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Utrecht String Quatert
Zaterdag 17 februari 2018 20.00 uur Veluvine Nunspeet.
Het Utrecht String Quartet, dat internationaal hoge ogen gooit, trad de
laatste keer bij ons op in 2013 in Zeewolde. Toen met een meer
traditioneel programma. Nu naast Beethoven twee heel mooie composities
uit de 20e eeuw van Webern en Kabalevski.

Toelichting bij de muziek
De toelichting in de concertbrief is deze keer van Eelco van Wijk
Enkele muziekvoorbeelden te vinden op YouTube
Anton Webern Langsamer Satz
Belcea Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=N2D5u3Nfn1A
Het wereldberoemde Quartetto Italiano (ook bekend van hun onderlinge
animositeit, waarover ooit een indrukwekkende documentaire op de TV
was!).
https://www.youtube.com/watch?v=bBe2vMx1Xjk
Voor de liefhebber zijn de volledige opnames van dit kwartet te koop:
http://www.deccaclassics.com/en/cat/4788824
Wikipedia artikel met o.a. een opsomming van zijn werken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Webern
Dmitri Kabalevski Strijkwartet nr. 1 op. 8 (er weinig te vinden bij
YouTube
Quator Glazounov
https://www.youtube.com/watch?v=yBhqQv-nRKM
Wikipedia artikel met o.a. een opsomming van zijn werken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Borissowitsch_Kabalewski

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op de winkelwagen of bestel via
onze website
Bestellen
concertkaarten
via internet
Een handleiding
voor het bestellen
vindt u op onze
website. Klik hier.
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Ludwig van Beethoven Strijkwartet nr. 8 op. 59 nr. 2
Alban Berg Quartet
De serie van 3 kwartetten worden ‘Razoemovski’ kwartetten genoemd.
De nummering 7 t/m 9 slaat op de volgorde van álle door Beethoven geschreven
strijkkwartetten. Nr. 1 t/m 3 is de nummering binnen het opusnummer 59.
https://www.youtube.com/watch?v=21daKHjkXpA
en van op. 59 strijkkwartet nr. 7(1) resp. 9(3)

door het Alban Berg Quartet

Let op! Deze twee opnames zijn niet via een link te bereiken. Naast bovenstaande link van
nr. 8(2), staan op YouTube rechts de twee andere opnames vermeld. Dan zijn ze wel
afspeelbaar. Blijkbaar houdt dit verband met de rechten op de verspreiding van de video’s.
Vermeer Trio op 3 februari 2018 in de Oude Kerk in Ermelo.
Adembenemend mooi concert was dat van het Vermeer Trio! Een van opvatting, superieur
van virtuositeit en warm in de samenklank van de twee superstrijkinstrumenten en de mooie
vleugel - in de ruime akoestiek van de Oude Kerk wisten ze alles in balans te krijgen.
Beethoven opgewekt, Schumann uitbundig, Smetana aangrijpend - dus de bezoekers gingen
met een rijk gevoel naar huis!

