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Mozart Piano Quartet
Paul Rivinius, piano
Mark Gothoni, viool
Hartmut Rohde, altviool
Peter Hörr, cello

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Pianokwartet in g, KV 478 (1785)
Allegro
Andante
Rondo: Allegro

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Pianokwartet in Es, op. posth. (1853)
Poco andante - Allegro vivace
Andante
Allegro con fuoco

PAUZE

Antonín Dvořák 1841-1904
Pianokwartet nr. 2 in Es, op. 87, B 162 (1889)
Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato, grazioso
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EN VERDER...

Het Mozart Piano Quartet werd in 2000 
opgericht in Duitsland door vier solisten die 
ook elk een eigen internationale carrière 
hebben: pianist Paul Rivinius, violist Mark 
Gothoni, altviolist Hartmut Rohde en cellist 
Peter Hörr. Het pianokwartet speelt een 
breed scala aan klassieke muziek, en heeft 
werken opgenomen van componisten als 
Beethoven, Richard Strauss en Dvořák. De 
meermaals bekroonde première-opnamen 
van de grote pianokwartetten van Mélanie 
Bonis en Camille Saint-Saëns werden in 
Gramophone Magazine onderscheiden met 
respectievelijk de ‘Best Chamber America’ en 
‘Editor’s Choice’.  Het Mozart Piano Quartet 
treedt regelmatig op in grote zalen en op 
festivals in de Verenigde Staten, Zuid-
Amerika, Europa en het Verre Oosten. Het 
viertal maakte in april 2008 zijn Europese 
debuut in Het Concertgebouw. 

In 1985 the 29-year-old Wolfgang Amadeus 
Mozart composed his Piano Quartet in G 
Minor, K 478 for the music publisher 
Hoffmeister, who had commissioned three 
piano quartets by him. Hoffmeister was 
taken aback by the difficulty of the piece 
– given that it wouldn’t sell many copies, 
since only professionals could play it – and 
cancelled the rest of the order. The opening 
movement of the Piano Quartet in G Minor is 
a turbulent passage through different keys. 
The charming Andante is followed by a 
‘simple’ Rondo in the spirit of Haydn. 
‘I live in music like a fish lives in water. I write 
music like an apple tree produces apples,’ 
declared Camille Saint-Saëns. However, his 
Piano Quartet in E-flat Major, op. posth. 
(1853), written when he was 18 but published 
after his death, took him two years. He  
called it ‘an exercise in style’, imitating 
Mendelssohn, Beethoven, Schubert and 
Schumann.
Although a model of classical form, Antonín 
Dvořák’s Piano Quartet in E-flat Major, op. 87 
(1889) was born out of a burst of creative 
energy. From his summer residence in 
Vysoká, Dvořák wrote to a friend: ‘My head is 
so full’ (...) ‘It is unexpectedly easy and the 
melodies simply flow to me. Thanks be to 
God!’ The result was a folk-tinged  
masterwork in four movements, bursting 
with energy and joie de vivre. 

Translation: Anne Hodgkinson

Het Journal des Luxus und der Moden uit 
Weimar was in 1788 vol lof over Wolfgang 
Amadeus Mozart, maar hekelde de pogingen 
van amateurs om zijn ‘zeer moeilijke’ muziek 
te spelen: ‘Zoals uitgevoerd door amateurs 
kon het Pianokwartet in g niet behagen: 
iedereen geeuwde van verveling over de 
onbegrijpelijke wirwar van vier instrumenten 
die geen vier maten bij elkaar bleven, en 
waarvan de zinloze krachtmeting nooit enige 
eenheid van gevoel toeliet.’ (...) ‘Wat een 
verschil wanneer dit veelgeprezen kunstwerk 
met de grootste nauwkeurigheid wordt 
uitgevoerd door vier bekwame musici die het 
grondig hebben bestudeerd.’ 
Muziekuitgever Hoffmeister, die in 1785 drie 
pianokwartetten bij de 29-jarige Mozart had 
besteld, schrok ook van de moeilijkheids-
graad van het Pianokwartet in g, KV 478 en 
annuleerde de rest van de bestelling. Negen 
maanden later schreef Mozart toch nog een 
tweede pianokwartet (in Es, KV 493), dat al 
even complex was. Het openingsdeel van het 
Pianokwartet in g is een turbulente reis langs 
verschillende toonsoorten. Op het char-
mante Andante volgt een ‘simpel’ Rondo, 
waarin de geest van Haydn rondwaart. 

Een vroeg pianokwartet van Saint-Saëns
Ook Camille Saint-Saëns componeerde twee 
pianokwartetten, waarvan er slechts één 
werd uitgegeven: het Pianokwartet in Bes, 
op. 41 uit 1875. Maar in 1853 had de toen 
achttienjarige componist nog een pianok-
wartet geschreven: het Pianokwartet in Es, 
op. posth., dat pas na zijn dood werd gepu-
bliceerd. Saint-Saëns schonk het manuscript 
aan de bibliotheek van het Conservatoire de 
Paris. ‘Ik leef in de muziek zoals een vis leeft 
in het water. Ik schrijf muziek zoals een 
appelboom appels voortbrengt’, verklaarde 

Saint-Saëns op latere leeftijd. Maar aan dit 
vroege pianokwartet, dat hijzelf ‘een oefe-
ning in stijl’ noemde, heeft hij twee jaar 
gesleuteld. Het eerste deel doet denken aan 
Mendelssohn, het Andante klinkt lieflijk en 
aan de finale ‘con fuoco’ valt te horen dat de 
componist zich liet inspireren door 
Beethoven, Schubert en Schumann. 

Bruisend van levenslust en energie
Antonín Dvořák heeft ook twee piano- 
kwartetten nagelaten: het Pianokwartet in D 
(1875) en het Pianokwartet in Es (1889). ‘Wil 
je weten waar ik mee bezig ben?’, schreef 
Dvořák in 1889 aan een vriend vanuit zijn 
zomerverblijf in Vysoká. ‘Mijn hoofd zit er vol 
van. Kon men het maar onmiddellijk opschrij-
ven! Maar het heeft geen zin, ik moet lang-
zaam gaan, alleen wat de hand aankan en de 
Here God zal de rest schenken. Nu heb ik 
alweer drie delen van een nieuw kwartet met 
piano helemaal klaar en de finale zal over 
enkele dagen klaar zijn. Het gaat onverwacht 
gemakkelijk en de melodieën komen in 
drommen naar me toe. Godzijdank!’ Zo werd 
het op klassieke leest geschoeide Tweede 
pianokwartet in Es, op. 87 in een stortvloed 
van creativiteit geboren, en dat is te horen 
aan de vier door de Tsjechische folklore 
gekleurde delen, die bruisen van levenslust 
en energie. 

Wenneke Savenije

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
Novus String Quartet in Sjostakovitsj, Mozart en 
Brahms
Het Zuid-Koreaanse Novus String Quartet speelt intense 
strijkkwartetten vol rijke samenklanken. Van een uiterst 
romantische Brahms tot Sjostakovitsj, van wie het 
ensemble in 2022 alle kwartetten op album 
uitbrengt.
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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!


