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Maar het in Zwitserland gevestigde, in 2007 opgerichte en sinds

2013 in deze bezetting spelende Stradivari Quartett heeft

voldoende reden om de naam te gebruiken. Het kreeg vier

instrumenten van de geroemde bouwer in bruikleen van de

Stradivari-Stiftung, die ze inmiddels overigens hebben moeten

inleveren. Alleen de eerste violist en cellist hebben nog een 'Strad'.

Op dit album, gewijd aan de drie kwartetten van Robert

Schumann, worden de verwachtingen meer dan waargemaakt,

want deze club is goed - heel goed. De samenklank van de vier is

hecht en sonoor, het vibrato smaakvol. Naast de Schumanneske

melancholie heeft het kwartet veel aandacht voor de speelsheid

van de componist. Hoor hoe brutaal Maja Weber in het Quasi Trio

van de finale van het Derde strijkkwartet haar cellotoon laat

verkleuren.

MEER OVER STRADIVARI QUARTETT MUZIEK KUNST EN ENTERTAINMENT

KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT KLASSIEKE MUZIEK MUZIEKGENRE

ROBERT SCHUMANN ZWITSERLAND

Album gewijd aan de drie
kwartetten van Schumann
maakt verwachtingen meer
dan waar
CD (klassiek) - Stradivari Quartett

Jeetje, denk je eerst. Je moet het als strijkkwartet wel
hoog in je bol hebben om je groep te vernoemen naar
Antonio Stradivari, de beste vioolbouwer ooit.

Merlijn Kerkhof  22 maart 2018, 22:17

Weet meer, raak
geïnspireerd en

maak uw leven rijker
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GENE SIMMONS

‘We moeten de
keel-g samen
uitdragen:
Israëliërs,
Nederlanders,
Arabieren, zij
aan zij’

COLUMN

JULIEN ALTHUISIUS

Er zijn in dit leven weinig
zekerheden, maar als er
gefietst wordt, is Mart
Smeets erbij
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Win kaarten voor een intiem
concert van de Afrikaanse
band Togo All Stars
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Henny Vrienten over
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voor Sesamstraat
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De Bastei is de
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tastbaar

VIDEO  SPOILERS

Spoilers irritant? Hoog tijd
voor een spoileretiquette
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