
 

 

 

 

Persbericht - 2/11/11 

 

10 jaar Nederlandse StrijkKwartet Academie  -  20 november a.s. 

 

De Nederlandse StrijkKwartet Academie (NSKA) bestaat 10 jaar. Dit wordt luister bijgezet met een jubileumconcert en 

discussieforum op 20 november a.s.: 

 

Tijdens het jubileumconcert (zo. 20 november a.s., 20.00u: Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht) zal, met 

bijdrages van het Matangi Kwartet, het Rubens Kwartet en het Ragazze Kwartet, een staalkaart van de nieuwe 

generatie Nederlandse kwartetten te beluisteren zijn. Daarnaast is het Russische Anima Kwartet, dat eveneens voltijd 

aan de NSKA studeerde, te beluisteren. Op het programma  kwartetten van Beethoven, Schnittke, Dvořák, Widmann 

en het Allegro voor vier strijkkwartetten van Johannes Van Bree. De aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

studerende componist Andrzej Kwiecinsky schreef in opdracht van de NSKA een introductie bij Van Bree.  

Dit concert is tevens onderdeel van de serie ‘Strijkkwartet Sessies’, die Muziekcentrum Vredenburg en de NSKA dit 

seizoen voor het eerste gezamenlijk organiseren. 

Tijdens deze avond wordt ook de 2
e
 NSKA-CD gepresenteerd en wordt de overdracht van het artistiek 

leiderschapsstokje van Stefan Metz aan Marc Danel (primarius Danel Kwartet, Brussel) officieel luister bijgezet. 

Het concert zal worden opgenomen door de AVRO (radio-uitzending: Avondconcert, zo. 18 december a.s., 20-23u.) 

en tevens live via webcast te volgen zijn (http://klassiek.avro.nl). 

 

 Voorafgaand aan het concert organiseert de NSKA, in samenwerking met het Muziek Centrum Nederland en 

de Stichting Strijkkwartetten Nederland, een discussieforum (zo. 20 november a.s.,16-18u: Parnassos, Utrecht) 

rondom het Nederlands strijkkwartet met als centrale vragen: ‘Wie kan hoe bijdragen aan het succes van Nederlandse 

strijkkwartetten’ en ‘Is er een gezamenlijk belang en zo ja, is er een gezamenlijke aanpak denkbaar?’ 

Tijdens het forum zullen diverse sprekers waaronder Michel Dispa (Conservatorium van Amsterdam) en Guy van 
Hulst (programmeur Vredenburg Leeuwenbergh) hun visie op bovenstaande vragen weergeven. Enkele leden van 
Nederlandse kwartetten zullen kort worden geïnterviewd waarna er ruimte is voor een plenaire discussie onder leiding 
van Bart van Rosmalen. 

 

~~~ 
 

Dudok Kwartet start tweejarige voltijdopleiding 
Nadat het Ragazze Kwartet de tweejarige voltijdopleiding van de NSKA onlangs succesvol afrondde, startte met 

ingang van dit studiejaar het Dudok Kwartet, dat hiervoor o.a. aan de Hochschule für Musik in Keulen bij het Alban 

Berg Quartett studeerde, met de tweejarige voltijdopleiding aan de NSKA.  
 

~~~ 
 

Nieuwe website 
Eerder dit jaar ging de nieuwe NSKA-website ‘in de lucht’; de site beoogt, naast informatie over de NSKA, ook een 

overzicht van strijkkwartetactiviteiten (in Nederland) te bieden. Organisaties of particulieren die een kwartetconcert of 

andere strijkkwartetactiviteit organiseren kunnen hiervan zelf melding maken op het prikbord van de site 

(http://www.nska.nl/NSKA/nl-NL/prikbord.aspx).  

 

Met de site beoogt de NSKA de rol van katalysator van het Nederlandse strijkkwartet verder invulling te geven. 

Weliswaar wordt met ingang van 1 januari 2013 de structurele subsidie van het Ministerie van OCW ook voor de 

NSKA stopgezet, maar er wordt hard gewerkt aan mogelijke voortzetting van de activiteiten van de NSKA middels 

vorming van nieuwe partnerships en het vinden van alternatieve financieringsbronnen. Hiermee wordt beoogd het 

gedachtegoed en de opleidingen van de NSKA ook voor komende generaties Nederlandse strijkkwartetten te 

behouden. 
 

------------------------- 

Voor meer informatie: www.nska.nl -  www.dudok-kwartet.nl -  www.matangi.nl  -  www.rubenskwartet.nl - 

www.ragazzekwartet.nl - http://animaquartet.com  -  www.vredenburg.nl  -  www.parnassos.uu.nl  -  www.avro.nl  -  

klassiek.avro.nl 

------------------------- 



Niet voor publicatie: 
 

Voor perskaarten of andere vragen kunt u contact opnemen met mr. Liesbeth Kok, zakelijk leider NSKA,  

T: 020 463 7494 | 06 1136 5598 - E: info@nska.nl 

 

 

*** 

De Nederlandse StrijkKwartet Academie wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. 

 

Jubileumconcert & discussieforum zijn mede mogelijk gemaakt door: 

K.F. Hein Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Muziek Centrum Nederland, Stichting Amarna, Stichting 

Doelwijk, Stichting Haren&Snaren, Stichting Strijkkwartetten Nederland, Van Bijleveltstichting. 

 

****** 

 

  

 

 

 


