
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Quatuor Hanson  
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
19:45 “Auf den Saiten zu singen”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 18. juli 2022, kl. 15:30 
 

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

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 
Strygekvartet nr. 1 i F-dur, op. 18 (1799), 28’ 

I. Allegro con brio 
II. Adagio affettuoso ed appassionato 

III. Scherzo – Allegro molto 
IV. Allegro 

 
Robert SCHUMANN (1810-1856) 

Strygekvartet nr. 3 i A-dur, op. 41 (1842), 30’ 
I. Andante espressivo – Allegro molto moderato 

  II. Assai agitato 
III. Adagio molto 

IV. Finale: Allegro molto vivace 
 
  
  



 
Om musikken 
Ludwig van Beethoven (1770-1827):  
Strygekvartet nr. 1 i F-dur, opus 18 nr. 1 (1799) 
Et ordsprog lyder: En kunstner maler ikke et træ, fordi 
vedkommende har set et træ. Han maler det, fordi han har set et 
maleri af et træ. En musikalsk stil bliver altså ikke skabt af 
sin første pioner men af den første efterfølger. Haydn var 
strygekvartetgenrens store pioner. Mange forsøgte at blive 
hans efterfølger, men historien har skaleret antallet ned til 
to: Mozart og Beethoven.  
 
Nyligt ankommet til musikken hovedstad, Wien, i 
1790’erne var den unge efterfølger Beethoven kortvarigt 
elev af pioneren Haydn. Beethoven havde indgående 
kendskab til Haydns strygekvartetter, og han kendte 
udmærket genrens ophøjede status. Hvis han skulle 
cementere sin status som byens førende komponist, skulle 
han skrive succesfulde strygekvartetter. 
 
I 1799 komponerede han sine første seks strygekvartetter, 
opus 18. Udgivelsen blev dedikeret til Haydn, for 
kvartetterne står på skuldrene af Haydns landvindinger i 
genren. Men med Beethovens sans for udvidede former 
og kompromisløse udtryk, er det musik, der rækker langt 
ud over Haydns klassicistiske stil. Strygekvartet nr. 1 er med 
sin energi, sit drama og kompositorisk håndværk et af 
musikhistoriens mest skelsættende og bjergtagende 
debutværker.  
 
Den fortættede åbning er en minimal musikalsk ide, der 
fungerer som brændstof til en 1. sats, hvor Beethoven 
afsøger de fire instrumenters maksimale potentiale. Den 
hjerteskærende 2. sats var ifølge komponisten selv 
inspireret af dødsscenen fra Shakespeares Romeo og Julie. 
Den følelsesmæssige dybde overskrider Haydns 
langsomme satser med længder. 3. sats er en vittig og 
kortfattet Scherzo, inden finalens rytmiske vitalitet sætter 
punktum for. Beethoven var med et trylleslag trådt ind på 
den store scene. 
 
Robert Schumann (1810-1856):  
Strygekvartet nr. 3 i A-dur (1842) 
I 1842 var Schumanns hustru Clara bortrejst på turne, og 
Schumann skrev til hende ”Jeg sidder med Beethovens 
strygekvartetter, og hjemsøges i den grad af kvartettanker.”  Clara 
skrev straks tilbage: ”Hvis Beethoven kunne, kan du også. Gør 
Beethoven kunsten efter!” Og det gjorde han så, Schumann. I 
løbet af få uger havde han skrevet sine tre første (og 
sidste!) strygekvartetter. 
 
Beethoven tilegnede altså sine første strygekvartetter sit 
forbillede, Haydn. Schumann gjorde det samme. Hans 
strygekvartetter er tilegnet Felix Mendelssohn, der havde 
skabt det tyske romantiske ideal, som Schumann 
forgudede. Strygekvartet nr. 3 er netop kerneromantisk. 1. 
sats’ drømmende introduktion begynder med en faldende 
kvint, et gigantisk suk, som et varsel om de kolossale 
følelser, der er på spil. 

Kromatik, modulationer og et tætvævet net af melodier 
forstærker udtrykket. Åbningen på 2. sats er som korte, 
ophidsede åndedrag. Stor energi, dyb længsel, og en række 
efterfølgende variationer er som et kartotek over en 
elskende mands følelsesregister.  
 
En hjertevarm, sangbar melodi åbner den substantielle 3. 
sats. Men kærligheden udfordres straks af en mere 
faretruende musik, der forsøger at overskygge den 
poetiske atmosfære, hvorefter de to modpoler kæmper en 
intens kamp om satsens grundudtryk. Glæden vinder i den 
overstrømmende rondo-finale, og markerer excentrikeren 
Schumanns succesfulde debut (og sortie!) i 
strygekvartetgenren. 
 
               Mathias 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 


