
PROGRAM 
 

Joseph Haydn Strygekvartet i G dur, opus 76 nr. 1 (ca. 1797) 

(1732-1809)  Allegro con spirito 

  Adagio sostenuto 

  Menuet: Presto 

  Finale: Allegro ma non troppo 

 

Erwin Schulhoff Strygekvartet nr. 1 (1924) 

(1894-1942)  Presto con fuoco 

  Allegretto con moto e con malincolia grotesca 

  Allegro giocoso alla Slovacca 

  Andante molto sostenuto 

 

 

PAUSE 

 

 

Franz Schubert Strygekvintet i C dur, D956, opus post. 163 (1828) 

(1797-1828)  Allegro ma non troppo 

  Adagio 

  Scherzo: Presto – Trio: Andante sostenuto 

  Allegretto  
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• 
 
Efter sidste sæsons succesrige koncert med pianisten Jens Elvekjær 

har musikforeningen fornøjelsen af at byde velkommen til Henschel 

Kvartetten igen, denne gang sammen med cellisten Torleif Thedéen.  

 

Henschel Kvartetten blev grundlagt i 1988 og blev hurtigt inviteret til 

internationale festivals og koncerter i Europa, USA, Rusland, Canada 

og Japan. Det internationale gennembrud kom i 1995, hvor 

kvartetten blev tildelt hele fem store internationale musikpriser.  

 

Kvartetten har studeret kammermusik hos så kendte strygekvartetter 

som Amadeus, Melos og Alban Berg, og musikerne har hentet stor 

inspiration hos den rumænske kultdirigent Sergiu Celibidache, der var 

fast gæst i Henschelfamiliens barndomshjem. 

 

Kvartetten har fået rosende kritik stort set overalt, hvor de har spillet. 

Efter en udsolgt koncert i Londons Wigmore Hall skrev en anmelder i 

det velansete britiske musiktidsskrift The Strad, at kvartettens koncert 

var et af årets højdepunkter, så tæt på perfektion som muligt og 

ganske enkelt magisk.  



Som det er tilfældet ved aftenens koncert optræder kvartetten ofte 

sammen med andre musikere. Blandt de mest prominente musikere 

kan nævnes den tjekkiske mezzosopran og stjerne Magdalena 

Kožená, som kvartetten har indspillet en cd sammen med for 

Deutsche Grammophon – en indspilning, der modtog den tyske Preis 

der deutschen Schallplattenkritik i 2004. 

 

Senest har kvartetten indspillet strygekvartetter af Beethoven, som 

ligeledes har fået flotte anmeldelser. Kvartettens indspilning af 

Mendelssohns samlede strygekvartetter blev desuden valgt til årets 

udgivelse af International Music Web i 2005.  

 

Torleif Thedéen er en af de mest efterspurgte cellosolister i 

Skandinavien. Han fik sit internationale gennembrud i 1985 ved at 

vinde tre af de mest prestigefyldte konkurrencer: Hammer-

Rostropovitj i Los Angeles, Pablo Casals i Budapest og TIJI-Tribune i 

Bratislava. Han studerede ved Frans Helmerson og senere Jacqueline 

du Pré, Heinrich Schiff og Paul Tortelier. Som solist har han optrådt 

med mange af de store europæiske orkestre under ledelse af Järvi, 

Salonen, Segerstam og Levine. Han har givet koncerter ved de fleste 

af verdens kendte musiksteder og festivals. På plademærket BIS har 

han indspillet et stort repertoire, bl.a. Sjostakovitjs cellokoncerter, der 

modtog Cannes Classical Award. 1991-96 var han professor ved Det 

Kgl. Danske Musikkonservatorium og er nu professor ved Edsberg 

Musikinstitut. 

 
HUSK: For tilmelding til musikforeningens mailingliste, send en mail til 
aarhusmusik@yahoo.dk 
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