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Red Sofa
De Red Sofa concerten in de Jurriaanse Zaal van de Doelen vormen al tien jaar het artistieke hart van het
DoelenKwartet.
Sinds de Doelen het inzicht en de moed heeft gehad om op een nieuwe wijze de relatie met het publiek te
versterken heeft er een ontwikkeling plaats gevonden die veel sceptici ten aanzien van de nieuwe muziek
heeft doen verbazen. Er is een groep van ruim 700 trouwe bezoekers (red sofa bankpashouders), waarvan
velen voor nieuwe aanwas zorgen. Met een ‘Red Sofa Bankpas’ – aanschaf € 89 – kan men inschrijven op
26 (sic!) concerten. Het DoelenKwartet profiteert van de aanpak, maar speelt ook een prominente rol bij het
slagen van de opzet. Het kwartet staat erom bekend altijd met verrassende en vernieuwende programma’s te
komen die op hoog niveau worden uitgevoerd. De compromisloze alles of niets houding van het kwartet
wordt door het publiek herkend en gewaardeerd zoals uit de bezoekersaantallen blijkt en zoals een van de
concertbezoekers na afloop van het jubileumconcert opmerkte: ‘Ik volg jullie nu al zo’n 15 jaar. Wat me
daarbij zo verbaast is dat jullie nog steeds beter worden’.
Hierbij een overzicht van bezoekersaantallen van de Red Sofa concerten in de Jurriaanse Zaal:
gemiddelde bezetting DoelenKwartet
gemiddelde bezetting overige Red Sofa concerten

472,4 bezoekers
385,8 bezoekers

gemiddeld bezettingspercentage Doelenkwartet
gemiddeld bezettingspercentage overige Red Sofa concerten

79,1%
64,6%

gemiddeld aantal kaarten door bankpashouders DoelenKwartet
gemiddeld aantal kaarten door bankpashouders overige Red Sofa concerten
gemiddeld percentage kaarten door bankpashouders DoelenKwartet
gemiddeld percentage kaarten door bankpashouders overige Red Sofa concerten
bron: de Doelen, afdeling Marketing & Communicatie
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421,8 bezoekers
335,8 bezoekers
90,0%
86,6%

Red Sofa concerten

Jurriaanse Zaal | de Doelen, Rotterdam
8 januari 2017 (seizoen 16/17) | Derde uur: Een groot uur TORSO | bezoekersaantal: 399
Márton Illes
Ludwig van Beethoven
Helmut Lachenmann

Torso V
Große Fuge opus 133
Gran Torso

Het begrip ‘torso’ is bekend uit de beeldende kunst: de menselijke gestalte ontdaan van armen, benen,
hoofd en nek. Alleen in de kunsten is het, dankzij onze verbeelding, mogelijk dat een dergelijk lichaam
een kloppend hart in zich draagt.
Beethovens Große Fuge is zo’n torso. Het is losgesneden van het strijkkwartet opus 130 waar het oorspronkelijk
het laatste deel van vormde. Beethoven gaf toe aan het onbegrip van zijn tijdgenoten voor de complexiteit
van de fuga en schreef een nieuwe finale. De Große Fuge kende hij het nieuwe opusnummer 133 toe. Het ging
een voor lange tijd ongespeelde toekomst tegemoet.
De composities die de Große Fuge flankeren werden door Márton Illes en zijn leraar Helmut Lachenmann,
op zoek naar de rijkdom van het onvoltooide, met opzet als torso’s geboetseerd.
Een middelpuntvliedend programma pur sang.
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12 maart 2017 | Vierde uur: Een stil uur | bezoekersaantal: 441
John Cage schreef Apartment House als opdracht bij het tweehonderdjarig bestaan van de Verenigde Staten.
Hij koos 44 korte stukken voor toetsinstrumenten van Amerikaanse componisten uit 1776 en transformeerde
ze op zijn onnavolgbare wijze naar het feestjaar 1976. Irvin Arditti bewerkte de stukken voor strijkkwartet.
Anton Webern
John Cage
Anton Webern
John Cage
Anton Webern
John Cage
Anton Webern
John Cage
Anton Webern

Fünf Sätze opus 5
Delen uit: Apartment House 1776
Sechs Bagatellen opus 9
Delen uit: Apartment House 1776
Strijkkwartet opus 28
Delen uit: Apartment House 1776
Sechs Bagatellen opus 9
Delen uit: Apartment House 1776
Fünf Sätze opus 5

Anton Webern en John Cage, theoretisch had het gekund maar een ontmoeting tussen hen heeft nooit plaats
gevonden. Dichter bij elkaar kunnen we hen niet brengen.

21 april 2017 | Vijfde uur: Nog een lyrisch uur | bezoekersaantal: 437
m.m.v. Katrien Baerts sopraan
Asko|Schönberg o.l.v. Reinbert de Leeuw
Harrison Birtwistle

Pulse Shadows (1989-’96)
Meditation on Paul Celan voor sopraan, strijkkwartet en ensemble

Negen stukken voor strijkkwartet, onderverdeeld in Fantasies en Freezes, afgewisseld met negen liederen
voor sopraan en ensemble. Birtwistle koos de sublieme gedichten van Paul Celan en plaatste ze in een even
hoogstaande muzikale context.
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24 september 2017 (seizoen 17/18) | Het groot jubileumconcert | bezoekersaantal: 555
Deel 1: De dans om het strijkkwartet | 14.00 - 15.00 uur
Charles Ives
John Adams

Tweede strijkkwartet
Alleged Dances

Geen kunstvorm zo beweeglijk als muziek. Speel je strijkkwartet dan dans je, over de snaren, met het hart,
met Charles Ives of met John Adams.
Deel 2: Metamorphosen (45’) | 16.30 - 17.30 uur
m.m.v. Simone Riksman sopraan en Tatiana Koleva slagwerk
Hans Koolmees

Metamorphosen (wereldpremière)
- Golven (geschreven voor het DoelenKwartet)
- Vuur (het nieuwe deel geschreven voor het 25-jarig jubileum)
- Rozen (werk uit 2002)

Hans Koolmees was van 2005 t/m 2008 artistiek leider van het DoelenEnsemble en als zodanig mede
bepalend voor de ontwikkeling van het DoelenKwartet. Het Fonds Podiumkunsten verleende Koolmees
een subsidie om zijn compositie Metamorphosen te voltooien. De bezetting van het werk: strijkkwartet,
sopraan, slagwerk en elektronica.
Deel 3: Het verliefde hart | 20.00 - 21.30 uur
m.m.v. Simone Riksman sopraan en David Prins regie
Leoš Janáček
Leoš Janáček
Leoš Janáček

Intieme Brieven
Volksliederen
Kreutzer Sonate

Tien jaar lang stond Leoš in vuur en vlam voor Kamilla. Zijn aan haar geschreven brieven en zijn strijkkwartetten spreken boekdelen. De volksliederen, in voor het DoelenKwartet geschreven bewerkingen
van Pieter Smithuijsen, laten horen waar de inspiratie voor zijn componeren mede door bepaald werd.
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12 november 2017 | bezoekersaantal: 536
DoelenKwartet - Gending - Het Geluid Maastricht
Kill the West in me - Kartini & Katini, two stories
compositie: Jonás Bisquert en Boudewijn Tarenskeen
De opruiende brieven van de te vroeg, in het kraambed gestorven Javaanse prinses Raden Adjeng Kartini
(1879-1904), en vlijmscherpe teksten van de springlevende Indonesische activiste, schrijfster en journaliste
Ayu Utami (Bogor, 1968). Dit zijn de uitgangspunten voor een fonkelnieuw theatraal concert van Boudewijn
Tarenskeen en Jonás Bisquert voor gamelanensemble Gending, het DoelenKwartet, sopraan Bernadeta
Astari en actrice Romy Roelofsen, regisseur Gable Roelofsen.
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Denemarken
In de zomer werd het DoelenKwartet voor de tweede maal uitgenodigd om deel te nemen aan het kleine
maar inhoudelijk zeer interessante festival op het landgoed Oremandsgaard. Hier worden klassiek en
hedendaags zinvol gecombineerd. Oorspronkelijk was het opgezet door de componist Hans Abrahamsen.
Er waren zeer specifieke wensen van de programmeur en men was onder de indruk dat we de voorstellen
integraal konden overnemen. Het eerste programma werd door de Deense radio direct uitgezonden.
26 juli 2017 | Oremandsgaard Festival, Denemarken
Niels Gade
Wolfgang Rihm
Robert Schumann

Derde strijkkwartet
Vierde strijkkwartet
Derde strijkkwartet

28 juli 2017 | Oremandsgaard Festival, Denemarken
m.m.v. Arjan Woudenberg klarinet
Wolfgang Rihm
Wolfgang Amadeus Mozart

Vier Studien zu einem Klarinetten Quintett
Klarinetkwintet
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Jubileum 25 jaar DoelenKwartet
24 september 2017 | Het groot jubileumconcert
Het DoelenKwartet heeft geen vliegende start gemaakt. Er was sprake een meer geleidelijk ontstaansproces,
waarbij het kwartet zich langzaam vormde vanuit het DoelenEnsemble. Vanaf eind jaren negentig begon het
DoelenKwartet binnen het DoelenEnsemble een steeds zelfstandiger rol te spelen. Voor de verdere inhoudelijke,
artistieke groei was het onvermijdelijk dat het kwartet zich uiteindelijk losmaakte van het ensemble.
Nog niet eerder stond het kwartet stil bij wat er in de laatste 25 jaar gepresteerd werd. Het is een waardevolle
dag geworden die de rijke inhoud van het strijkkwartet liet en horen.
Een uitverkochte zaal met, over de dag verspreid 555 bezoekers, was er een warm bewijs van hoezeer het
DoelenKwartet door het publiek op handen gedragen wordt.
Het programmaboek werd een bijzondere uitgave waaraan diverse schrijvers als Micha Hamel, Bas Kwakman
en Michel Khalifa, maar ook het DoelenKwartet zelf met zeer persoonlijke bijdragen, meewerkten.
Tijdens de jubileumdag werden twee nieuwe cd-uitgaven gepresenteerd van het label CYBELE.
De eerste cd met de twee strijkkwartetten en het pianokwintet van Thomas Adès. De Grieks/Franse pianist
met wie we de opname van het kwintet maakten, Dimitri Vassilakis, speelt een solowerk van Adès, het
verstilde Darknesse Visible.
Van Sándor Veress namen we de strijkkwartetten en het strijktrio op. Deze opnamen werden onderdeel van
een Cybele-aflevering in de serie Künstler im Gespräch.
Ingo Schmidt-Lucas, toonmeester en labelmanager van Cybele, was aanwezig tijdens de presentatie en liet
enkele fragmenten horen.
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Een bijzondere gast tijdens de jubileumdag was Sandor Veress’ zoon Claudio Veress die uit Bern was
overgekomen. Zijn hartverwarmende woorden over de interpretatie van de werken van zijn vader luidden:
[…] Inzwischen bin ich auch endlich dazu gekommen, mir Ihre ganze Veress-CD anzuhören,
und möchte Ihnen dazu von Herzen gratulieren!
Sie spielen das toll - was ich aufgrund der ersten Hörproben seit Anfang 2016 auch gar nicht anders
erwarten konnte (damals war es der langsame Satz des I. Quartetts).
Die knifflige Fuge des Zweiten Quartetts und die ebenso anspruchsvolle Reprise und Coda des
II. Satzes des Trios sind stupend zusammen und dennoch sensibel musiziert. Und die langsamen
Sätze der beiden Streichquartette evozieren sehr anrührend jene Melancholie weiter Ebenen,
zu der man vielleicht aus einer niederländischen Herkunft heraus eine ähnlich intime Beziehung
wie aus einer ungarischen heraus haben kann (?). Schliesslich finde ich es sehr überzeugend,
wie Sie die Tempo-Charaktere aller Stücke und, wo es – beispielsweise im ersten Satz des Trios –
vorkommt, das ungarische Parlando rubato realisieren. Man spürt unmittelbar, dass Sie auf einen
reichen Erfahrungsschatz mit Bartók und Kurtág zurückgreifen können!
Inmiddels zijn deze cd’s ook in de pers zeer lovend ontvangen. De cd van Adès is genomineerd voor de
International Classical Music Award 2018 en de Prize of the German Record Critics (Best list 1/2018, ‘Longlist’)
en bekroond met een Diapason ***** als cd van de maand.

DoelenKwartet
Frank de Groot viool
Maartje Kraan viool
Karin Dolman altviool
Hans Woudenberg cello

© Louis Haagman
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Gamelan
In de Red Sofa serie ging op 12 november het theaterconcert Kill the west in me in première. Het DoelenKwartet
werkte hierin samen met gamelangroep Gending en productiehuis ‘Het Geluid Maastricht’ (zie programma
Red Sofa van 12 november). Het programma is overal met enthousiasme ontvangen. Er zijn uitnodigingen
voor Indonesië en Duitsland binnengekomen. De financiering en organisatie lag bij Stichting Symbiosis.
Er werden subsidies geworven bij onder andere Fonds Podiumkunsten en Prins Bernhard Fonds.
Kill the West in me (zie 12 november, pagina 6)
19 november 2017 14.30 uur | Theater de Kikker, Utrecht
30 november 2017 20.30 uur | Korzo Theater, Den Haag
1 december 2017 20.30 uur | Van Ostade Theater, Amsterdam
2 december 2017 20.15 uur | Zaal Willem II, ’s-Hertogenbosch
6 december 2017 20.15 uur | Ainsi, Maastricht

Overige concerten in Nederland
5 maart 2017 | Theehuis concerten, Venray
Anton Webern
Andries van Rossem
Dmitri Shostakovitsj

Fünf Sätze
Four is one
Vijfde strijkkwartet

8 maart 2017 | Luxor Theater (serie Musis), Arnhem
Anton Webern
John Cage
Andries van Rossem
Helmut Lachenmann

Fünf Sätze
Delen uit Apartment House 1776
Four is one
Gran Torso
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Cursus ‘Het Nieuwe Strijkkwartet’
In september 2017 is het DoelenKwartet voor het tweede seizoen begonnen aan een cursus waarin de
programmering van het DoelenKwartet centraal staat. Er is voor gekozen om met Max Knigge als cursusleider
verder te gaan. Zijn benadering wordt door de cursisten als een echte verdieping van het begrip voor ons
repertoire ervaren. De mogelijkheid om de muziek vaker live te beluisteren is daarbij een onmisbare hulp.
De sessies worden door gemiddeld 30 mensen bezocht.
Hoewel in het seizoen 2017/2018 geen Duits repertoire op de lessenaars staat, maar voor het overgrote deel
Nederlandse stukken, is het Goethe Institut ook nu weer zo gastvrij om zes maal de evenementenzaal ter
beschikking te stellen.

Goethe Institut
De repetitieruimte van het DoelenKwartet is ook in 2017 de zaal van het Goethe Institut. Het blijft een
voorrecht om daar de programma’s voor te bereiden. Licht, rust en ruimte zijn voorwaarden voor een
geconcentreerde aandacht tijdens het repeteren.
Tijdens de Rotterdamse Uitdagen speelde het DoelenKwartet op 10 september 2017 i.s.m. het Goethe Institut
en het Tsjechisch Centrum, gehuisvest in het gebouw van het Goethe Institut, het Vierde strijkkwartet van
Wolfgang Rihm en het Eerste strijkkwartet van Leoš Janáček. Zo speelden we in een kleine tent op het
Schouwburgplein voor kinderen en volwassenen die niet vlug de concertzaal zullen bezoeken maar wel
vol aandacht bleven luisteren. Even viel alle onrust van de Uitmarkt weg en was er alleen muziek. Een
onverwacht mooie ervaring, ook voor het DoelenKwartet zelf.

Stichting Het Nieuwe Strijkkwartet
Kanaalweg 30
2584 CK Den Haag
KvK 51986221 | BTW NL 8502.52.246.B.01
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