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E. ELGAR (1857 - 1934), 
STRIJKKWARTET IN E MINEUR, 
OP. 83 (1918)
1. Allegro moderato 
2. Piacevole (Poco andante) 
3. Finale (Allegro molto)

A. GINASTERA (1916 - 1983), 
STRIJKKWARTET NR.1, OP. 20 (1948)
1. Allegro violente ed agitato
2. Vivacissimo
3. Calmo e poetico
4. Allegramente rustico

F. MENDELSSOHN (1809 - 1847), 
OCTET IN ES GROOT, OP. 20 (1825)
1. Allegro moderato con fuoco 
2. Andante 
3. Scherzo
4. Presto

PROGRAMMA

Dean en John Adams, waarvan de 
opnames in de prijzen vielen. In 2008 
won het ensemble de 1e prijs op de 
Internationale Kamermuziek Competitie 
te Osaka en sinds 2015 werkt het als 
‘Teaching Quartet’ bij de Royal Academy 
of Music te Londen. 

E. Elgar (1857 - 1934), Strijkkwartet in 
E mineur, Op. 83 (1918)

Sir Edward Elgar is ongetwijfeld een 
van de grootste Engelse componisten. 
In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, die 
inspiratie putten uit traditionele 
volksmuziek of radicalere vernieuwingen, 
liet Elgar zich inspireren door de cultuur 
en de muzikale taal van het vasteland. 
Hij wist zich daardoor een unieke, 
uitgesproken “Britse” stijl aan te meten 
die weerklinkt in zijn Enigma Variaties of 
Celloconcerto. Enkele jaren eerder al 
waagde hij zich aan een strijkkwartet, 
hetgeen hij terzijde schoof ten behoeve 
van zijn eerste symfonie. Hij gebruikte de 
thema’s in andere werken en maakte een 
nieuwe start in 1918, maar opnieuw 
moest het werk het veld ruimen, ditmaal 
voor zijn vioolsonate en pianokwintet uit 
dezelfde periode. Gelukkig wist de 
componist nu wel weer de pen op te 
pakken en zag het werk het definitieve 
levenslicht in het najaar van 1918.
Het werk is relatief conservatief voor de 
tijd waarin het gepubliceerd werd, alsook 

voor Elgars eigen catalogus. De eerste 
en derde beweging grijpen terug naar 
zijn muzikale jeugd: een jonge violist die 
Brahms bezweert. Vier instrumenten 
die in een continue dialoog staan, 
zelden een frase kunnen uiten zonder 
tegenspraak of instemming van collegae. 
De emotionele kern van het werk is dan 
ook de tweede beweging, door Lady 
Elgar omschreven als ‘capturing 
sunshine’. Na haar overlijden in 1920 
werd het werk op haar begrafenis 
gespeeld.

A. Ginastera (1916 - 1983), Strijk-
kwartet nr.1, Op. 20 (1948)

Een tijdlang dreigt het leven van 
componist Alberto Ginastera zich te af 
te blijven spelen binnen de Argentijnse 
landsgrenzen. Hij begint op relatief 
jonge leeftijd te doceren aan het 
conservatorium en de militaire academie 
te Buenos Aires en zet enkele geslaagde 
premières neer. Hij behaalt een 
studiebeurs in 1942 om naar de VS te 
reizen maar kan er door de Tweede 
Wereldoorlog geen gebruik van maken. 
Na zijn ontslag aan de militaire academie 
in 1945 grijpt hij zijn kans en gebruikt hij 
de beurs om samen met zijn gezin naar 
Noord-Amerika af te reizen. Hier bezoekt 
hij Juilliard, Harvard en Yale en leert hij 
componist Aaron Copland kennen, 
wiens onderricht hem diep beïnvloedt 

en de start wordt van een levenslange 
vriendschap.

Zijn 1e strijkkwartet is een van zijn 
meest impactvolle werken uit deze 
periode, geschreven bij terugkeer te 
Buenos Aires. De componist klasseerde 
het werk in zijn eigen woorden als 
‘subjectief nationalisme’; een synthese 
van de Argentijnse muzikale taal en 
moderne compositietechnieken. Het 
werk danst hierdoor op het slappe 
koord en schroomt de extremen niet. 
De eerste beweging, Allegro violente, 
hamert bij momenten over het publiek 
heen en het Vivacissimo dendert 
nerveus, zelfs angstig voorbij. In het 
Calmo e poetico lijkt het kwartet in 
shock te verkeren. Slechts een enkele 
stem weerklinkt, gedragen door diens 
medespelers. De laatste beweging grijpt 
opnieuw naar de declamerende toon 
van de eerste beweging, maar heeft 
nog wat verrassingen in petto. 

F. Mendelssohn (1809 - 1847), Octet 
in Es groot, Op. 20 (1825)

Al op zestienjarige leeftijd schreef de 
Duitse componist Felix Mendelssohn 
zijn eerste meesterwerk, en wel meteen 
in een hagelnieuwe bezetting: het 
strijkoctet. Hoewel hij misschien niet 
formeel de eerste was – bv. Louis 
Spohrs dubbele strijkkwartet werd 

Kamermuziek Souvenir trapt het nieuwe 
seizoen af met twee ensembles die de 
handen in elkaar slaan: het Spaanse 
Cuarteto Quiroga en het Britse Doric 
Quartet. Al sinds 2003 verleidt het 
Cuarteto Quiroga de oren van de luisteraar 
onder andere met hun gewaagde 
programma’s, zowel op het podium als 
op de gevoelige plaat. In 2018 wonnen 
de leden de Nationale Muziekprijs van 
Spanje maar ook in de jaren daarvoor 
ontbrak het niet aan succes; zij kunnen 
bogen op een goed gevulde agenda en 
adressenboek met de namen van 
bijvoorbeeld Martha Argerich, Jörg 
Widmann en Cappella Amsterdam. 
Hoewel het kwartet zowel op als naast 
de planken voorvechter is van nieuwe 
muziek, weet het zich met name te 
onderscheiden door de inspirerende 
thema’s achter de muziek expliciet te 
maken. Zo gebruikten ze de werken van 
Mozart en Haydn op hun laatste release 
“Und Es Ward Licht” als analogie voor de 
Verlichting en op “Heritage” verklanken 
ze de Madrileense muziekscène ten tijde 
van Goya.

Cuarteto Quiroga wordt op het podium 
vergezeld door het Doric Quartet dat 
opgericht is in 1998. Het is een match 
made in heaven, want ook Doric 
experimenteert graag met programma 
en omkadering. Het kwartet speelt jaarlijks 
op verschillende podia en festivals in 
Europa en de Verenigde Staten. Eerder 
bracht het kwartet al premières van Brett 

Cuarteto Quiroga
Aitor Hevia - viool
Cibrán Sierra - viool
Josep Puchades - altviool
Helena Poggio - cello

Doric Quartet
Alex Redington - viool
Yume Fujise - viool
Hélène Clément - altviool
John Myerscough - cello



De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.

HANNES MINNAAR
Zondag 16 oktober 2022

WIENER MOZART TRIO
Zondag 30 oktober 2022

datzelfde jaar gepubliceerd en diende 
wellicht tot inspiratie – wist de jonge 
wolf toch zijn eigen draai te geven 
aan het werk. Waar Spohr twee 
strijkkwartetten tegenover elkaar laat 
musiceren, antifonaal laat klinken, weet 
Mendelssohn de 8 instrumenten als 
gelijkwaardige, onafhankelijke spelers 
te behandelen (zie de achtstemmige 
fugato-passage in de finale). Het 
resultaat is een werk dat de geschiedenis 
ingaat als hét strijkoctet dat tot nog toe 
ongeëvenaard lijkt. 

De eerste beweging verraadt de grotere, 
orkestrale visie van de componist en 
beslaat bijna de helft van de looptijd van 
het gehele werk. Het is een virtuoze 
sonate die alle tijd neemt om de muzikale 

thema’s te ontwikkelen. De tweede, trage 
beweging lijkt textuur centraal te stellen, 
talloze combinaties van klankkleur en 
instrumentatie passeren de revue. 
De derde beweging is een vingervlug 
Scherzo waar Mendelssohn om bekend 
staat – mede dankzij dat andere 
meesterwerk dat hij een jaar later 
schrijft: de ouverture voor 
Midzomernachtdroom. De Finale 
geeft iedereen een laatste kans om te 
schitteren: een guitige, virtuoze muzikale 
discussie die soms in ruzie lijkt te 
escaleren. Ten slotte werpt de componist 
een laatste troef in het spel. Een glorieus 
citaat uit Händels ‘Messiah’ weerklinkt 
één voor één in alle stemmen: een 
ware overwinningsronde voor een 
meesterwerk.

KAARTEN BESTELLEN? GA NAAR: 
 www.theaterstilburg.nl
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