankzij zijn toevoegingen aan het genre, 
de ideeën die hij daarin presenteerde 
en de technische vereisten, groeiden 
deze kwartetten uit tot essentieel studie-
materiaal voor wie de vorm wil aan-
snijden. Hoewel zijn eerste kwartet in C 
mineur wellicht een grotere toevoeging 
maakte aan de geschiedenis is het 
tweede voor velen de stiekeme favoriet: 
bol van expressie en harmonische  
verrassingen.
Het werk opent melancholisch en 
kleurrijk maar wordt al snel opzwepend: 
een kat-en-muis spel dat ruimte moet 
laten voor subtiele emotionaliteit. Het 
Andante is zuinig in bronmateriaal maar 
grandioos in uitwerking, dankzij continue 
doorontwikkeling. De derde beweging, 
de kortste van het kwartet, is een  
elegant menuet dat slechts zelden de 
stem verheft. Hierdoor wordt de activiteit 
van de laatste beweging extra in de 
verf gezet. Hoewel bij momenten 
steeds behouden en ingetogen heeft 
deze beweging nog een geweldige  
verrassing in petto. Een slot dat aanzet 
tot applaus en de luisteraar recht doet 
springen!

William Schaffels


