
Zaterdag 20 augustus 2022
Kleine Zaal 20.00 uur

GoYa Quartet Amsterdam
Sylvia Huang, viool
Mirelys Morgan Verdecia, viool
Saeko Oguma, altviool 
Honorine Schaeffer, cello

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Strijkkwartet in F, op. 59 nr. 1 (1806)
Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Thème russe: Allegro

Maurice Ravel 1875-1937
Strijkkwartet in F (1902-03)
Allegro moderato - Très doux
Assez vif - Très rythmé
Très lent
Vif et agité

Dit concert heeft geen pauze.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

De leden van het GoYa Quartet vertegen-
woordigen vier nationaliteiten: Sylvia Huang 
(viool) komt uit België, Mirelys Morgan 
Verdecia (viool) uit Cuba, Saeko Oguma 
(altviool) uit Japan en Honorine Schaeffer 
(cello) uit Frankrijk. Ze maken alle vier deel 
uit van het Concertgebouworkest. De muzi-
kale en persoonlijke klik deed hen in 2014 
besluiten een kwartet te vormen. 
Succes kwam snel. Het GoYa Quartet gaf 
vele concerten in Nederland en België. In 
2015 won het de Prix du Salon, een onder-
scheiding waarmee de business club van het 
Concertgebouworkest ondernemende 
orkestleden honoreert. Weer een jaar later 
volgde de eerste tournee, naar de drie 
Baltische staten. 
In 2019 werd het kwartet uitgenodigd voor 
het Quartz Internationaal Strijkkwartet-
festival in België, waar het Mendelssohns 
Octet uitvoerde samen met het Quatuor 
Danel. Ook werkte het in 2020 mee aan  
het Beethoven Online Festival van  
Het Concertgebouw.
Het repertoire van het GoYa Quartet is breed 
en reikt van Haydn tot Bartók. Daarnaast 
werken de vier graag samen met andere 
musici. Op hun eerste cd uit 2016 was dat 
contrafagottist Simon Van Holen; in 2019 
concerteerde het kwartet in Italië met 
Calogero Palermo, soloklarinettist van het 
Concertgebouworkest.

Ludwig van Beethoven waited to write his 
first string quartet until he was a well- 
established composer. But once he took the 
plunge, he quickly became a master of the 
quartet genre.
Today’s work is one of the string quartets 
Beethoven composed for Count 
Razumovsky, who was not only a Russian 
ambassador but a gifted violinist. 
Razumovsky gave Beethoven free rein to 
experiment. At the time, audiences found 
this piece incomprehensible. But to today’s 
listeners, it sounds spirited and romantic, full 
of restrained tension and unexpected twists 
and turns. Beethoven must have had his 
patron in mind when he based the last 
movement on a Russian folk song.
Maurice Ravel, like many Parisians circa 
1900, was fascinated by other cultures. As a 
result, his music often has an exotic and 
enchanted quality. One example is his String 
Quartet in F major, which he composed when 
he was 27. This is an early work – Ravel’s 
masterpieces, including the Boléro, wouldn’t 
be written for some years. But the quartet 
clearly displays the composer’s originality. 
The four instruments are not only bowed but 
plucked and caressed, creating a sensuous 
effect. In the closing movement, the compo-
ser leaves his signature with an angular (5/8) 
rhythm derived from a Basque folk dance. 
With that, Ravel subtly pays homage to his 
mother’s native country, Spain. 

Translation: Eileen Stevens

Hoe onstuimig Ludwig van Beethovens 
karakter ook was, zijn strijkkwartetproductie 
was het resultaat van zorgvuldige planning. 
Na een paar jeugdige probeersels wachtte hij 
jaren tot hij zijn eerste serieuze kwartet 
schreef. Zijn leermeester Haydn, de grond-
legger van het strijkkwartetgenre, had een 
hoge norm gesteld. Maar toen hij zich er 
eenmaal op toelegde, was het raak. 
Beethoven werd zelf uiteindelijk een van de 
grootste kwartetcomponisten aller tijden; 
steeds weer voegde hij nieuwe elementen 
toe en verkende hij nieuwe horizons.
In 1806 componeerde Beethoven drie kwar-
tetten voor Graaf Andreas Razoemovski, de 
Russische ambassadeur in Wenen en een 
begaafd violist. Van hem kreeg Beethoven  
de ruimte om te experimenteren. De 
‘Razoemovski-kwartetten’ zijn dan ook 
langer en complexer dan zijn eerdere strijk-
kwartetten. Heel wat luisteraars vonden het 
rare, onbegrijpelijke muziek, maar de zelf-
verzekerde Beethoven reageerde: ‘Ze zijn 
gecomponeerd voor de toekomst.’
Muziekpubliek leert snel. Wat toen onbegrij-
pelijk klonk, klinkt nu meeslepend en expres-
sief. In het Strijkkwartet in F, op. 59 nr. 1, het 
eerste van de ‘Razoemovski-kwartetten’, 
bewijst Beethoven zich als een voorbode van 
de romantiek. Deel één zit vol ingehouden 
spanning; de ontlading wordt steeds weer 
uitgesteld. Het tweede, snellere deel is een 
grillig miniatuurtje met voortdurende sfeer- 
en tempowisselingen. Het Adagio is een 
indringende ‘treurzang’, en om zijn Russische 
opdrachtgever te plezieren baseerde 
Beethoven het slotdeel op een Russisch 
volksliedje.

Een betoverend kwartet van Ravel
Zoals veel Franse componisten componeerde 
Maurice Ravel slechts één strijkkwartet. Het 
illustreert de Franse neiging naar bondig-
heid: kwartet klaar, op naar een nieuwe 
uitdaging. Lange uitweidingen en grote 
gebaren zijn troef bij Duitse componisten, 
maar zitten niet in de Franse muzikale aard.
Ravel schreef superverfijnde, sprankelende 
en kleurige muziek. Zijn eigen emoties liet hij 
er zorgvuldig buiten – daarmee had het 
publiek niks te maken, vond hij. Voor hem 
volstond het wanneer muziek fonkelde en 
het oor streelde. Dat geldt al voor het 
Strijkkwartet in F, een van zijn vroegste 
composities. Het klinkt afwisselend drome-
rig, speels en exotisch: muziek die zich vanaf 
de eerste maten als een zacht gewaad om je 
heen plooit en vier delen lang blijft verleiden 
en verrassen. De 27-jarige Ravel droeg het 
kwartet op aan zijn docent Gabriel Fauré 
(‘mon cher Maître’). Die was een groot 
kenner van religieuze muziek – en daaraan 
refereert Ravel herhaaldelijk door de sfeer 
van eeuwenoude kerkgezangen op te roe-
pen, vooral in het derde deel. Maar duide- 
lijker nog knoopt Ravel aan bij de ‘impressio-
nistische’ componeerstijl die zijn wat oudere 
collega Claude Debussy had geïntroduceerd: 
melodielijnen groeien en vertakken zich als 
woekerplanten, donkere cellokleuren staan 
tegenover fel oplichtende accenten van de 
violen, en de sfeer is altijd betoverend en 
onwerkelijk. Het slotdeel heeft de wonder-
lijke maatsoort (vijfachtste) van een 
Baskische volksdans – waarmee Ravel naar 
het geboorteland van zijn moeder verwees.

Michiel Cleij

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 oplich-
tende schermen de concentratie kunnen 
verstoren.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Ben Kim, Niek Baar en Ella van Poucke in Beethoven
Drie vooraanstaande jonge musici in één ensemble:  
Ben Kim (piano), Niek Baar (viool) en Ella van Poucke 
(cello). Ze spelen verrassende en uitdagende duo’s en 
een trio van Beethoven.

zo 11/09 
11.00 uur 

Kleine Zaal

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!


