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Concert EnAccord op zaterdag 26 november 2016 in Veluvine
We moeten behoorlijk diep graven in onze herinnering, maar inderdaad
heeft het EnAccord Strijkkwartet eerder bij ons gespeeld op 28 september
2007 in Kasteel De Vanenburg. Toen met strijkkwartetten van Bartok,
Beethoven én Haydn (strijkkwartet op. 23 nr. 3).
Intussen heeft het kwartet de muziek Olympus beklommen met het winnen
van veel prestigieuze prijzen.
Zij treden nu op met o.a. een van de allermooiste kwartetten die Haydn
heeft geschreven nl. op. 76 nr. 5.
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Om de kwaliteit van het kwartet te benadrukken gaan we op het podium van
de Rabozaal in Veluvine een aantal geluidsschermen plaatsen.
Het gebruik van deze schermen ter ondersteuning van het delicate
geluidsbeeld van het EnAccord Strijkkwartet is mogelijk gemaakt
door een genereuze gift van de fa. Ducky Dons uit Ermelo.
De toelichting is deze keer geschreven door Eelco van Wijk.
Op bladzijde 2 van dit bulletin vind u een aantal links naar muziekvideo’s op
YouTube.
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YouTube. Voorbeelden van de muziek die zaterdag gespeeld wordt.

J.S. Bach
Enorm veel verschillende uitvoeringen te vinden van Die Kunst der Fuge!
Die Kunst der Fuge, Contrapunctus 9
The Emerson String Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=cH_C3Yt3NBI
Nr. 1 en nr. 5
Keller Quartett met Anner Bijlsma op cello (dit Hongaarse gerenommeerde kwartet is een
ander dan het beroemde Duitse Keller-Quartett dat vanaf de late jaren ‘40 speelde).
https://www.youtube.com/watch?v=xc7pvGgVOdo

Guillaume Lekeu
Molto Adagio voor strijkkwartet
Ensemble Musique Oblique
https://www.youtube.com/watch?v=3ru-jbPYsSs
Omdat de jong gestorven Lekeu nog meer mooie muziek heeft geschreven willen we u dit
niet onthouden (met mooie sfeerbeelden)
Quatuor Camerata
https://www.youtube.com/watch?v=UBCgsue02iY&list=RDUBCgsue02iY#t=9

Franz Joseph Haydn
Strijkkwartet op. 76 nr. 5
Omer Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=VNA0tH5jxk0
Strijkkwartet op. 76 nr. 5 delen 1-4
Quatuor Ysaye (helaas in januari 2014 gestopt met optreden)
https://www.youtube.com/watch?v=fi0fR26AVEU
https://www.youtube.com/watch?v=VbO6Mx6e-ck
https://www.youtube.com/watch?v=Txy1PAEyJEM
https://www.youtube.com/watch?v=VFPQTXKGZ7o

Johannes Brahms
Strijkkwartet op. 51 nr. 2
Jerusalem Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=kAKlN-k34JI
Dover Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=pIjjH4VDOiU

