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Volgens het blad Gramophone is het Doric String Quartet een van de 
belangrijkste Britse strijkkwartetten van de nieuwe generatie. Het DSC 

ontvangt wereldwijd enthousiaste reacties van zowel publiek als 
recensenten. 

Het kwartet won verschillende prijzen, waaronder de 1e prijs op de Osaka 

International Chamber Music Competition in Japan (2008), de 2e prijs op 
de Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italië 

en de Ensemble Prijs op het Festival Mecklenburg-Vorpommern in 
Duitsland. 

Sinds hun oprichting in 1998 trad het kwartet over de hele wereld op. In 

het najaar van 2010 maakte het kwartet hun veelgeprezen Amerikaanse 
debuut met recitals in het Frick Museum te New York en de Library of 

Congress in Washington. Sindsdien komt het kwartet jaarlijks terug voor 
een tournee door Noord-Amerika. 

Andere recente hoogtepunten zijn onder meer recitals in het Konzerthaus 

Berlin, Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Wien, 
Laeiszhalle Hamburg en in Brussel, Frankfurt, Milaan, Moskou en Parijs.  

Onder de hoogtepunten van het seizoen 2013/2014 vallen zowel de 

terugkeer naar het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam, de Frankfurter 
Alte Oper en de recitals in Hamburg, Madrid, Budapest en Aarhus. 

Optredens in het Verenigd Koninkrijk omvatten drie optredens in de 
prestigieuze Wigmore Hall.  

De uitgave van de strijkkwartetten van Schumann door het kwartet in 

oktober 2011 werd CD van de maand in het blad Gramophone. De opname 
van Schubert’s “Rosamunde” en “Death and the Maiden” door het DSC 

werd in september 2012 uitgebracht en ontving overal uitstekende 
recensies.  

Opgericht in 1998 studeerde het DSQ vanaf 2002 aan het ProQuartet 

Professional Training Program te Parijs, waar zij werkten met leden van het 
Alban Berg Kwartet, Artemis Kwartet, Hagen Kwartet, LaSalle Quartet en 

met György Kurtag. Het kwartet werkt nog steeds met Rainer Schmidt van 
het Hagen Kwartet. 

Het Doric String Quartet is op tournee 

Als wij naar hun concertagenda kijken dan zien wij dat het DSC in 

november bij ons (RECUM) speelt en daarna in Dordrecht en Arnhem. In 
december spelen zij in de beroemde Wigmore Hall, Londen. In de eerste 

drie maanden van 2017 spelen zij achtereenvolgens in Zwitserland, UK, 
Duitsland, Frankrijk, UK, USA (waaronder Carnegie Hall), Israël en 

Duitsland.  

Op tournee speelt het DSC een beperkt repertoire. In Reeuwijk krijgen wij 
hetzelfde programma te horen als de bezoekers in andere landen. 

 



 

 

Hoe is het mogelijk? 

U zult zich afvragen hoe het mogelijk is dat een klein podium als RECUM 
(www.recum.nl) in staat is om een dergelijk internationaal toonaangevend 

ensemble te engageren. De reden is dat wij konden aanhaken bij twee 
andere optredens in Nederland. En niet in de laatste plaats omdat onze 

penningmeester bereid was om dieper dan normaal in zijn geldbuidel te 

tasten. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u dan ook uit om uw vrienden en kennissen, die van kamer- 
muziek houden, uit te nodigen om dit bijzondere concert bij te wonen. 

Indien u daarvoor een digitale versie van dit concertprogramma nodig 
heeft, kunt u die aanvragen bij: secretarisrecum@gmail.com  

 

 

PROGRAMMA Doric String Quartet 

 
 

Béla Bartók                                Strijkkwartet nr.  2 
(1881 – 1945)  - Moderato 

  - Allegro molto capriccioso 
  - lento 

 
   

Franz Joseph Haydn                   Strijkkwartet in D opus 64 nr. 5  

(1732 – 1809)     ‘Leeuwerik’ 

 

In de pauze staat in de foyer een gratis drankje voor u klaar. 

 
Felix Mendelssohn Bartholdy  Strijkkwartet op 44 nr. 3 

(1809 – 1847)     I. Allegro vivace  
II. Scherzo. Assai leggiero vivace  

III. Adagio non troppo  
IV. Molto allegro con fuoco 

 

 

De bloemen na afloop van het concert worden aangeboden door Bloemist 
Blooms “bloem en binnen” in de Van Heuven Goedhartstraat 31, naast 

Radio van Dijk. 
 

 

 

http://www.recum.nl/
mailto:secretarisrecum@gmail.com


 

 

 

 

De voorverkoop van toegangskaarten verloopt via Drogisterij Butterfly, 

winkelcentrum MIEREAKKER in Reeuwijk en via de theaterkassa van het 

Evertshuis Bodegraven (0172-61.84.84) of www.evertshuis.nl  

 

RECUM cadeaubonnen 

Bij Drogisterij Butterfly zijn RECUM cadeaubonnen verkrijgbaar, die een 

jaar geldig zijn. Beneden de 30 jaar 7,50 euro en ouder 20 euro. 

 

Zullen we Vriend-en worden?  

RECUM floreert al 25 jaar dankzij Vrienden en sponsors die doneren. 

Vrienden zijn dus zijn welkom en Vrienden zijn nodig. Zonder Vrienden en 

sponsors geen RECUM concerten van dit niveau. Zie www.recum.nl  

 

RECUM kamermuziekprogramma seizoen 2016 -2017 

 

2 december 2016   Klára Würtz, piano & Timora Rosler, cello 

 

20 januari 2017   HEXAGON Ensemble (blaas kwintet en piano)  

  

10 maart 2017   Noé Inui (viool), Vassilis Vavaresos (piano) 

  

12 mei 2017 Ivo Janssen, piano solo  (N.B. foute datum in 

seizoenfolder 

 

Dank aan: Vrienden, ANBI-vrienden, Vrijwilligers, Kringloopwinkel “De 

Kring”, Piano Workshop Nieuwerkerk a/d IJssel, Hartog en van Keulen 

Fysiotherapie, Brouwer de Koning Uitvaartverzorging, Mourits 

Advocatenkantoor, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Bloemist Blooms, 

bloem en binnen, INT webDesign, Fonds Podiumkunsten, Tonny van der 

Plank Bloemendecoratie podium, Drogisterij “Vivant Butterfly”, Ontwerp 

affiches en RECUM seizoenfolder: Maarten van den Bosch/KWAJONGENS. 

 

Secr. RECUM:  R.J.(Rob) Kraaipoel, Armstronglaan 8, 2811 SR Reeuwijk              

Tel: 0182 – 392021, e-mail: secretarisrecum@gmail.com  

Rek.nr penningmeester RECUM: NL81RABO 014.33.11.441   

 

Hoofdsponsor

communicatie/reclame 

http://www.recum.nl/

