Atrium Quartet
AANBOD SEIZOEN | 2019–2020–2021
Programma I
‘BEETHOVEN 250’
Ter ere van Beethoven’s 250ste geboortedag in 2020
1. Beethoven – Strijkkwartet in D majeur op. 18 nr. 3
2. Sjostakovitsj - Strijkkwartet in Des majeur op. 133 nr. 12
3. Beethoven – Strijkkwartet in Es majeur op. 127 nr. 12
De zestien strijkkwartetten van Beethoven behoren, vanaf het begin van hun internationale
carrière in Wigmore Hall, tot de kern van het repertoire van het Atrium Quartet.
Hun uitvoering van Beethoven’s op. 59 nr. 2 werd betiteld als de beste gedurende de 9th International
London String Quartet Competition. Gramophone Magazine riep de opname van het tiende strijkkwartet
uit tot cd van de maand. Voor 2020 is het Atrium Quartet uitgenodigd alle strijkkwartetten van Beethoven
integraal uit te voeren in de Suntory Hall in Tokyo.
Keuze: Sjostakovitsj – Pianokwintet in g mineur op. 57
i.s.m. pianist Misha Fomin

Programma II
‘EEN TRIP NAAR CENTRAAL AZIÊ via ST PETERSBURG
Rachmaninov – Strijkkwartet nr. 2 ‘Onvoltooid’
Khalmammedov – Strijkkwartet “Ter nagedachtenis aan de vrouwen en kinderen, slachtoffers van WWII”
Nurymov – Strijkkwartet nr. 2 “Ter nagedachtenis aan Indira Ghandi”
Arensky – Strijkkwartet nr. 2 op. 35a “Ter nagedachtenis aan Tsjaikovski”

Het Atrium Quartet neemt regelmatig zelden uitgevoerde werken in hun programma
op. De strijkkwartetten van Rachmaninov en Arensky, leerling en leraar, werden aan het einde
van de negentiende eeuw gecomponeerd. Rachmaninov’s ‘Onvoltooide’ is een jeugdwerk waarin
de invloed van Tsjaikovski duidelijk hoorbaar is. Arensky wijdde zijn opus 35a nr. 2 aan
Tsjaikovski, die zijn vriend en mentor was.
De afstand tussen St. Petersburg en Turkmenistan is weliswaar 3200 kilometer maar aan het
einde van de twintigste eeuw studeerden er vele Turkmen studenten in Moskou of St. Petersburg.
Zij componeerden muziek gebaseerd op hun volksmuziek. Twee belangrijke componisten zijn
Nury Khalmammedov en Chary Nurymov, hun kwartetten behoren tot de top van de kamermuziek
uit Centraal Azië.

