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Met uiterste respect dragen wij Musica Divina 2020 op aan alle zorgverleners. 

De Covid-19 pandemie stelt iedereen wereldwijd voor een uitzonderlijke situatie. 
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in deze moeilijke tijden een geliefde 
verloren heeft.
We willen jullie graag op het hart drukken dat wij in de organisatie van de concerten 
alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale overheden volledig 
opvolgen. De gezondheid van ons publiek en onze artiesten staat op de eerste 
plaats. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Op 2 april schreef een verpleegkundige zijn gevoelens neer: 
“Soms moet je al eens iets van je afschrijven. Voor mijn collega’s van de corona unit 
en ook voor mezelf dus. Vannacht namen we afscheid, opnieuw. De blauwe, geel-
gebekte erehaag deed haar geen eer aan, maar dat konden we haar nog geven, 
een verstild afscheid. Wat achterbleef was ademnood. Ademnood bij de dochters 
die omarmd door de zachtverlichte gang naar de klapdeur stapten, de plastic zak 
met de kledij van mams onder de arm geklemd en nog een laatste blik naar ons. Ze 
waren dankbaar voor wat we hadden kunnen geven, maar ze zagen ook bij ons de 
ademnood. De ademnood van de ziel voel je immers overal. Iedereen is vleugellam 
gemaakt, want de nabijheid is afgenomen. Warme zorg wordt wat kouder en het no-
dige afscheid is soms veraf. Het lichaam wil niet mee, maar de wanhoop is te lezen in 
de blik van elke patiënt. Waarom kan ik net nu niet, in die laatste uren, bij mijn vrouw 
zijn? Liefde is nabijheid en niemand is gemaakt om alleen te sterven. Dan bekruipt 
ons opnieuw de ademnood. We bellen, luisteren, overleggen, staan klaar om zelf in 
de auto te springen. Alles om mensen samen te brengen, alles voor nabijheid, alles 
voor zuurstof. Onze zielen hebben het nodig.”



Programma
György Kurtág (1926-) 
Officium Breve op.28 (1988-89) 

Cristobal de Morales (1500-1553) 
Officium Defunctorum (1526-28)

I. Largo 
II. Più andante
-  Invitatorium (Gloriose: Regem cui omnia vivunt, venite adoremus)
III. Sostenuto, quasi giusto
IV. Grave, molto sostenuto
- Parce mihi, Domine (Lectio I)
V. Fantasie über die Harmonien des Webern-Kanons (Presto)
VI. Canon a 4 (Molto agitato)
VII. Canon a 3 (Sehr fliessend - frei, nach Webern, op.31/VI)
- Tædet animam meam (Lectio II)
VIII. Lento
IX. Largo
X. Kanon a 4 (Sehr fliessend, nach Webern op.31/VI)
- Manus tuæ (Lectio III)
XI. Sostenuto
XII. Sostenuto, quasi giusto
- Ne recorderis / Dum veneris / Dirige (Responsorium)
XIII. Sostenuto, con slancio
XIV. Disperato, vivo
- Kyrie (Responsorium)
XV. Arioso interrotto (di Endre Szervánszky)

Ludwig van Beethoven  
Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart
Molto adagio - Neue Kraft Fühlend: Andante - Molto adagio - Andante - Molto 
adagio: Mit innigster Empfindung uit Streichquartett a-Moll op. 132



Inleiding
Het Festival Van Vlaanderen Kempen kiest in deze moeilijke tijden resoluut voor 
een sterk thema onder de noemer ‘Zuurstof voor de ziel’. Muziek heeft in al zijn 
vormen altijd al een sterke emotionele en bijna helende functie gehad en biedt te 
pas en te onpas soelaas, troost en rust. In dit concert staat contemplatie op de 
eerste plaats, in het bijzonder binnen het genre van het requiem. Het beroemde 
Spaanse Quiroga Quartet wandelt een pad af waar Beethoven, Morales en Kurtág 
intense eikpunten zijn. De uitvoerders willen met deze bijzondere mix van stijlen de 
eer, de gevoeligheid en de passie van de liturgie voor de doden in een bijzonder 
daglicht stellen.

2020 zou een absoluut topjaar moeten worden voor Ludwig van Beethoven, die zijn 
250e verjaardag viert. Overal ter wereld zou de grootmeester van de romantiek in 
het zenit van de belangstelling worden gezet, maar jammer genoeg stak de wereld-
wijde COVID-19-pandemie hier een stokje voor. Toch houdt dit de late strijkkwartet-
ten van Beethoven, waartoe Strijkkwartet opus 132 behoort, niet tegen om als nooit 
te voren te sprankelen als complex gebalde parels.

De late strijkkwartetten van de dove Beethoven bekleden niet enkel binnen het om-
vangrijke oeuvre van Beethoven een unieke plaats, maar ook in de geschiedenis van 
het strijkkwartet zelf. Zij vertegenwoordigen namelijk het einde van de evolutie van 
het strijkkwartet als hoogstaande verstrooiingsmuziek tot professionele concertmu-
ziek. De late strijkkwartetten van Beethoven waren duidelijk bedoeld voor profes-
sionele uitvoeringen tijdens publieke concerten (onder meer voor het Schuppanzigh 
kwartet). Na een vijftienjarige periode van stilzwijgen in het genre zijn Beethovens 
laatste kwartetten een hoogtepunt van het meditatieve element dat overal bij hem 
aanwezig is. 

Wat in alle vroegere strijkkwartetten in de kiem of in meer uitgesproken mate aan-
wezig was, krijgt in Beethovens laatste kwartetten de absolute voltooiing. De conse-
quente uitwerking van details, de breed uitgesponnen structuren, de extreme con-
trasten en de adembenemende harmonische wendingen. Al deze elementen staven 
de mening van Beethoven’s biograaf, Maynord Salomon: “In deze kwartetten toont 
Beethoven zich als de wegbereider van de avant-garde in de muziek.” 

Het zeer ver doorgedreven gebruik van contrapuntische technieken is niet slechts 
een intellectuele oefening, maar een manier om zeer verscheiden toonmateriaal in 
een ingenieuze structuur te integreren, waarin alles met alles verbonden is. Deze 
wijze van contrapuntisch dialogeren werd door Schönberg weer opgenomen, bij wie 



men ook Beethovens variatietechnieken terugvindt. In Beethovens strijkkwartetten 
vond Schönberg trouwens al voorbeelden van wat hij noemde “schwebende Tona-
lität” en “da es also gute klassische Muster gibt, muss ich mich nicht schamen, auch 
ahnliches aufzuweisen”. 

Het strijkkwartet opus 132 is lang niet het meest radicale van de reeks, maar toch ex-
perimenteert Beethoven hier met de klassieke structuur. Er wordt niet gekozen voor 
de traditionele vierdeling, maar wel voor een grotere vormindeling van vijf delen die 
cyclisch of symmetrisch geordend zijn rond het langzame deel. En laat het net dit 
langzame deel zijn dat vanavond op het programma staat. De titel “Heiliger dankge-
sang eines genesenen an die gottheit, in der lydischen tonart” die Beethoven voor-
ziet als subscript voor deze intense muziek, baadt in mystiek (‘Heilig dankgezang van 
een genezen man aan de godheid, in de lydische modus’).

Beethoven, die in 1825 ernstig ziek was en geloofde dat hij finaal het loodje ging 
leggen, dankte op een uitzonderlijke manier de miraculeuze genezing. De intieme 
hymne waarmee het deel begint, bevreemdt door het gebruik van de archaïsche 
lydische modus, fascineert door de koraalachtige behandeling van de thema’s en 
betovert door de krachtige eenvoud van vijf simpele frasen die samen deze dank-
hymne gedaante geven. De variaties van het hymnethema die daarop volgen, ba-
den in een nieuwe kracht en zorgen voor een monumentale confrontatie tussen 
verstilling en heftige beroering. 

Dat Beethoven dit concert afsluit als een ultieme vorm van verzoening en dank-
baarheid hoeft in deze context niet te verbazen. De uitgebreide proloog op dit 
romantisch meesterwerk heeft een uitzonderlijke vorm door de combinatie van twee 
innemende liturgische getuigenissen, de een uit de renaissance, de ander uit de 20e 
eeuw, die worden samengesmolten tot één compositie. Op die manier brengt Qui-
roga Quartet de dodenmis, of het Officium Defunctorum, wonderlijk wel bij elkaar. 

Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria en Francisco Guerrero kleurden  in de 
16e eeuw met prachtig contrapunt en fijngevoelige zettingen de Europese kerken 
in. Een belangrijk element in hun muziek was de sterke passie. Deze vindt ook zijn 
weg terug in het werk van Morales dat voor deze gelegenheid werd gearrangeerd 
voor strijkkwartet. De vocale finesses van deze mis werden minutieus overgezet naar 
de strijkersbezetting, waardoor de adembenemende plechtstatigheid, de wanhoop 
en drama en het ongezien mysticisme overeind blijft.

György Kurtág schreef zijn Officium Breve In Memoriam Andreae Szervánsky, opus 
28 als hommage aan zijn vriend en collega aan de muziekacademie van Boedapest. 
Beide componisten verloochenden hun verleden niet en legden een grote fascinatie 



aan de dag voor een van hun illustere voorgangers, namelijk Béla Bartók. Szervánsky 
integreerde het modern folklorisme van Bartók op een expectiete wijze in zijn mu-
ziek, terwijl Kurtág neigde naar een abstracter toonbeeld. Dit belette hem echter 
niet om quasi letterlijke referenties te verwerken in dit Requiem naar Szervánskys 
Serenade voor Strijkers. En Kurtág keek voor deze compositie ook naar andere mu-
zikale idolen van hem. Kurtág bewonderde in de muziek van Anton Webern hoe je 
met weinig middelen tot gebalde composities komt. Het verwondert daarom ook 
niet dat zowel Weberns bekende Strijkkwartet als deze sacrale hommage beiden 
opus 28 dragen. Niet alleen de finale van Weberns Tweede Cantate vindt zijn weg in 
de compositie van Kurtág, ook passages van Beethoven, Bach en zijn eigen Jatekok-
cyclus vervolledigen het abstracte doch pakkende toonveld van Kurtág. Al deze 
referenties verschaffen deze compositie een universeel karakter dat zijn dierbare 
vriend absoluut geapprecieerd zou hebben. 

Jasper Gheysen  



Biografieën
Cuarteto Quiroga

Het Cuarteto Quiroga is uitgegroeid tot één van de meest dynamische en 
unieke kwartetten van zijn generatie en krijgt wereldwijd lof van pers en 
publiek voor zijn zeer gedreven en persoonlijke interpretaties. In 2018 won 
het kwartet de prestigieuze Nationale Muziekprijs van Spanje. Als eerste 
kwartet in residentie van het Koninklijk Paleis in Madrid had het kwartet het 
uitzonderlijke voorrecht om de unieke en versierde koninklijke Stradivarius-
collectie te mogen bespelen.  Het Cuarteto Quiroga ontleent zijn naam aan 
zijn legendarische landgenoot Manuel Quiroga Losada. Quiroga was aan 
het begin vorige eeuw één van de meest gevierde violisten van Europa met 
een indrukwekkende internationale carrière.

Het Cuarteto Quiroga werd opgeleid door Rainer Schmidt aan het Con-
servatorium Reina Sofía in Madrid en vervolmaakte zich aan de Musik-
hochschule Basel  bij Walter Levin en bij Hatto Beyerle . Andere muzikale 
persoonlijkheden die het kwartet inspireerden zijn Ferenc Rados, György 
Kurtág, András Keller, Johannes Meissl en Eberhard Feltz.

Cuarteto Quiroga was laureaat van belangrijke internationale wedstrijden 
(Bordeaux, Borciani, Beijing, Genf, Fnapec-Paris, Palau de Barcelona, etc.) 
en bespeelt nu wereldwijd de grote concertpodia. Het wordt met regelmaat 
uitgenodigd door de Wigmore Hall London, Philharmonie en Boulez Saal 
Berlin, Frick Collection en Lincoln Center New York, Da Camera Los Ange-
les, National Gallery Washington DC, Muziekgebouw Amsterdam, Invalides 
Paris, deSingel Antwerpen, Martinu Hall Prague, Nybrokajen Stockholm, 
Auditorio Nacional Madrid, Heidelberger Frühling, Stadtcasino Basel, Mo-
zarteum Salzburg, String Quartet Biënnale Amsterdam, etc…

Het Cuarteto Quiroga deelt het podium met vooraanstaande musici als 
Martha Argerich, Veronika Hagen, Valentin Erben, Javier Perianes, Jörg 
Widmann, Richard Lester, Alain Meunier, David Kadouch, Jonathan Brown, 
Vladimir Mendelssohn, Tomas Djupsjöbacka, Chen Halevy, Cappella Am-
sterdam en Doric, Meta4, Ardeo en Galatea strijkkwartetten.



De kwartetleden doceren kamermuziek aan het Conservatorio Superior de 
Aragón, het Real Conservatorio Superior van Madrid, Musikene San Sebas-
tian en de Mozarteum Universität in Salzburg. Het kwartet wordt regelmatig 
uitgenodigd voor masterclasses aan universiteiten en conservatoria in Eu-
ropa, de USA en Latijns-Amerika.

De zes CD’s van het Cuarteto Quiroga bij COBRA & Harmonia Mundi krijgen 
internationaal een zeer positieve weerklank en werden met meerdere prij-
zen en onderscheidingen bekroond. “Statements” met muziek van Haydn, 
Webern and Sollima werd in Spanje “CD van het jaar”. Al even indrukwek-
kend en bejubeld zijn de opnames „(R)evolutions“, gewijd aan de Tweede 
Weense School, “Frei aber Einsam” met de kwartetten van Brahms en de 
opname bij Harmonia Mundi van de kwintetten van Turina en Granados met 
Spanjes toppianist Javier Perianes.  De meeste recente Cd’s zijn “Terra”, 
een ode aan de volksmuziek met een intrigerende combinatie van  Bartok, 
Halffter en Ginastera, en “Heritage” met 18deeeuwse parels uit de Spaanse 
hofmuziek.

Het kwartet is in residentie in de Fundación Museo Cerralbo in Madrid. 
Dankzij de erfgenamen van Paola Modiano kan Cibrán Sierra een uniek in-
strument van Nicola Amati, “Arnold Rosé” uit 1682, bespelen.



Begijnhofkerk van Lier

(c) Visit Lier

Het Lierse begijnhof ontstaat in 1258 en groeit uit tot een typisch 13e-eeuws 
stratenbegijnhof met 11 straten en 162 huisjes. Naarmate het aantal begijn-
tjes toeneemt, ontstaan er verschillende sociale instellingen, zoals een infir-
merie en een armentafel. In 1664 start met de bouw van een nieuwe begijn-
hofkerk, vernoemd achter de Heilige Sint- Margaretha, die het bouwvallige 
kerkje van de gemeenschap moest vervangen. Ondanks geldgebrek, wordt 
de kerk drie jaar later toch voltooid. Het bovenste gedeelte van de gevel 
samen met de klokkentoren wordt echter pas een eeuw later toegevoegd. 





Ook honger naar cultuur? 

Laat je inspireren door het muzikale najaar in AMUZ & geniet van 
intieme concerten in een unieke historische locatie

Ontdek het volledige najaarsprogramma op www.amuz.be

AMUZ – Kammenstraat 81 – 2000 Antwerpen 
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Mol, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 
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