
 

 

 

 

 

Het Matangi Quartet vormde al een ensemble in 1999, toen de 

musici nog studeerden aan het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag en het Conservatorium van Rotterdam. Na die tijd studeerde 

het kwartet twee jaar aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie 

onder leiding van Stefan Metz. Het Matangi Quartet is een vaste 

bespeler van de kamermuziekpodia van Nederland en daarbuiten. 

 

Het Matangi Quartet heeft een breed klassiek repertoire opgebouwd 

en treedt ook op met andere ensembles, zoals het Schönberg 

Kwartet en het Brodsky Kwartet en met musici als Tania Kross, 

Miranda van Kralingen en Paolo Giacometti.  

Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-

projecten en trad onder meer op met cabaretiers Herman van Veen 

en Youp van ’t Hek, bandoneonspeler Carel Kraayenhof, 

jazztrompettist Eric Vloeimans, DJ Kypski en jazzvocalisten Mathilde 

Santing en Renske Taminiau.  

 

We zijn blij Matangi vanavond weer in het Kerkje van Tienhoven te 

kunnen beluisteren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Matangi Quartet speelt ‘La Bella Italia” 
Voorjaarsconcert vrijdag 9 maart 2018 

 

Matangi Quartet: 

Maria-Paula Majoor, viool 

Daniel Torrico Menacho, viool 

Karsten Kleijer, altviool 

Arno van der Vuurst, cello 

 

Programma: 

Gaetano Donizetti ( 1797-1848): Strijkkwartet no.2 in A 

Majeur 

I. Allegro assai 

 II. Largo 

 III. Minuetto, Presto 

 IV. Allegretto 

 

Gian Francesco Malipiero (1882-1973): Strijkkwartet no.1, 

’Rispetti e Strambotti’ 

 

Pauze 

 

Hugo Wolf (1860-1903): Italienische Serenade in G Majeur 

 

Giuseppe Verdi ( 1813-1901): Strijkkwartet in e mineur 

 I. Allegro 

 II. Andantino 

 III. Prestissimo 

 IV. Scherzo, Fuga, Allegro assai mosso. 

  



Gaetano Donizetti werd geboren in een arm gezin in Bergamo. 

Gelukkig werd zijn muzikale talent al vroeg ontdekt en vanaf zijn 9e 

jaar kon hij gratis muziekonderwijs volgen op de school van 

operacomponist Johann Simon Mayr. Van Mayr kreeg hij de 

opdracht voor zijn eerste opera, waarna er nog 70 (!) zouden volgen. 

Ze zijn nog steeds geliefd bij het publiek. Wie kent niet L’elisir 

d’amore met zijn smeltende aria ‘Una furtiva lagrima’? Daarnaast 

schreef Donizetti orkestwerken, cantates, liederen en kamermuziek, 

waaronder 18 strijkkwartetten en een octet voor blazers en 

strijkers.  

Strijkkwartet no.2 uit 1818 is een vroeg werk. Deel I wordt 

gekenmerkt door hemelbestormende opwaartse en dan weer 

neerplonzende passages, afgewisseld met meer ontspannen en 

lyrische gedeelten. Het hoofdthema van het charmante ‘Largo’ is een 

eenvoudige, naïeve melodie. Het Minuetto is nog geschreven in de 

klassieke stijl van de Mannheimer School, terwijl het contrasterende 

middendeel al vroegromantisch klinkt. Het laatste deel, Allegretto, 

begint in een wat mysterieuze sfeer, waarbij de cello het exotische 

hoofdthema vertolkt, gevolgd door snellere passages. Het 

strijkkwartet is een voorbeeld van vroege Italiaanse romantiek. 

 

Gian Francesco Malipiero was behalve componist ook musicoloog. 

Hij bestudeerde de grote componisten uit eerdere perioden, zoals 

Monteverdi en Vivaldi. Daarnaast hield hij tijdgenoten als 

Hindemith, Stravinsky en Arnold Schönberg nauwlettend in de 

gaten. De hele Italiaanse cultuur behoorde tot zijn 

onderzoeksterrein, ook de literatuur. Hij integreerde vormen uit de 

poëzie in zijn composities.  

In 1920 verscheen het eerste strijkkwartet, waarin verschillende 

aspecten uit de Renaissance opduiken. Het heeft als bijnaam ‘Rispetti 

en Strambotti’: rispetti zijn dichterlijke oden waarin een heer zijn 

geliefde dame toezingt, strambotti zijn eenvoudige volkse, strofische 

verzen of liedjes. Dit kwartet met zijn scherpe dissonanten en vrije 

polyfonie is nog steeds uitdagend modern. 

 

Vanaf zijn vierde jaar krijgt Hugo Wolf piano- en vioolles van zijn 

vader. Als hij 15 jaar is besluit hij, geïmponeerd door het werk van 

Beethoven, dat hij componist wil worden. Hij studeert piano- en 

harmonieleer aan het Conservatorium in Wenen. Daarna leeft hij in 

zorgelijke financiële omstandigheden van de pianolessen die hij 

geeft, tot hij in Wenen in aanraking komt met enkele gegoede 

families die hem hulp bieden. Wolf leed aan zware depressies die 

werden afgewisseld met periodes van koortsachtige creativiteit. Hij 

is bekend om de honderden liederen die hij heeft gecomponeerd.  

In 1887 componeert hij de Italienische Serenade, een werk voor 

strijkkwartet, dat hij aanvankelijk Serenade in G Majeur noemt. 

Later bewerkt hij het ook voor strijkorkest. Het is een relatief kort 

werk. Het thema is vermoedelijk gebaseerd op een oude Italiaanse 

melodie, die op de ‘piffero’, een soort hobo, werd gespeeld. De 

serenade heeft een levendig en optimistisch karakter. De eerste 

uitvoering vond in 1904 plaats in Wenen, elf maanden na Wolfs 

overlijden in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij de laatste jaren 

van zijn leven verbleef. 

 

Giuseppe Verdi, tijdens zijn leven de lieveling van zowel de elite als 

het volk, is evenals Donizetti vooral bekend om zijn opera’s en ook 

om zijn gewijde muziek, zoals het Requiem en de ‘quattro pezzi 

sacri’.  Zijn Strijkkwartet in e mineur, het enige dat hij schreef, was 

een tussendoortje. Bij een repetitie van de Aïda in maart 1873 bleek 

Teresa Stolz, die een hoofdrol vertolkte, ziek te zijn en de repetities 

werden een paar dagen uitgesteld. Tijd genoeg voor Verdi om een 

strijkkwartet te componeren. Het werd ten doop gehouden tijdens 

een informeel recital voor vrienden in Verdi’s hotel in Napels. Verdi 

zelf zegt er nogal achteloos over: ‘Ik weet niet of het kwartet mooi of 

lelijk is, maar ik weet dat het een kwartet is.’ Dat neemt niet weg dat 

bekende ensembles het nog steeds graag in hun programma 

opnemen.  


