Hej kammarmusiklyssnare!
Måndag den 30 januari kl. 19.00 i Magle konserthus spelar en nederländsk
stråkkvartett för första gången i Sverige. Förutom att gästa Lunds Kammarmusiksällskap
ger de sig ut på en konsertturné i södra Sverige med hjälp av bl.a. Musik i Syd.
Programmet heter Fellow Travelers.

RAGAZZE QUARTET
De medverkande är Rosa Arnold violin, Jeanita Vriens, violin, Annemijn Bergkotte,
viola och Rebecca Wise, cello.
Det fyndigt namngivna Ragazze Quartet (ragazze är italienska för flickor) är en ung
stråkkvartett, hyllad för sin musikaliska entusiasm och sina energiska konserter med
twist.
Ragazze Quartet är utexaminerade från Netherlands String Quartet Academy (NSKA).
2007 valdes kvartetten ut för en konsertserie vid namn The Debut, vilket resulterade i
konserter i alla större holländska konsertsalar, inklusive Het Concertgebouw. 2010
gjorde Ragazze sin första resa till USA där de bjöds in att delta i workshop med Kronos
Quartet i New York City. Som en följd av detta framförde Ragazze flera stycken från
Kronos repertoar i Carnegie Hall.
2012 fick Ragazze Quartet ett kontrakt på tre cd-inspelningar med skivbolaget Channel
Classics.

Program:

John Adams, John´s Book of Alleged Dances
Béla Bartók, Stråkkvartett nr. 2, op. 17
Antonin Dvorák, Stråkkvartett nr. 12 i F-dur, op. 96, ”Amerikanska”
Se verkbeskrivning i bilaga.
Biljettkassan öppnar kl. 18.30. 100 kr för medlemmar och studerande, övriga 160 kr.
Ungdomar under 18 år går in gratis.
Årsmöte i Lunds Kammarmusiksällskap äger rum samma kväll kl. 17.00 i Magle
konserthus, 2:a våning.
Välkomna!
Styrelsen
www.lkms.se
Nästa spelafton blir måndag 27 februari med Paulina Pfeiffer, sopran och Majsan
Dahling, piano.

LKMS spelafton den 30 januari 2017
med Ragazze Quartet:
Rosa Arnold och Jeanita Vriens, violin Annemijn Bergkotte, viola
och Rebecca Wise, cello
Något om verken som spelas.
Adams, John’s Book of Alleged Dances
John Adams (f. 1947) är ca 10 år yngre än de andra kända företrädarna för den minimalistiska musiken, Philip Glass och Steve Reich. Adams är kanske mest känd för sina operor
om aktuella politiska händelser och konflikter, t.ex. Nixon i Kina (1987).
Bartók, Stråkkvartett nr 2, op. 17
1. Moderato 2. Allegro molto capriccioso 3. Lento
1915-17
Bartóks andra stråkkvartett tog nästan 3 år att fullborda. Den skrevs under åren 191517, alltså under 1:a världskriget. Yttersatserna har tonen a som tonalt centrum, mellansatsen har tonen d. I stället för treklang och kvint är det tritonusintervall1 och liten ters
som dominerar. Detta kan vara nog så intressanta påpekanden för musiker av facket,
men som all stor konst fängslar kvartetten även lyssnare utan kunskaper i dessa frågor.
Den inledande satsen, Moderato, domineras av ett motiv som presenteras av violin
1 redan i den andra takten:

Intervallen i de tre stigande tonerna varierar visserligen, men rytmen är lätt att känna
igen, när temat återkommer i satsen.
I slutet av expositionen hörs ett lyriskt tema:

Genomföringen, som öppnar med huvudtemat i violan, utgör den dramatiska kulminationen i satsen, som i övrigt är förvånansvärt avspänd och sorglös. Kollegan Zoltán
Kodály har mycket träffande sagt att satsen vill karakterisera Ett lugnt liv. Återtagningen inleds med huvudmotivet (violin 1), men som vanligt hos Bartók har den en helt
annan stämföring än den som expositionen presenterat. En coda avslutar. Den koncentreras nästan helt kring det lyriska sluttemat, som också får sätta punkt för hela satsen i
cellons höga register. Cellons sista ton är a.
Mellansatsen, Allegro molto capriccioso, börjar med ett kraftfullt tema:

De fem första tonerna föregriper det följande huvudtemats upprepade åttondelar:
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Se fotnot till Bartók, Kontraster och Musikordlistan
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Detta tema spelar huvudrollen i satsens första del, en sats som enligt Kodály beskriver
Glädje. Ett mellanavsnitt byggs upp kring ett lugnare tema. De första antydningarna till
temat blir avbrutet två gånger av huvudtemat innan det släpps lös på allvar.

Temat utvecklas i flera olika varianter, bl.a. inversioner2. Den avslutande delen återgår
till inledningstempot, som emellertid ökas upp två gånger. Först kommer ett Allegro
molto med huvudtemat följt av ett Prestissimo som går så fort att huvudtemat nu närmast upplevs som ett surrande.
Satsen slutar i fortissimo med huvudtemats fyra första toner varav den sista är ett d.
Som man kan vänta av ett verk tillkommet under krigstid innehåller det även allvarligare känslouttryck. Dessa kommer till en gripande manifestation i sista satsen, Lento,
som Kodály menar ger uttryck för Smärta. Efter tio takters inledning hörs första temat i
violin 1. Det har ungefär samma intervallmönster som huvudtemat i första satsen:

Nästa tema spelas i ett något snabbare tempo (Un poco più andante)

Med det tredje temat blir tempot åter långsammare (Lento assai)

I slutet hörs alla dessa teman åter i en kort rekapitulation, men i ordning 1, 3, 2. Två
pizzicatotoner i violan och cellon avslutar.

Dvorák, Stråkkvartett nr 12 F-dur op. 96, Den amerikanska
1. Allegro ma non troppo 2. Lento 3. Molto vivace 4. Finale: Vivace ma non troppo
1893
Dvorák kom till New York hösten 1892 för att vara lärare och chef vid National
Conservatory. Här tillkom hans symfoni i e-moll Från nya världen. Sommaren 1893
tillbringade han på landet i en liten by, Spillville, i Iowa. Där skrev han under kort tid
denna kvartett som kommit att bli hans mest kända. Kvartetten borde vara synnerligen
lämplig som introduktion för dem, som fått för sig att kammarmusik är för svår för
vanliga musikälskare. Kanske är hemligheten med verkets lättillgänglighet att Dvorák
här har strävat efter att skapa stämning snarare än att bearbeta teman på klassiskt vis.
Liksom e-mollsymfonin präglas kvartetten av pentatonik. Den pentatoniska skalan
är med f som grundton tonerna f,g,a,c,d. Melodier grundade på denna skala ger ett exotiskt intryck. Om denna skala höjs med ett halvt tonsteg hamnar alla tonerna på pianots
svarta tangenter. Samtliga nedanstående huvudteman och en del andra kan i stort sett
spelas på enbart pianots svarta tangenter.
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Inversion kallas en temavariant, som är en spegelbild av ursprungstemat med symmetriplanet parallellt
med notlinjerna. Bartok använder sig ofta av detta konstgrepp. Se t.ex. stråkkvartett nr 3, sats 2, sista
notexemplet.
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Första satsen, Allegro, ma non troppo, skriven i sonatform, inleds efter två ackompanjerande takter med ett härligt och lättmemorerat tema:

Sidotemat (A-dur), lika slående, introduceras av violin 1:

Expositionen tas i inspelningar inte alltid i repris. Genomföringen inleds med
huvudmotivet harmoniskt transformerat, stegras till en klimax och avslutas i
diminuendo. Den följs av en normal återtagning.
Den långsamma satsen, Lento (d-moll), är fylld av vemod. Kanske är den ett uttryck
för tonsättarens hemlängtan. De tre understämmorna börjar med två takters
ackompanjerande inledning. Särskilt 2:a violinens och violans toner är väsentliga och
beledsagar melodierna i hela satsen:

Det dominerande huvudtemat är:

Ett nästan smärtsamt vackert, fyra takters tema dyker upp som en refräng.

Den tredje satsen, Molto vivace, har strukturen ABABA och kan betraktas som ett
scherzo med dubbel trio. A-delen inleds med ett tema, som på grund av betoningen
låter som om det började med upptakt:

B-delen börjar med en duett i violinerna. Andra violinens stämma är i stort sett identisk
med A-temat. Denna stämma hörs tydligare efter 8 takter när cellon tar över den.
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Finalen, Vivace, ma non troppo, har rondoform. Mönstret är efter ett inledande avsnitt: ABACABA.
Inledningen får efter 4 takter följande tema:

A-temat har en härlig spänst och får stor betydelse i satsen:

B-temat är mera sånglikt:

C har formen av ett koralliknande mellanspel:

Satsen slutar i triumf med inledningstemats nedåtgående åttondelar, som nu punkterats.
Yngve Bernhardsson
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