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SALAGON
QUARTETT
Schubert & Dvorák

Uitvoerders
& programma

BIOGR AFIE

Het Salagon Quartett (DE) werd in
2004 opgericht door vier ervaren en
gepassioneerde kamermuziekspelers, die
wereldwijd optreden met gerenommeerde
kamerorkesten en gespecialiseerde
barokensembles. Hun ideaal in klank
en interpretatie is een transparante,
welsprekende en kleurrijke manier van
spelen, die is gebaseerd op het gebruik
van historische instrumenten (met
darmsnaren en originele strijkstokken)
en op de historisch geïnformeerde
uitvoeringspraktijk, zoals die zich gedurende
de laatste decennia heeft ontwikkeld.
Bij het label Carus verscheen een cd met
strijkkwartetten van Joseph Martin Kraus
(1756-1792), die in de vakpers met veel
instemming is begroet. In 2014 verscheen
bij Et'Cetera een tweede opname, met
strijkkwartetten van Joseph Haydn en Franz
Schubert, eerder dit jaar gevolgd door een
derde cd uitgebracht bij Carus waarop
het Salagon Quartett samen met sopraan
Dorothee Mields te horen is in onder meer
Mozart, Mendelssohn en het Stabat Mater
van Boccherini. Op de jongste cd van het
Salagon Quartett staat het zelden gehoorde
Concerto voor viool, piano en strijkkwartet
van Ernest Chausson, dat het Salagon
Quartett samen met violiste Isabelle Faust
en pianist Alexander Melnikov maakte voor
het label Harmonia Mundi.

19.15 Inleiding door Piet De Volder
—
Salagon Quartett:
Christine Busch: viool
Isabelle Farr: viool
Sebastian Wohlfarth: altviool
Gesine Queyras: cello
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Katya Polin: altviool
Christoph Dangel: cello
—
Franz Schubert (1797-1828)
Strijkkwintet in C, D956 (1828)
• Allegro ma non troppo
• Adagio
• Scherzo (Presto) –
Trio (Andante sostenuto)
• Allegretto
Antonín Dvořák (1841-1904)
Strijksextet in A, opus 48 (1878)
• Allegro. Moderato
• Dumka. Poco allegretto
• Furiant. Presto
• Finale. Tema con variazioni. Allegretto
grazioso, quasi andantino

In samenwerking met AMUZ, Antwerpen
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op 28 november 2017 om
20 uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor
het vermijden van storende geluiden, ook
tussen de delen.

KAMERMUZIEK
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Intimiteit &
symfonische volheid

Franz Schubert koos voor zijn Strijkkwintet
in C, D956 (1828) voor een bezetting die
door Luigi Boccherini in diezelfde 18e eeuw
veelvuldig werd benut: twee violen, altviool
en twee celli. Terwijl in de ‘Duitse formatie’
één van de altviolen zich melodisch kan
profileren, is er in de formatie met twee celli
sowieso een solistische rol toebedacht aan
een van de baspartijen. De bezetting met
twee celli heeft niet alleen het voordeel van
symmetrie tussen boven- en onderstemmen,
ze staat ook garant voor een meer gevulde
textuur met symfonische allures.

• Twee meesterwerken uit de
romantische kamermuziek
• Franz Schubert en Antonín
Dvořák combineren
hun lyrische talent met
symfonische grandeur
• Weense en Slavische accenten

Schubert had zeer zeker die orkestrale
volheid op het oog maar eerder had hij al zijn
voorkeur laten blijken voor een volwaardige,
solistische behandeling van de cello, onder
meer in zijn Pianokwintet (D667), zijn laatste
Strijkkwartet (D 887) en de beide Pianotrio’s
(D898 en 929). Afgezien van het dankbare
gebruik van het tenorregister van de cello in
de lyrische passages van het Strijkkwintet
valt het op hoe inventief de componist met
de groepering van strijkers omspringt. Een
deel van het luistergenot, dat men aan
deze gekoesterde partituur beleeft, komt
voort uit de rijke variatie aan instrumentale
combinaties en texturen.
Of Franz Schubert een directe aanleiding
had voor de compositie van zijn Strijkkwintet
is onduidelijk. Het lijkt er eerder op dat het
werk vanuit een grote innerlijke behoefte is
geschreven, mogelijk ook als herinnering aan
het huiselijke kwintetspel in zijn jeugd. Bij die
gelegenheid speelde Schubert eerste viool.
De grootse opzet van het Kwintet verraadt
anderzijds ambities in de richting van de
concertzaal. Zoals vele andere werken van
zijn hand heeft de componist de partituur bij
leven niet meer gehoord.
In het Strijkkwintet vinden we zowat het
hele muzikale universum van Schubert
samengevat: van intieme ‘Hausmusik’ tot de
expansieve, symfonische dimensies van zijn
late kamermuziek; van de uitgelatenheid van
Weense cafémuziek tot beethoveniaanse
sérieux; van landelijke robuustheid tot
meditatieve verstilling. Laatstgenoemde
sfeer vinden we het meest treffend in het
Adagio – het bekendste en tot mythe
verheven deel van het werk waarin een soort

— 04 —

‘Unendliche Melodie’ in tweede viool, altviool
en eerste cello begeleid wordt door een
ritmisch motiefje in de eerste viool, met een
onbestemd, twijfelend karakter, en sonoor
pizzicato-spel in de tweede cello.
(Zo weerklinkt het althans bij de expositie
van het thematische materiaal.)
Tegenover grimmige, duistere krachten
plaatst Schubert een troostende muze
– tedere, introverte thema’s als zovele
kleine beschuttingen tegen een nakende,
grote storm. Maar bovenal lijkt de soms
transcendente kwaliteit van Schuberts
Strijkkwintet iets te verraden van die
‘lichtende, heldere en aanlokkelijke verte’ die
Schubert zo trof bij beluistering van één van
Mozarts Strijkkwintetten – de belofte van
‘een lichter en beter leven’.
Slavisch genereus
Symfonische volheid, een expansieve
vormgeving en lyrische generositeit
zijn eigenschappen die het Strijksextet
van Antonín Dvořák met Schuberts
Strijkkwintet deelt.
Toch liet de Tsjechische componist zich
in de eerste plaats inspireren door de
Strijksextetten, opus 18 en 36 van Johannes
Brahms, die hij in een uitvoering hoorde
met de musici die in november 1879 zijn
eigen werk zouden creëren: het versterkte
kwartet rond vioolvirtuoos Joseph Joachim.
Als Dvořák bij Brahms gemoedelijkheid,
energie en volkse accenten vond, dan wist
hij met gelijksoortige ingrediënten een
eigen, Slavisch getinte taal te smeden.
Het tweede en derde deel van zijn Sextet
zijn respectievelijk als ‘dumka’ en ‘furiant’

opgevat – een koppeling die we ook in
andere kamermuziekwerken van Dvořák
aantreffen. Onder de ‘dumka’ verstaan
we een klaagzang die door de Poolse en
Oekraïense volksmuziek werd overgeleverd
en die voornamelijk door vrouwen werd
vertolkt. ‘Dumka’ is het verkleinwoord van
‘duma’ – de mannelijke tegenvoeter, in
de gedaante van een episch of balladeachtig gezang, vol heroïek. Dvořáks ‘dumky’
hebben nog weinig met de volkse modellen
te maken. Een overwegend mild-elegische,
weemoedige expressie – als verwijzing naar
de originele dumka – wordt gecombineerd
met de variatiekunst van de duma. De furiant
is een onstuimige Boheemse volksdans, die
speelt met een afwisseling van een binaire
en een ternaire maatsoort en gebruikmaakt
van verschuivende ritmische accenten. Het
beheerst hier het pittige Presto. Globaal
genomen is Dvořáks Strijksextet een briljant
en goedgeluimd werk, dat stevig is afgekruid
met een passionele uitdrukking.
Piet De Volder
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Schuberts transcendente muze
Vanaf de jaren 1770 floreerde het
strijkkwintet in het Weense muziekleven.
De instrumentale bezetting was toen nog
erg veranderlijk. Zo waren er kwintetten voor
twee violen, twee altviolen en contrabas en
andere voor drie violen, altviool en contrabas.
Pas aan het einde van de 18e eeuw werd
de zogenaamde Duitse samenstelling van
het strijkkwintet courant – de bezetting die
Mozart aanwendde in zijn kwintetoeuvre:
twee violen, twee altviolen en cello. Het zou
de meest gebruikelijke formatie blijven.

‘Tegenover
grimmige,
duistere krachten
plaatst Schubert
een troostende
muze.’

aan tuberculose. Verder stierven de
Duitse industrieel Friedrich Siemens; de
Engelse fotograaf Eadweard Muybridge,
die in 1887 voor het eerst beelden van
bewegende dieren (Animal Locomotion) had
gepubliceerd; de Britse ontdekkingsreiziger
Sir Henry Morton Stanley; en de ZuidAfrikaanse politicus Paul Kruger.
Vermeldenswaardige geboortes zijn deze
van een aantal toekomstige vedettes van
het witte doek zoals de Amerikaan van
Britse origine Cary Grant (pseudoniem van
Alexander Archibald Leach); de Amerikaan
Johnny Weissmuller, acteur en Olympisch
zwemkampioen (schepper van Tarzan);
en de Amerikaan van Hongaarse afkomst
Peter Lorre. Voor jazzmuziek was 1904 een
bijzonder vruchtbaar jaar, met de geboortes
van Glenn Miller, Bing Crosby, Count Basie en
Coleman Hawkins. Ook twee literaire reuzen
werden geboren in 1904: Pablo Neruda op
12 juli en Graham Greene op 2 oktober.

En wie weet nog dat in 1904 de Nobelprijs
voor de vrede werd toegekend aan het
instituut voor Internationaal Recht in Gent,
deze voor geneeskunde aan de Russische
arts Ivan Pavlov voor zijn ontdekking van de
reflexen van het onderbewustzijn. Of dat op 17
december in Antwerpen het museum Mayer
van den Bergh werd geopend, hetzelfde
jaar dat in Engeland de autofabriek RollsRoyce werd gesticht? 11 mei 1904 was de
geboortedag van de Spaanse surrealistische
schilder Salvador Dali en op 24 april 1904 was
het de beurt aan de Nederlands-Amerikaanse
abstracte schilder Willem de Kooning. De
Duitse nazi-politicus Reinhard Heydrich
werd geboren op 7 maart en de Amerikaanse
atoomfysicus Julius Robert Oppenheimer,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog directeur
was van het laboratorium Los Alamos dat de
eerste kernbom produceerde, werd geboren
op 22 april 1904.
Johan Huys

De begrafenisstoet van Antonín Dvořák

Antonín Dvořák overleed op 1 mei 1904 op
53-jarige leeftijd in zijn woning in Praag.
Zijn begrafenis op 5 mei in het Vyšehradkerkhof werd door duizenden bijgewoond.
1904 was het overlijdensjaar van heel wat
beroemdheden uit zowel de culturele,
politieke als wetenschappelijke wereld.
Daarnaast zagen tijdens datzelfde jaar, het
prille begin van een nieuwe eeuw, ook een
aantal later invloedrijke en/of populaire
figuren het levenslicht.

de Russische vloot bij Port Arthur en een
Russisch leger in de slag bij Moekden. Deze
oorlog, een soort gruwelijk voorspel voor
de twee wereldoorlogen die de nieuwe
eeuw nog te wachten stond, eindigde pas
op 5 september 1905 met de vrede van
Portsmouth: een vredesverdrag dat tot
stand kwam dankzij bemiddeling van de op
8 november 1904 herkozen Amerikaanse
president Theodore Roosevelt. Het was de
eerste keer dat een Europese macht werd
verslagen door een Aziatische.

In 1904 begon de nu bijna vergeten
Russisch-Japanse oorlog. Op 9 februari
verklaarde Japan de oorlog nadat Rusland
het voorstel had verworpen om Korea
als Japanse invloedssfeer te erkennen in
ruil voor erkenning van Mantsjoerije als
Russische invloedssfeer. Japan versloeg

Onder de vermeldenswaardige overlijdens
zijn ongetwijfeld die van de Russische arts
en schrijver Anton Tsjechov, vooral bekend
van zijn toneelstukken zoals De meeuw
(1896), Oom Wanja (1897), Drie zusters
(1900) en zijn allerlaatste De kersentuin
(1903). Tsjechov stierf op 44-jarige leeftijd
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BENJAMIN
BRITTEN
War Requiem

08 NOV — 11 NOV 2017

Beleef Brittens hartverscheurende
kreet naar duurzame vrede live. Laat
u onderdompelen in het thema tijdens
een debat over WO I of tijdens FRONT,
een kunstenparcours samengesteld
door Soundcast, de jongerengroep van
het Concertgebouw. Lees het volledige
verhaal over dit meeslepende werk, met
tal van beeld- en luisterfragmenten, en
heel wat achtergrondinformatie op
www.topstukweken.be.
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HET JAAR
WAARIN DVOŘÁK
OVERLEED

Binnenkort

tijdens de Bach Academie Brugge
ZATERDAG
27 JAN 2018

ZONDAG
28 JAN 2018
17.00 Kamermuziekzaal

Christine Busch &
Jörg Halubek

Bojan Cicic

© Tim Mintiens

© Michiel Hendryckx

17.00 Kamermuziekzaal

Wegen naar Bach

Bach. Vioolsonates
In drie trompes l’oreille tovert de
jonge Kroatische violist Bojan Cicic
een wonderlijke wereld tevoorschijn:
meerstemmige muziek op een enkel
instrument. Biber, Bach en Reger tekenden
de contouren voor dit oorbedrog, ons brein
doet de rest. Spectaculair en magisch

Laat weten wat u van het concert vond op
ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Christine Busch, concertmeester van
Collegium Vocale Gent, trakteert op twee
sonates waarin Bach het ideale evenwicht
bereikt tussen viool en klavecimbel. Met de
zesde Partita speelt Jörg Halubek een werk
dat op slag Bachs roem als klaviervirtuoos
vestigde.

