
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Kebyart 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Concerto Copenhagen 
22:30 Quatuor Hanson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 17. juli 2022, kl. 22:30 
 

QUATUOR HANSON 
Anton Hanson, violin 
Jules Dussap, violin  
Gabrielle Lafait, bratsch 
Simon Dechambre, cello 
 
 
 

Wolfgang Rihm (f. 1952) 
Strygekvartet nr. 4 (1981), 17’ 

I. Agitato – Allegro alla marcia – Allegro ma non troppo 
II. Con Moto – Allegro – Andante – Allegro molto 

III. Adagio 
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Om musikken 
Wolfgang Rihm (f. 1952):  
Strygekvartet nr 4 (1981) 
Tyske Wolfgang Rihm er blandt nutidens mest 
markante komponister. Hans kompromisløse værker 
står på skuldrene af centraleuropæiske modernister 
som Pierre Boulez og Karlheinz Stockhausen. Rihm 
er en kunstner, der skaber nyt gennem kendskab til 
fortiden. Selv taler Rihm om jagten på "frihedens 
æstetik i kunsten", men siger i samme åndedrag ”at 
tænke frit indebærer at medtænke præmisserne. For den der 
intet kender, kan ikke være original, da han hvert øjeblik tror 
sig i det originære uden at være der. Jeg er selv bundet til 
traditionen og står i dyb gæld til eksempelvis Beethoven, 
Schumann, Debussy, Wagner, Scönberg og Varese: Hos alle 
disse komponister fascineres jeg af deres individuelle 
ubundethed. Ét aspekt er dog altid det samme: Friheden er 
altid frihed fra det tidssvarende.” 
Wolfgang Rihm har komponeret 13 strygekvartetter. 
Strygekvartet nr. 4 er ekstremt emotionel, fuld af 
voldsomme kontraster, lidenskabelige udbrud og 
fragmenterede udtryk. Værkets opbygning med to 
hurtige satser og en langsom afskedsfinale er atypisk, 
men den skaber alligevel fornemmelsen af, at den 
heftige unison-åbning strukturelt korresponderer 
med den resignerende og hendøende afslutning 
næsten 20 minutter senere.  
1. sats domineres af et opadstigende motiv, der 
efterhånden tager form af en march. 2. sats ændrer 
også karakter undervejs, når den bombastiske 
introduktion forandres til en Aria, hvis romantisk 
cantabile udtryk dog viser sig at være kortlivet. En 
lang pause følger inden finalesatsen, der begynder 
æterisk tyst, men blusser kortvarigt op, inden lyset 
slukkes og musikken klinger ud. 
         Msathias Hammer

 
Om kunstnerne 
Koncerter med unge talenter er en del af Hindsgavl 
Festivals fundament og vi har altid blikket rettet 
mod unge upcoming kunstnere – i Danmark såvel 
som i udlandet.  
 
Den fremadstormende franske kvartet Quatuor 
Hanson, der har spillet sammen i små 10 år, 
begrænser sig ikke, når repertoiret fastlægges. Anton 
Hanson (violin), Jules Dussap (violin), Gabrielle 
Lafait (bratsch) og Simon Dechambre (cello) har lige 
så stor passion for Haydns strygekvartet som for 
nyere kompositioner for netop denne konstellation. 
Ja, Quatuor Hanson går faktisk direkte efter 
koncertprogrammer, der repræsenterer komponister 
fra meget forskellige perioder, da det ifølge 
kvartetten skaber et øget fokus på værkernes 
individuelle og periodisk uafhængige karakter. De 
søger kontrasterne, som de mener kun fremmer den 
musikalske kvalitet i de enkelte kvartetter.  
 
Kvartetten, som udgav deres første CD i 2019 – en 
hyldest til Haydn, kvartettens faste klippe – 
samarbejder jævnligt med nogle af de helt store 
kunstnere på den franske kammermusikscene som 
Bruno Philippe og Bertrand Chamayou og med 
kvartetter som Quatuor Ébène.  
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 
 
 
 

 


