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SONORO QUARTET & SANDER DE KEERE
Weg van César Franck
In 2022 vieren we de 200ste verjaardag van één 
van de grootste Belgische componisten, César 
Franck. Hij liet niet alleen een oeuvre na dat 
vandaag internationaal gewaardeerd wordt, 
het leven dat hij leidde en het decor waarin het 
zich afspeelde, schreeuwen om een roman. Dat 
muzikale oeuvre en die spreekwoordelijke roman 
vormen de ideale ingrediënten voor een verha-
lend concert: Weg van César Franck.

Verteller Sander De Keere neemt je mee naar het 
woelige Europa van de 19e eeuw en houdt halt in 
Parijs. Verhalen, brieven en anekdotes schetsen 
een beeld van de man die schuilgaat achter de 
grote componist César Franck. Met niet alleen 
zijn muziek, ook van zijn beste leerlingen zoals 
Guillaume Lekeu. Met brio uitgevoerd door het 
Sonoro Quartet.

Vragen/opmerkingen? 
benieuwd@degrotepost.be
Zoek/vind/volg ons: 
facebook.com/degrotepost
#ikzitlieverindegrotepost

ook
voor
jou...

V.U.: Bart Plasschaert
H. Serruyslaan 18A
8400 Oostende
Niet op de openbare
weg gooien.
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€16
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S. Goss Stephen Goss is een 
geestige en eclectische Welshe 
componist. Hij komt verrassend 
en speels uit de hoek. Het stuk 
bevat uiteraard materiaal uit 
Bizet’s opera, maar zoals de titel 
“Fantasy” al doet vermoeden, 
geeft Goss hier een persoonlijke, 
originele en ietwat humoristische 
draai aan.

F. Gasull Quartet Breu van de 
Spaanse componist en gitarist 
Feliu Gasull is een hedendaags en 
eclectisch stuk met flamenco- 
invloeden. Als één van de weinige 
originele werken voor gitaar- 
kwartet in het programma  
onderscheidt het stuk zich door 
zijn idiomatische karakter.

F. Liszt Deze Hongaarse Rapsodie 
is de tweede en veruit meest  
bekende van de reeks van 19  
Hongaarse Rapsodieën die Franz 
Liszt componeerde. Zowel de 
originele pianoversie als de ge-
orkestreerde versie van dit stuk 
werden wereldberoemd (denk bijv. 
aan de tekenfilms Bugs Bunny and 
Mickey Mouse)

W.A. Mozart Mozart verhief het 
schrijven voor strijkkwartet tot een 
ware kunst en bracht het genre 
naar nieuwe hoogtes. Zijn vroege 
strijkkwartetten zijn sterk geïn-
spireerd door Haydn. In zijn latere 
werken blijft hij de conventionele 
grenzen verleggen, maar behoudt 
hij steeds een zekere herkenbaar-
heid.

C. Debussy Debussy compo-
neerde slechts één strijkkwartet, 
maar het kan perfect dienen als 
voorbeeld van zijn stijl. Het toont 
eveneens enkele typische karakte-
ristieken van het vroege impressi-
onisme. Het volledige eerste deel 
van dit strijkkwartet is gebaseerd 
op slechts één thema..

S. Rachmaninoff Rachmani-
noffs 'Sympfonische Dansen' zijn 
standaardrepertoire geworden 
voor orkesten wereldwijd. In deze 
eerste van drie dansen toont 
Rachmaninoff zijn genialiteit door 
een zeer uitgebreid werk te creëren 
gebaseerd op slechts één drie-
klank, de basis van alle muzikale 
harmonie.

Mozaik Guitar Quartet In 2017 
leren vier beloftevolle jonge gita-
risten elkaar kennen aan de Uni-
versität Mozarteum in Salzburg: 
Michael Lochery (Schotland), 
Hannelore Vander Elst (België), 
Álvaro García Peón (Spanje) en 
Utkan Aslan (Turkije). Ze vormen 
samen het Mozaik Guitar Quartet 
en spelen meteen concerten in 
Oostenrijk en Duitsland. Ze nemen 
ook deel aan wedstrijden in heel 
Europa: ze winnen de eerste prijs 
in Salzburg en in Domodossola in 
Italië, één van de meest gerenom-
meerde wedstrijden voor kamer-
muziek met gitaar.

Mozaik Guitar Quartet wil je ver-
rassen met repertoire dat je niet 
verwacht van een gitaarkwartet.

S. Goss (1964) 
uit 

'Carmen Fantasy'
I/Torero  II/ Habanera V/ 

Gypsy Song
 

F. Gasull i Altisent (1959) 
Quartet Breu

I.  I/ Lullaby  II/ Mosaic 

F. Liszt (1811-1886) 
Hongaarse Rhapsodie No. 2
(arr. W. Kanengiser/J. Minei)

W. A. Mozart (1756-1791) 
uit 

Strijkkwartet No. 14 in Sol 
Groot, K. 387

Allegro vivace assai 
(arr. M. Lochery)

 C. Debussy (1862-1918) 
uit 

Strijkkwartet in Sol Klein, 
Op. 10  

I/ Animé et très décidé 
(arr. M. Lochery)

 
S. Rachmaninoff (1873-1943) 

uit 
'Symfonische Dansen 

Op. 45'  
I/ Non Allegro 

(arr. M. Lochery)

programma


