
Over het kwartet:

Hobokwartet Driekwartplus is ontstaan in november 2013 uit een toevallige 
samenwerking tussen Noor van de Wetering (hobo/althobo), Esther Damsma in ‘t 
Groen (viool), Martijn Plomp (viool/altviool) en Winde Reijnders (cello). 
Driekwartplus was een initiatief van Noor, die graag tijdens een docentenconcert in 
het Utrechts Centrum voor de Kunsten  hobokwartetten wilde uitvoeren. Noor 
kende Esther, Esther kende Winde en Martijn. De strijkers hadden met elkaar al 
eens gesproken over het oprichten van een strijkkwartet maar ontdekten al snel 
dat je als driekwart strijkkwartet prima met een hobo combineert. Driekwartplus 
dus.

Hun debuut maakten zij in Utrecht met het althobokwartet van Jean Francaix en 
een Mazurka van Martinu voor hobo, twee violen en cello.
Driekwartplus speelt ook werken van oa Britten, Jacob, Mozart en Moeran en is 
regelmatig te horen op verschillende plaatsen in Nederland. Naast een 
kwartetbezetting spelen zij in diverse samenstellingen.

U kunt het hobokwartet Driekwartplus boeken voor een optreden op maat. Neem 
daarvoor contact op via: driekwartplus@gmail.com

Eerstvolgende orgelconcert op de zaterdagmiddag (aanvang 16.00 uur):
7 november, Geerten van de Wetering & Harmen Trimp: uitvoering complete 
orgeloeuvre Anthon van der Horst (ook op 21 november)

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 18 november: Cristel De Meulder (sopraan) Jan van 
Mol (orgel)

Programma pauzeconcert
Woensdag 4 november 2015 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: Driekwartplus: Noor van de Wetering (hobo), 
Esther Damsma in ‘t Groen (viool), Martijn Plomp (altviool)

Winde Reijnders (cello)

Benjamin Britten
(1913-1976)                         

Phantasy

Malcolm Arnold
(1921-2006)

Quartet

Over het programma:
De Engelse componist Britten werd ook wel een progressieve conservatief 
genoemd. Op vroege leeftijd werd hij beïnvloedt door de klassiekere 
componisten Beethoven en Brahms. Op latere leeftijd verwierp hij deze stijl en 
richtte hij zich meer op rolmodellen als Mahler, Shostakovitch en Stravinsky. 
Ook nam hij afstand van de Engelse Pastorale school, maar introduceerde 
invloeden uit Balinese muziek in zijn werken.
Britten vond dat hij als componist vooral in dienst moest staan van de 
luisteraar.
Dit stuk van Britten is een van de eerste van zijn kamermuziekwerken die ook 
in de rest van Europa werd uitgevoerd. Britten maakt voor dit werk gebruik van 
een aaneengesloten vorm die bestaat uit een aantal duidelijk contracterende 
delen die de fantasie van de luisteraar zeker zullen aanspreken.
Het stuk begint met een sluipende, aanzwellende mars welke wordt ingezet 
door de cello. De mars gaat over in een speels gedeelte, waarop een wat 
meditatiever andante volgt waar de strijkers met prachtige solo’s de hoofdrol 
opeisen. Deze wordt overgenomen door de hobo. Deze leidt het stuk weer terug 
naar het mars thema van het begin. 
Britten weet in dit stuk de beste kanten van de hoboklank goed te combineren 
met de drie strijkers.
Malcolm Arnold hield niet van grenzen in de muziek. Hij schreef voor een 
veelvoud aan klassieke ensembles en orkesten, maar verwierf bij het grote 
publiek vooral bekendheid door zijn  werken voor films. Voor zijn filmmuziek 
bij de film ‘Bridge over the river Kwai’ won hij zelfs een Oscar.  
Dit hobokwartet uit 1957 schreef hij toen hij 36 jaar was. Hij droeg het op aan 
Leon Goossens, een van de bekendste Engelse hoboïsten uit die tijd.

----||----

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, wordt van de 
bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd.


