
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
11:00 Joachim Becerra, Theodor Lyngstad og David Munk-Nielsen 
15:30 Clara Thomsen og Christian Westergaard 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Notos Quartett og Gregor Sigl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag d. 15. juli 2022, kl. 20:00 
 
GREGOR SIGL, violin 
NOTOS QUARTETT  
Sindri Lederer. violin 
Andrea Burger, bratsch 
Philip Graham, cello 
Antonia Köster, klaver 
 
 

Gustav MAHLER (1869-1911) 
Klaverkvartetsats i a-mol (1876-78), 11’ 

 
  Bella BARTOK (1881-1945) 

Klaverkvartet i c-mol, op. 20 (1898), 29’ 
I. Allegro 

II. Scherzo – Trio 
III. Adagio espressivo 

IV. Finale. Allegro vivace – Presto – Più Allegro – Presto 
 

PAUSE 
 

Robert SCHUMANN (1810-1856) 
Klaverkvintet i Es-dur, op. 44 (1842), 30’ 

 I. Allegro brillante  
II. In modo d’una Marcia: Un poco largamente – Agitato 

III. Scherzo: Molto vivace – Trio I – Trio II – Coda 
IV. Allegro, ma non troppo 

 
  



 

Om musikken 
Gustav Mahler (1860-1911):  
Klaverkvartetsats (1876) 
Mahlers eftermæle er de monstrøse symfonier. Men 
østrigeren begyndte rent faktisk karrieren som pianist 
og blev som 15-årig optaget som klaverstuderende på 
konservatoriet i Wien. Derfor er hans tidligste 
kompositioner kammermusik med klaver. De fleste 
værkerne er desværre gået tabt. Men mere end 50 år 
efter komponistens død dukkede det håndskrevne 
partitur til en tidlig klaverkvartetsats pludselig op. 
Det blev renskrevet, udgivet og uropført i 1968. I dag 
er den romantiske og udtryksfulde sats af den blot 16 
år gamle Mahler et standardværk i 
klaverkvartetrepertoiret. 
 
Béla Bartók (1881-1945):  
Klaverkvartet, opus 20 (1898)  
Også ungarske Bartók komponerede en klaverkvartet 
i en alder af 16 år. Af uransagelige årsager gled værket 
ud i glemslen. Det vides med sikkerhed, at Bartók 
selv spillede kvartetten en enkelt gang, og at den blev 
spillet i Budapest i 1964. Men musikken blev aldrig 
udgivet. Originalpartituret samlede støv på et 
ungarsk arkiv, indtil Notos Quartett fik det gravet 
frem og indspillede det for allerførste gang i 2017. I 
aften spilles klaverkvartetten omsider i Danmark - 
124 år efter at den blev komponeret. 
 
Hvor Mahlers ungdomsværk giver mindelser om 
hans senere stil, forholder det sig stik modsat hos 
Bartók. Den eksperimenterende ungarske modernist 
begyndte karrieren som fuldblodsromantiker.  
 
Den stort anlagte klaverkvartet i fire satser emmer af 
ungdommelig entusiasme og fascination af 1800-
tallets tyske kammermusiktradition. Den mægtige 1. 
sats indledes i den dystre c-mol-toneart og udvikler 
sig gradvist til en skæbnesvanger og brusende tour de 
force. De velklingende melodier emmer af tragiske 
atmosfærer og virtuos heftighed, som bliver 
udbygget i den jagende 2. sats, Scherzo. I 3. sats 
indleder celloens sørgmodige og overjordisk smukke 
melodi. Inden længe supplerer først violinen og siden 
bratschen. Følelserne er overstrømmende og 
inspirationen fra Brahms’ tre hovedværker i 
klaverkvartetgenren er åbenlys. Det gør sig også 
gældende i den store folkemusikinspirerede 

finalesats. Det er berusende romantisk 
kammermusik. Aldeles ulig den senere Bartók. Men 
nøj, hvor er det godt! 
 
Robert Schumann (1810-1856):  
Klaverkvintet, opus 44 (1842) 
Mens Bartóks Klaverkvartet er en overset perle, så 
kandiderer Schumanns Klaverkvintet til alletiders mest 
berømte kammermusikværker.  
Schumann skrev kvintetten til sin hustru, Clara. Hun 
var hans engel og vej ud af det mentale mørke, som 
han desperat kæmpede med at kontrollere. Men Clara 
var også tidens førende pianist. Og hun må have haft 
hænderne fulde. For mellem 1840 og 1853 
gennemlevede hun 10 graviditeter og passede sin 
sindslidende ægtemand, samtidig med at hun 
turnerede Europa tynd med sit klaverspil. Schumann 
stillede umenneskelige krav til hendes nærvær og 
kærlighed. For når hun var bortrejst, blev han ramt af 
sjælemørke og dræbende jalousi.  
I 1842 var hun væk i syv uger (og spillede bl.a. 
koncerter i Danmark). Efterladt i elendighed og tåger 
af alkohol og kærlighedssmerte, skrev Schumann i 
manisk tempo sin Klaverkvintet. Han fortalte, at den er 
et billede på hans følelser for Clara. Og musikken 
kommer hele følelsesregistret igennem.  
1. sats’ brillante og triumferende hovedtema søger 
konstant og optimistisk op i lyset. Men 2. sats er den 
ultimative modsætning, en skæbnesvanger 
begravelsesmarch med rynker i panden og døden i 
horisonten. I 3. sats, en gnistrende scherzo, kæmper 
opadgående bevægelser bestandigt med tilsvarende 
skalaer ned i sjælemørket, inden kærligheden vinder i 
den heroisk triumferende finale.  
Robert Schumann var en elendig ægtemand og et 
plaget menneske. Men han elskede af et rent hjerte. 
Klaverkvintetten til Clara er beviset. Et mesterværk 
og kærlighedens triumf.  
 
               Mathias Hammer 
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Om kunstnerne 
”The Notos Quartetts’ vision is to perform the well-
known masterpieces, to reveal lost and forgotten 
treasures, and to champion new compositions for the 
unique genre of the piano quartet.”Sådan lyder 
visionen for Notos Quartett, der siden 2007 har 
leveret koncertprogrammer med et særligt blik for 
både de velspillede, de g(l)emte skatte og nyere 
værker for klaverkvartet. Den forholdsvise unge 
Notos Quartett, der udgøres af Sindri Lederer 
(violin), Andrea Burger (viola), Philip Graham (cello) 
og Antonia Köster (piano), er af samtlige store tyske 
såvel som internationale kulturkanaler og medier 
kåret som en klaverkvartet udover det sædvanlige. 
Først og fremmest er de fire musikere hver især og 
som kvartet i verdensklasse og har givet en lang 
række af koncerter i de store europæiske koncertsale, 
men er også jævnligt på besøg i Japan og Kina. Og så 
er der det med de glemte værker – for det er blandt 
andet også det arbejde, som Notos har fået enorm 
ros for. Særligt deres genopdagelse af Bartoks 
klaverkvartet i c-mol, som de er de første til at 
indspille, har fået stor opmærksomhed – og som vi i 
aften skal opleve spillet for første gang på dansk jord.  
Gregor Sigl er lige præcis den brik, der mangler, når 
Notos kvartetten skal spille Schumann klaverkvintet 
i es-dur. Violinisten og bratschisten, der er 
internationalt førende indenfor begge felter, har 
siden 2007 har været medlem af Artemis Quartet – 
først på violin i ni år og derefter bratsch i fem år. Og 
nu mens Artemis Quartett har annonceret orlov på 
ubestemt tid, får vi glæde af at opleve Sigl i andre 
konstellationer – som blandt andet denne, hvor den 
erfarne Sigl beriger den yngre Notos kvartet med 
fængslende musikalitet og velklingende toner fra 
violinen 
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