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Quatuor Ebène

Beethoven Integrale

DO 17 SEP 2020

VR 18 SEP 2020

Quatuor Ebène

Quatuor Ebène

Quatuor Ebène

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.3 in D, opus 18 nr.3 (1799)
• Allegro
• Andante con moto
• Allegro
• Presto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.2 in G ‘Compliments’, opus
18 nr.2 (1801)
• Allegro
• Adagio cantabile
• Scherzo. Allegro
• Allegro molto, quasi presto

Beethoven 1

‘Ik ben heel gelukkig
dat we het Franse
Quatuor Ebène ondanks
alles bij ons kunnen
verwelkomen. Hun tour
de force om het publiek
te trakteren op àlle
strijkkwartetten van
Beethoven, is werkelijk
uniek. De wereldtournee
van dit prestigeproject
is in rook opgegaan,
en dus presenteert
het kwartet bij ons
onverhoopt de première
van hun bijdrage aan
het Beethovenjaar. Niet
te missen!’

Strijkkwartet nr.11 in F ‘Quartetto serioso’,
opus 95 (1810)
• Allegro con brio
• Allegretto ma non troppo
• Allegro assai vivace ma serioso
• Larghetto espressivo – Allegretto agitato

Strijkkwartet nr.16 in F, opus 135 (1826)
• Allegretto
• Vivace
• Lento assai, cantate e tranquillo
• Der schwer gefasste Entschluss

Korte toelichting door Jan Christiaens

Korte toelichting door Jan Christiaens

Strijkkwartet nr.8 in E ‘Razumovsky’, opus
59 nr.2 (1806)
• Allegro
• Molto adagio. Si tratta questo pezzo con
molto di sentimento
• Allegretto – Maggiore (thème Russe)
• Finale. Presto

Strijkkwartet nr.14 in cis, opus 131 (18251826)
• Adagio ma non troppo e molto espressivo
• Allegro molto vivace
• Allegro moderato
• Andante, ma non troppo e molto
cantabile
• Presto
• Adagio quasi un poco andante
• Allegro

— Jeroen Vanacker

KAMERMUZIEK
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17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

Quatuor Ebène:
Pierre Colombet: viool
Gabriel Le Magadure: viool
Marie Chilemme: altviool
Raphaël Merlin: cello

Beethoven 2

DO 24 SEP 2020

ZA 26 SEP 2020

Quatuor Ebène

Quatuor Ebène

Quatuor Ebène

Quatuor Ebène

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.5 in A, opus 18 nr.5
(1798-1800)
• Allegro
• Menuetto
• Andante cantabile
• Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.6 in Bes ‘La Malinconia’,
opus 18 nr.6 (1798-1800)
• Allegro con brio
• Adagio ma non troppo
• Scherzo. Allegro
• La Malinconia: Adagio – Allegretto
quasi allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.1 in F, opus 18 nr.1 (1798-1800)
• Allegro con brio
• Adagio affettuoso ed appassionato
• Scherzo. Allegro molto
• Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr.7 in F ‘Razumovsky’, opus 59
nr.1 (1806)
• Allegro
• Allegretto vivace e sempre scherzando
• Adagio molto e mesto
• Thème russe. Allegro

Beethoven 3

17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

VR 25 SEP 2020

Beethoven 4

Strijkkwartet nr.4 in C, opus 18 nr.4
(1798-1800)
• Allegro ma non tanto
• Andante scherzoso, quasi allegretto
• Menuetto. Allegretto
• Allegro

Korte toelichting door Jan Christiaens
Strijkkwartet nr.15 in A, opus 132 (1823-1825)
• Assai sostenuto – Allegro
• Allegro ma non tanto
• Heiliger Dankgesang eines Genesenen
an die Gottheit, in der lydischen Tonart:
Molto adagio – Neue Kraft Fühlend:
Andante – Molto adagio – Andante –
Molto adagio: Mit innigster Empfindung
• Alla marcia, assai vivace – Più allegro –
Presto
• Allegro appassionato – Presto

Korte toelichting door Jan Christiaens
Strijkkwartet nr.12 in E, opus 127 (1824-1825)
• Maestoso – Allegro
• Adagio, ma non troppo e molto cantabile
• Scherzando vivace – Presto
• Finale
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Beethoven 5

Strijkkwartet nr.10 in Es ‘Harfenquartett’,
opus 74 (1809)
• Poco adagio – Allegro
• Adagio ma non troppo
• Presto – Più presto quasi prestissimo
• Allegretto con variazioni
Korte toelichting door Jan Christiaens
Strijkkwartet nr.9 in C ‘Razumovsky’,
opus 59 nr.3 (1806)
• Introduzione. Andante con moto – Allegro
vivace
• Andante con moto quasi allegretto
• Menuetto grazioso
• Allegro molto

Beethoven 6

Korte toelichting door Jan Christiaens
Strijkkwartet nr.13 in Bes, opus 130 met
Grosse Fuge, opus 133 (1825-1826)
• Adagio ma non troppo – Allegro
• Presto
• Andante con moto, ma non troppo
• Alla danza tedesca. Allegro Assai
• Cavatina. Adagio molto espressivo
• Finale: Allegro
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ZA 19 SEP 2020

Schaalvergroting

Muziek voor mensen op leeftijd, die zich in
maatpak en met een uitgestreken gezicht
te goed doen aan de technische finesses
die op het podium bijeengestreken worden.
Zo dacht ik als tiener over het strijkkwartet,
dat toch als een van de meest ernstige
genres van de klassieke muziek staat
aangeschreven. Die ernst heeft echter
niets met saaiheid van doen. Integendeel,
de gewichtigheid van het strijkkwartet ligt
vooral hierin, dat de muziek er tot haar
naakte essentie is herleid. Slechts vier
notenbalken, meer heeft de componist niet
ter beschikking om een wereld van melodie,
dialoog en gevoel op te roepen. Dat dwingt
juist tot een grote bedachtzaamheid.
De centrale vraag is immers hoe de
notenbalken zo te bevolken met klank, dat
er met slechts vier partijen een maximale
zeggingskracht bereikt wordt.

Verkenning van nieuw terrein
In zijn zestien strijkkwartetten formuleerde
Beethoven evenveel fascinerende
antwoorden op deze vraag. Hij had het
genre en de bijbehorende conventies van
zijn voorgangers Haydn en Mozart geërfd.
In hun handen was het strijkkwartet
ontwikkeld tot het meest prestigieuze genre
van het Weense classicisme. Beethovens
eerste set van zes strijkkwartetten opus 18
(1798-1800; opgedragen aan de mecenas
Prins Lobkowitz) staat helemaal in deze
traditie. De kwartetten zijn vierdelig
en vertonen dezelfde structuur als de
toenmalige symfonie: tussen het openingsen slotdeel in een snel tempo staan een
menuet (of het iets pittiger scherzo) en een
trage, zangerige beweging.
Toen Beethoven rond 1794 aan de
compositie van de kwartetten begon, was hij
overigens helemaal verzonken in de studie
van strijkkwartetten van Mozart en Haydn,
die hij met de hand overschreef. En toch

kunnen de zes kwartetten bezwaarlijk als
brave oefeningen van een volgzame leerling
bestempeld worden. Daarvoor verkennen ze
te veel nieuw terrein, vooral op twee vlakken.
Vooreerst is de enorm doorgedreven
motivische concentratie opvallend. Luister
maar naar de openingsmaten van opus 18
nr. 1. Het is een ware lust voor het oor om
na te gaan hoe de componist het vinnige,
gebalde basismotief laat uitgroeien tot een
muzikaal discours waar geen speld tussen
te krijgen is! Daarnaast geeft Beethoven
zijn voorgangers het nakijken op het vlak
van uitgesproken expressieve contrasten.
Het meest opmerkelijke voorbeeld klinkt
in het laatste deel van het laatste kwartet,
‘La malinconia’ (‘de melancholie’, opus 18
nr. 6), met zijn dramatische en onorthodoxe
dialoog tussen verdriet en vreugde. Het
trage tempo en de gewrongen harmonieën
ademen een en al droefgeestigheid, tot een
levenslustige dans alle treurnis plots doet
smelten als sneeuw voor de zon.
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• Beethovens eerste set
strijkkwartetten volgt de
traditie van voorgangers
Haydn en Mozart, maar is
vernieuwend omwille van de
motivische concentratie en
expressieve contrasten.
• In de kwartetten uit zijn
middenperiode kiest Beethoven
duidelijk voor schaalvergroting.
• Beethovens late
strijkkwartetten zijn stuk voor
stuk een wereld op zich.

In de vijf kwartetten uit Beethovens
middenperiode (opus 59, 74 en 95) voltrekt
zich een duidelijke schaalvergroting. Die was
door de componist ingezet met zijn Derde
symfonie, de Eroica (1803-04), die langer
en intenser was dan een symfonie tot dan
toe ooit geweest was. De drie Razumovskykwartetten, opus 59 (1806) – genoemd naar
de Russische ambassadeur in Wenen die
de kwartetten bestelde – dragen duidelijk
de sporen van deze nieuwe denkwijze. Ze
nemen elk bijna een kwart meer tijd in
beslag dan hun voorgangers! Bovendien
speelt het contrapunt – het samengaan van
verschillende evenwaardige partijen – een
almaar belangrijker rol, terwijl de componist
voordien vaker voor het patroon ‘melodie
met begeleiding’ koos. Zo is de finale van
opus 59 nr. 3 opgevat als een fuga, zowat
het summum van contrapuntisch vernuft.
Het Harp-kwartet, opus 74 (1809), dat
zijn bijnaam ontleent aan een handvol
pizzicato-tonen in het openingsdeel,
brengt een andere bijzonderheid op
het voorplan: de verkenning van nieuwe
klankmogelijkheden. In het trage deel voel
je hoe de componist onverdroten op zoek is
naar nieuwe klankcombinaties en -texturen.
Voor het Quartetto serioso, opus 95 (1810)
moet de luisteraar zich schrap zetten,
vooral in het openingsdeel. De muziek krijgt
er een enorm groot soortelijk gewicht,
alsof Beethoven een kolossale muzikale
architectuur heeft samengebald in amper
vijf minuten muziek.

Het strijkkwartet
barst uit zijn voegen
Nog meer dan de kwartetten uit de
middenperiode zijn de late strijkkwartetten
stuk voor stuk een wereld op zich. Ze werden
alle voltooid na de Negende symfonie
(1824), waarmee ze de intense persoonlijke

‘In het strijkkwartet
is de muziek tot
haar naakte essentie
herleid.’
uitdrukkingskracht gemeen hebben. Op alle
mogelijke manieren zoekt Beethoven zijn
muzikale taal te vernieuwen en te verwijden,
ook als het strijkkwartet daardoor uit zijn
klassieke voegen dreigt te barsten.
Terwijl opus 127 (1825) en 135 (1826) op
vormelijk vlak nog eerder traditioneel zijn
(ze tellen vier delen), breidt Beethoven de
structuur in de overige drie kwartetten uit
tot vijf, zes en zelfs zeven delen. Zorgde
tevoren de gemeenschappelijke toonaard
voor een zekere eenheid van karakter in
meerdelige werken, dan zegt Beethoven nu
ook deze factor van stabiliteit vaarwel! Zo
zijn de zes delen van opus 130 (1826) in vijf
verschillende toonaarden geschreven, het
zevendelige opus 131 (1826) bestrijkt zelfs zes
toonsoorten.
Bovendien wordt het traditionele
expressieve evenwicht van de verschillende
delen doelbewust scheefgetrokken. Dat
gebeurt het meest uitgesproken in opus 130,
waarvoor Beethoven als finale een uiterst
breedvoerige en raadselachtige fuga op
papier zette. Onder druk van de uitgever,
die de partituur in die vorm onverkoopbaar
vond, componeerde Beethoven een nieuwe
finale. Maar koppig als hij was, liet hij de
zogenaamde Grosse Fuge als een apart
opusnummer (opus 133, 1826) uitgeven.
Quatuor Ébène legt de opmerking van de
uitgever naast zich neer, en laat Beethovens
oorspronkelijke geheel klinken. Welkom in
de eigenzinnige wereld van Beethovens
strijkkwartetten!
— Jan Christiaens
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De strijkkwartetten
van Beethoven

De eerste uitvoerders van
Beethovens strijkkwartetten

Het Quatuor Ebène (FR) werd opgericht
in 1999 en volgde lessen bij Gábor Takács,
Eberhard Feltz, György Kurtág en het
Quatuor Ysaÿe. De overwinning van
het viertal op de ARD Internationaler
Musikwettbewerb van 2004 in München
was het startpunt voor een succesvolle
carrière, die bekroond werd met nog
talrijke andere onderscheidingen, zoals
de BorlettiBuitoni Trust in 2007 en de
Frankfurter Musikpreis 2019, die toen voor
het eerst in zijn geschiedenis toegekend
werd aan een ensemble. Het elan van het
Quatuor Ebène, met hun charismatische
spel, hun verfrissende benadering van
tradities en hun openheid voor nieuwe
vormen weet een groot en jong publiek
aan te spreken. Het succes liet het kwartet
schitteren op de grootste podia wereldwijd
en deelnemen aan de voornaamste
internationale festivals. Van april 2019 tot
januari 2020 had het Quatuor Ebène een
wereldtournee voorzien met Beethoven
Live around the World, die intussen met
vertraging van start ging. De bedoeling van
het gezelschap was om, naar aanleiding
van hun 20-jarige bestaan en de 250e
verjaardag van Beethoven, de integrale
uitvoering van de strijkkwartetten van de
componist te brengen. Eind dit jaar komt er
ook een documentaire van deze odyssee.
De platen van het kwartet kregen heel
wat bekroningen en bestrijken een groot
repertoire: Haydn, Bartók, Brahms, Mozart,
Schubert, Debussy, Fauré, Félix en Fanny
Mendelssohn. Recent brachten ze dus ook
Beethoven around the World - The complete
string quartets (Warner Classics, 2020) uit.
Daarnaast verkennen ze ook crossovers
met andere genres zoals op hun album
Fiction (2010) met jazz-arrangementen,
Brazil (2014) een samenwerking met
jazzzangeres Stacey Kent, en hun opname
met Michel Portal, Eternal Stories (2017).
Het strijkkwartet won de Prix Belmont

van de Forberg-Schneider Foundation
in 2005. Dankzij deze stichting, die in
nauw contact staat met de muzikanten,
speelt het Quatuor Ebène sinds 2009
op oude instrumenten die ze samen met
Gabriele Forberg-Schneider selecteerden
en dankzij hen kunnen ontlenen. Het
kwartet deelt zijn jarenlange ervaring
via masterclasses aan het Conservatoire
National Supérieur de Paris.
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Toen Beethoven in 1792 naar Wenen kwam
om er zogenaamd bij Haydn te studeren
– veel is daar niet van in huis gekomen –
was het spelen van strijkkwartetten het
muzikale vermaak bij uitstek in de salons
van de adel en de gegoede burgerij.
Graaf Andreas Kirillovich Razumovsky, de
Russische ambassadeur in Wenen, was niet
alleen de opdrachtgever van Beethovens
drie kwartetten, opus 59, maar had
bovendien tussen 1808 en 1816 een eigen
strijkkwartet. Prins Nikolas Borissovich
Galitzin, een Russische prins en begaafd
cellist, bestelde eveneens drie kwartetten
bij Beethoven, het opus 127, 130 en 132. De
kwartetten opus 18 en 74 zijn dan weer
opgedragen aan prins Joseph Maximilian
Lobkowitz die een enthousiast violist was.
De privé-audities van kamermuziek waren
enkel toegankelijk voor een select publiek
waaronder ook menig muziekrecensent.
De creaties van grotere werken zoals
symfonieën gebeurde meestal in het
Theater an der Wien, toegankelijk, mits
betaling, voor een breder publiek.
Publieke uitvoeringen van strijkkwartetten
waren destijds ook bij een wat minder
select publiek erg populair. Dit was
koren op de molen van talrijke niet enkel
Weense uitgevers zoals Mollo&Co, Artaria,
Steiner & Co of Breitkopf & Härtel … die
er een aardige stuiver aan verdienden en
componisten soms bijna smeekten om
nieuwe kwartetten of kwartetbewerkingen.
Veel Beethovenkwartetten werden voor
het eerst uitgevoerd door het privékwartet van graaf Razumovsky, alhoewel
niet altijd in dezelfde samenstelling. Ook
prins Karl Lichnowsky bij wie Beethoven
een tijdlang verbleef en in wiens paleis
verschillende werken van hem werden
gecreëerd, waaronder de Tweede symfonie,
beschikte over een huiskwartet. De destijds
bekende violist Ignaz Schuppanzigh
(1776-1830) die als artistiek directeur van

de Weense Augartenkonzerte vanaf 1804
daar publieke kwartetavonden gaf, was
meestal de primarius van beide privékwartetten. Voor de Augartenkonzerte
speelde Josef Mayseder tweede viool, een
zekere Anton Schreiber altviool en Anton
Kraft cello. Het kwartet van Lichnowsky
bestond naast Schuppanzigh uit Franz
Weiss, Anton Kraft en diens zoon Nikolaus
Kraft. Het kwartet dat graaf Razumovsky
vanaf 1808 engageerde bestond naast
Schuppanzigh als primarius uit Louis
Sina of soms Razumovsky zelf (tweede
viool), Franz Weiss (altviool) en Josef Linke
(cello). Door een brand in Razumovsky’s
paleis werd in 1816 dit kwartet ontbonden.
Schuppanzigh vertrok naar Rusland, maar
in juni 1823 keerde hij naar Wenen terug.
De kwartetavonden werden hernomen en
ook Beethovens laatste kwartetten werden
door Schuppanzigh en co gecreëerd.
De jonge Karl Holz speelde nu tweede
viool en omstreeks 1825 kreeg de vrij
volumineuze Schuppanzigh – Beethoven
noemde hem gekscherend ‘Falstaff’ wat
technische moeilijkheden en werd steeds
vaker vervangen door de eveneens jonge
getalenteerde violist Josef Böhm. Het
was het kwartet van Lichnowsky dat
in 1801 en 1802 ook de eerste Weense
publieke uitvoeringen van Beethovens
opus 18 verzorgde en al vlug als hét
Beethoven-kwartet werd bestempeld.
De creatie van het kwartet opus 127 (op
6 maart 1825) werd een flop mede door
het slordige spel van Schuppanzigh. De
Leipziger Allgemeine Zeitung schreef:
‘Het werk werd door weinigen begrepen
en liet een chaotische indruk na.’ Zelfs
uitstekend uitgevoerd blijken tot op
vandaag slechts weinigen de genialiteit
van deze laatste kwartetten te begrijpen.
— Johan Huys.

— 09 —

17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

BIOGR AFIE

Biografie

Voor het leven in beeld

Let it bee
vr 11 sep 2020 – wo 30 jun 2021

De fabelachtige
stad

Aline Héau is een Franse fotograaf
en seizoenskunstenaar van het
Concertgebouw in 2020-2021. Haar foto’s
zijn het resultaat van cyanotypie, een oud,
traditioneel procédé, dat ze toepast op
glas, van oudsher een fotograﬁsch medium.
De bescheiden onderwerpen die tegen de
plaat worden gedrukt, onthullen vervolgens
de schoonheid van hun vorm en laten een
afdruk na in Pruisisch blauw. Elke stap
van het proces, van het verzamelen van
specimens, de fotosensibilisatie van het
glas, tot de afdruk waar het licht doorheen
gaat, draagt bij tot de creatie van dit
subtiele portret van de natuur. Meer op
concertgebouw.be/seizoenskunstenaar

Wetenschappers trekken aan de alarmbel:
de biodiversiteit krimpt aan een steeds
sneller tempo. Onze leefomgeving dreigt de
komende jaren drastisch te veranderen. Hoe
ziet de relatie van de mens tot de natuurlijke
omgeving eruit, nu we steeds meer in een
stedelijke omgeving wonen? Hoe is de
relatie tussen mens en dier in de loop van
een eeuw veranderd? Voor De fabelachtige
stad trekken geluidskunstenaar Ruben
Nachtergaele en schrijver Eva De Groote
de stad in om uitzonderlijke verbindingen
tussen mens en dier vast te leggen in zes
audioportretten. Illustrator Randall Casaer
vangt de magie daarvan in een reeks
bijzondere beelden.
concertgebouw.be/fabels-podcasts

vr 11.09.2020 – zo 15.11.2020

17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

Tentoonstelling
Aline Héau

Het gaat niet goed met de bijen. Een tekort
aan voedsel en het gif dat we gebruiken in
de landbouw en in onze tuinen is nefast voor
hen. Volgens Albert Einstein hebben we nog
vier jaar te leven mocht de bij uitsterven. Zij
zorgt immers voor de bestuiving van planten
en is zo een onontbeerlijke schakel in de
voedselketen. Met het fundraising-project
Let it bee steunen we Aculea, de gewestelijke
wilde bijen en wespen werkgroep van
Natuurpunt. Draag een centje bij in ruil voor
zaadzakjes en bloembollen – meteen ook
voedsel voor de bijen dus. Een weelderige
tuin – zonder pesticiden – helpt de
biodiversiteit en zo de bijen, vogels, egels
én onszelf. Alle info in de Expobox en op
concertgebouw.be

© Peter De Bruyne

© Randall Casaer

© Peter De Bruyne

17-19 SEP & 24-26 SEP 2020

Het komende seizoen laten we je niet alleen
horen hoe de natuur klinkt of inspireert, maar
we laten je het ook graag zien in verschillende
expo’s en installaties.

vanaf vr 11 sep 2020
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Beethovenjaar
2020
Dit jaar is het exact 250 jaar geleden
dat Beethoven zijn eerste kreetje
slaakte. En dat vieren we niet alleen
met deze Beethoven-Integrale.
Bekijk alle Beethoven-concerten op
concertgebouw.be/beethovenjaar
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In de kijker
ZONDAG

ZONDAG

04 OKT 2020

11 OKT 2020
14.00 Concertzaal

© Joëlle Van Autreve

11.00 Concertzaal

Jan Michiels &
Inge Spinette

CAROUSEL
Debussy, Ravel & Henderickx

Mahler. Symfonie nr.3
Annelien Van Wauwe en haar CAROUSEL
verkennen het kleurenpalet van Franse
fin-de-sièclecomponisten als Debussy
en Ravel, balancerend tussen traditie en
vernieuwing. Net als in Ravels Introduction
et allegro tokkelt de harp zich een weg
naar je hart in Wim Henderickx’ Lagrimas.

Laat weten wat je 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

Mahlers Derde symfonie lijkt de schepping
van de wereld in klank te willen vatten: van
oerkrachten, flora en fauna tot de liefde.
Jan Michiels en Inge Spinette openbaren
het mysterie van de natuur in Josef von
Wöss’ bijzondere transcriptie van dit
monumentale werk voor vierhandig piano.

