
PROGRAM 
 

 

L. van Beethoven Strygekvartet i A dur, opus 18 nr. 5 (1798-1800)  

(1770-1827)   Allegro 

   Menuetto 

   Andante cantabile 

   Allegro 

 

 

 

Erich W. Korngold  Strygekvartet nr. 3 i D dur, opus 34 (1945) 

(1897-1957)    Allegro moderato 

    Scherzo (Allegro molto) 

    Sostenuto – like a folk tune 

    Finale (Allegro con fuoco) 

    

  

 

 

PAUSE 

 

 

 

 

Johannes Brahms  Strygekvartet i a mol, opus 51 nr. 2 (1859-73)  

(1833-1897)   Allegro non troppo 

   Andante moderato 

   Quasi minuetto, moderato – Allegretto vivace 

   Finale: Allegro non assai – Più vivace 
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Til sæsonens 2. koncert er vi glade for at kunne byde velkommen til 

endnu en fremragende strygekvartet (denne gang dog kun én af 

slagsen), nemlig den britiske Doric String Quartet. Kvartetten er af det 

ansete britiske musiktidsskrift Gramophone beskrevet som ”en af de 

fineste unge strygekvartetter”, hvis medlemmer er ”musikere med 

fascinerende ting at sige” – et skudsmål, som både publikum og 

kritikere verden over ser ud til at dele.  

 

Kvartetten blev dannet i 1998 ved Pro Corda, The National School for 

Young Chamber Music Players, og musikerne har studeret ved bl.a. 

Alban Berg, Artemis, Hagen og LaSalle kvartetterne og hos György 

Kurtag. I 2008 fik musikerne deres internationale gennembrud ved at 

vinde adskillige priser: 1. prisen ved Osaka International Chamber 

Music Competition i Japan, 2. pris ved Premio Paolo Borciani 

International String Quartet Competition i Italien og ensembleprisen 

ved Festspiele Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. I 2006 blev 

kvartetten desuden udvalgt af Young Concert Artists Trust (YCAT). 



Siden starten i 1998 har kvartetten optrådt over det meste af verden 

og arbejdet sammen med kunstnere som Ian Bostridge, Philip 

Langridge, Mark Padmore, Piers Lane, Kathryn Stott og Florestan Trio. 

Forrige sæson bød på kvartettens amerikanske debut med koncerter 

på Frick Museum i New York og Library of Congress i Washington, 

samt ture til Australien og New Zealand. Derudover optrådte 

kvartetten bl.a. i Berlin Konzerthaus og Amsterdam Concertgebouw. I 

denne sæson skal kvartetten spille hele fire gange i ét af 

kammermusikkens templer, Wigmore Hall i London. 

 

I 2009 udkom kvartettens første cd, en live-optagelse af Haydn-

strygekvartetter, fra netop Wigmore Hall på salens eget 

pladeselskab. Fortolkningen blev valgt til Editor’s Choice i 

Gramophone, der gav cd’en følgende ord med på vejen: “Doric 

Kvartettens Haydn sprudler med vid på deres imponerende og 

meget lovende pladedebut”.  

 

Siden 2010 har kvartetten indspillet for det britiske plademærke 

Chandos, og i september 2010 udkom kvartettens indspilning af 

Korngolds samlede strygekvartetter (tre i alt), hvoraf den tredje er del 

af aftenens program. Cd’en blev valgt til én af årets bedste af 

Gramophone. I 2011 har kvartetten udgivet deres fortolkning af 

Walton-kvartetter, og seneste spritnye tilføjelse til samlingen er 

Schumanns kvartetter, som netop har ramt butikkerne. Derudover har 

kvartetten planer om at indspille Bartók, Chausson og Schubert. 

 

PS. Husk tilmelding til vores mailingliste: aarhusmusik@yahoo.dk  
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