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Novus String Quartet
Jaeyoung Kim, viool
Young-Uk Kim, viool
Kyuhyun Kim, altviool
Wonhae Lee, cello

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Strijkkwartet in d, KV 421 (1783)
Allegro
Andante
Menuetto: Allegretto - Trio
Allegretto ma non troppo

Johannes Brahms 1833-1897
Strijkkwartet nr. 1 in c, op. 51 (1865-73)
Allegro
Romanza: Poco adagio
Allegretto molto moderato e comodo
Allegro

PAUZE

Dmitri Sjostakovitsj 1906-1975
Strijkkwartet nr. 3 in F, op. 73 (1946)
Allegretto
Moderato con moto
Allegro non troppo
Adagio
Moderato - Meno mosso - Tempo I - Adagio

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

‘Het spel van het ensemble is ongelooflijk 
solide en evenwichtig. Alle vier muzikanten 
presteren op hetzelfde niveau en hun manier 
van muziek maken is boeiend.’ Zo beschreef 
Lukas Hagen, eerste violist van het Hagen 
Quartett en juryvoorzitter, de artistieke 
kwaliteit van het Novus String Quartet 
nadat het de International  Mozart 
Competition Salzburg 2014 had gewonnen. 
Het Novus String Quartet, in 2007 opgericht 
aan de Korean National University of Arts, 
behoort tot de toonaangevende kamer- 
muziekensembles in Korea. Na het winnen 
van de tweede prijs op de prestigieuze ARD 
International Music Competition in München 
in 2012, kreeg het vaste erkenning in Europa. 
Van 2011 tot 2014 studeerde het Novus 
String Quartet bij Christoph Poppen en 
Hariolf Schlichtig aan de Hochschule für 
Musik und Theater in München en gedurende 
het seizoen 2014-2015 aan de Hochschule für 
Musik in Lübeck bij Heime Müller, voormalig 
lid van het Artemis Quartett. 
Het Novus String Quartet bracht een cd uit 
met werk van Beethoven, Webern en de 
zelden gespeelde Koreaanse componist 
Isang Yun, en een tweede met werk van 
Tsjaikovski. Een derde cd bevat de Lyrische 
suite van Berg en Schuberts Der Tod und das 
Mädchen. Afgelopen voorjaar verscheen een 
vierde cd met het Derde en Achtste strijk-
kwartet van Sjostakovitsj. Het Novus String 
Quartet treedt wereldwijd op, van Tokio, 
Zürich, de Elbphilharmonie Hamburg, 
Dortmund tot Tel Aviv, en van de Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern tot het Festival 
van de Los Angeles Philharmonic. Vanavond 
maakt het zijn debuut in Het Concertgebouw.

This evening, the Novus String Quartet will 
play three string quartets, written by three 
composers from three different centuries. 
The works are in chronological order,  
starting with the quartet by Wolfgang 
Amadeus Mozart, written in 1783 in Vienna. 
Mozart had moved to Vienna two years 
before from his native Salzburg, and was 
now living there as a freelancer. The string 
quartet was a fairly new phenomenon, which 
had only been ‘invented’ about twenty-five 
years before. The dark String Quartet in D 
Minor, K 421 is dominated by shadowy 
undertones and a feeling of unresolved 
tension. According to Mozart’s wife 
Constanze, he wrote part of it while she was 
in labour during the difficult birth of their 
first son, Raimund. 
Johannes Brahms’ String Quartet no. 1 in C 
Minor, op. 51 , written ninety years later, is a 
prime example of music from the Romantic 
period. Brahms, intimidated by the greatness 
of his predecessors Haydn, Mozart, 
Beethoven and Schubert, only dared to write 
his first quartet when he was forty. However, 
he still thought that he had something new 
to say after Beethoven, and with him, the 
string-quartet genre was saved. 
Over seventy years after Brahms, Dmitry 
Shostakovich wrote his String Quartet no. 3 in 
F Major, op. 73, in the politically charged 
post-war Soviet Union, but withdrew it after 
the premiere, as it evoked too many dark 
memories for him.  

Translation: Anne Hodgkinson

Het Novus String Quartet brengt in dit 
concert drie strijkkwartetten van drie com-
ponisten uit drie eeuwen. De werken staan in 
chronologische volgorde, met dat van 
Mozart als eerste. Hij schreef het in 1783 in 
Wenen, waarheen hij twee jaar eerder 
verhuisd was vanuit zijn geboortestad 
Salzburg en waar hij nu leefde als freelancer. 
Het strijkkwartet bestond toen nog maar 
kort, het was pas een jaar of vijfentwintig 
eerder ‘uitgevonden’. Het werk van Brahms is 
van negentig jaar later en een echt voorbeeld 
van de romantiek. Ruim zeventig jaar later 
zette Sjostakovitsj kort na de Tweede 
Wereldoorlog zijn Derde strijkkwartet op 
papier, dat hij toch weer terugtrok vanwege 
alle zwarte herinneringen die het bij hem 
opriep. 

Gecomponeerd tijdens bevalling
Maar om te beginnen het donker getinte 
Strijkkwartet in d, KV 421 van Wolfgang 
Amadeus Mozart. Het eerste deel begint met 
een thema dat de ruimte neemt, en tegelijker- 
tijd een pijnlijke en klagende indruk maakt. 
Ook het tweede deel wil maar niet vreed-
zaam en zangerig klinken, zoals een lang-
zaam deel meestal doet. Het hele kwartet 
wordt beheerst door onrust en schaduw- 
kanten. Alleen in het Trio van het Menuet 
wordt de donkere sluier even opgetild. 
Volgens Mozarts vrouw Constanze compo-
neerde Mozart dit Menuet als een reactie op 
de pijnlijke geboorte van hun eerste zoon 
Raimund. Tijdens de bevalling was Wolfgang 
in de aangrenzende kamer dit Menuet aan 
het schrijven. Het kwartet eindigt met een 
thema met variaties.

Gered uit de vlammen
Johannes Brahms heeft tot zijn veertigste 
gewacht met het publiceren van zijn eerste 
strijkkwartetten. Hij werd onzeker van de 
sterke voorbeelden van Haydn, Mozart, 
Beethoven en Schubert. Toch had hij in stilte 
geëxperimenteerd. Maar daarvan eindigde 
het meeste in de kachel. Brahms leefde ook 
bepaald niet in de bloeitijd van het kwartet, 
het was bijna passé. Tot hij het vulde met 
romantische adem en er voor het eerst sinds 
Beethoven weer iets nieuws mee wist te 
zeggen. Het resultaat waren zijn twee 
Strijkkwartetten in  c en a, op. 51, waarvan 
vandaag het eerste klinkt. 

Dagboek uit de oorlog
Voor Dmitri Sjostakovitsj hadden zijn strijk-
kwartetten een persoonlijke lading. Ze 
waren voor hem getuigenissen, als bladzij-
den uit een geheim gehouden dagboek. 
Zeker in de Sovjet-Unie, waar in de tijd van 
Stalin vele kunstenaars achter de tralies 
belandden, of erger. Sjostakovitsj’ Derde 
strijkkwartet in F, op. 73 was zo’n hoogst 
persoonlijk werk, waarin hij terugblikte op de 
oorlog, het kwaad en het geweld. Hoewel de 
première in Moskou door het Beethoven 
Kwartet in 1946 een groot succes was, trok 
Sjostakovitsj het strijkkwartet terug, ook al 
bleef het circuleren in privékringen. Na 
afloop van de première schreef de pianist 
Konstantin Igoemnov: ‘Deze mens voelt het 
leven duizendmaal diepgaander aan dan wij 
musici allemaal bij elkaar.’ 

Clemens Romijn

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify- 
playlist en neem een kijkje achter de scher-
men via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd en 
in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom 
hinderlijke geluiden, zoals hoesten, zoveel 
mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op 
‘stil’ en houd er rekening mee dat ook  
oplichtende schermen de concentratie  
kunnen verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Fuse
Vier tien jaar Fuse in een feestelijk concert waarbij alleen 
het onverwachte verwacht kan worden.

zo 21/08 
20.00 uur 
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De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


