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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

ZINDERING
ZO 12.12 – 11:00

Armeense 
miniaturen
Akhtamar Quartet

Dit project werd ondersteund door de ‘Oproep 
tot artistieke creatie’, een initiatief van de schepen 
van cultuur. Met de steun van het college van 
Burgemeester en schepenen van de gemeente 
Ukkel.

LOCATIE / IN SAMENWERKING 

MET 

Cultuurcentrum Mechelen

BEZETTING

Coline Alecian, Jennifer Pio – 
violen
Ondine Stasyk – altviool
Cyril Simon – cello
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Programma
Leoš Janácek 
Strijkkwartet Nr. 1 “Kreutzer Sonata” 

Komitas/Aslamazyan 
Miniaturen 

Judith Adler de Oliveira 
Enluminures 
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Armeense miniaturen

De Tsjechische componist Leoš Janácek (1854-1928) schreef zijn eerste strijkkwar-
tet (1923), bijgenaamd de Kreutzer Sonata, op 69-jarige leeftijd in amper drie we-
ken tijd. Het laatste decennium van zijn leven werd gekenmerkt door periodes van 
enorme creatieve uitbarstingen, geïnspireerd door zijn muze, de veel jongere en 
getrouwde Kamila Stösslová.

Hij baseerde het kwartet op Tolstoj’s gelijknamige novelle (1891), een donkere en 
diep storende raamvertelling met jaloerse woede als hoofdthema. In Tolstoj’s novelle 
leerde een pianiste een knappe en getalenteerde violist kennen en samen speelden 
ze Beethoven’s Kreutzer Sonata. De man van de pianiste was er echter van overtuigd 
dat de muziek tot ongeoorloofde gevoelens leidde, verdacht haar van overspel en 
plantte uiteindelijk een dolk in haar hart. De sonate dat tot de titel van zijn novelle 
leidde, de Vioolsonate Nr. 9 (1803), was gekend voor de hoge moeilijkheidsgraad, 
de ongewone lengte en het enorme emotionele bereik. Beethoven droeg het werk 
op aan de Franse violist Rudolphe Kreutzer, die het weliswaar onspeelbaar vond en 
het nooit heeft willen uitvoeren.

‘Muziek is de stenografie van de emotie,’ zei Tolstoj ooit en de emotionele impulsen 
en de drang naar drama die in zijn novelle alomtegenwoordig zijn, trokken Janácek 
aan en dreven hem er toe de gebeurtenissen om te zetten in zeer meeslepende 
muziek. Het kwartet is als het ware een opera zonder woorden; een psychologisch 
drama vol conflict, emotionele uitbarstingen en een aangrijpende apotheose die 
daarna verdwijnt in de stilte. Maar waar Tolstoj de gebeurtenissen vanuit het oog van 
de wantrouwige man vertelt, richt Janácek zich op de rechten van de vrouw. In een 
brief aan Kamila schreef hij over het werk: ‘Ik beeldde me een droevige, gekwelde 
en uitgeputte vrouw voor, net zoals de Russische auteur Tolstoj haar beschrijft in 
zijn Kreutzer Sonata.’ Hoewel het kwartet uit de verwachte vier delen bestaat, is 
het moeilijk om er een traditionele structuur zoals een sonate, rondo of variaties in 
terug te vinden. Met de intense levendigheid, de spraakachtige melodieën—vaak 
bombastisch en hartstochtelijk—is het niet zozeer de vorm die centraal staat, maar 
de voortdurende muzikale ontwikkeling, een componeermethode waar Janácek ge-
kend voor was. Het turbulente werk heeft daarnaast ook een buitengewoon klank-
palet; het collectief geluid tijdens de muzikale hoogtepunten overschrijdt vaak wat 
verwacht wordt van een strijkkwartet.

Janácek’s Kreutzer Sonata is dé belichaming van een zinderend werk en mocht dan 
ook niet ontbreken in dit festival. Net zoals de lijfstukken van het Akhtamar Quartet: 
de veertien Armeense Miniaturen van de Armeense priester en musicus Komitas 
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(1869-1935), gearrangeerd voor kwartet door de cellist Sergey Aslamazyan (1897-
1978). 

Komitas tekende duizenden Armeense, Turkse en Koerdische volksliederen op en 
wordt beschouwd als een voorloper van de etnomusicologie. Hij blonk vooral uit 
in het omzetten van de simpele volksmelodieën naar de gesofisticeerde Europese 
polyfonie van zijn tijd. Zijn Miniaturen zijn beklijvend, klinken exotisch en zijn tege-
lijkertijd kameleontisch: er zijn heel wat invloeden te horen van gelijktijdige compo-
nisten zoals onder meer Brahms, Debussy en Lalo. Het nationalisme druipt van de 
composities af bij het opwekken van de Armeense bergen, de fauna en de flora, het 
pastorale leven, met onder meer nostalgische klanken van de Armeense duduk en 
de zonsopgang over de Caucasus.  

Enluminures is eveneens een reeks miniaturen gebaseerd op traditionele Armeense 
melodieën en werd speciaal voor het Akhtamar Quartet geschreven door de Frans-
Portugese componiste Judith Adler de Oliveira. De titel verwijst naar een verlucht 
handschrift, waarin de tekst werd aangevuld met versieringen zoals initialen, kantte-
keningen en miniatuurillustraties. Deze versieringen zijn van een zeer vrije en veran-
derlijke aard en brengen ons, volgens onze eigen verbeelding, verder van of dichter 
naar de tekst.

De componiste haalde eeuwenoude volksmelodieën opnieuw aan, soms volgens en 
soms in strijd met de traditie, net zoals de steeds veranderlijke verhouding tussen 
letter en illustratie. Het werk bestaat deels uit melodieën die reeds voorkwamen in 
de Miniaturen van Komitas/Aslamazyan. En dankzij het onschatbare werk van Ko-
mitas had Judith Adler de Oliveira een ruime keuze uit het Armeense erfgoed om 
Enluminures compleet te maken.

—

Het Akhtamar Quartet werd in 2014 opgericht in België en vond de inspiratie voor 
hun naam en hun repertoire in het werk van de Armeense componist Komitas. In 
2020 brachten ze hun eerste CD uit: Légende Armenienne, met de Miniaturen van 
Komitas en Un Quatuor Arménien van Eugenie Alecian dat aan hen werd opgedra-
gen. Het kwartet trad al op in heel wat Europese landen en prestigieuze concert-
zalen, maar streeft naar solidariteit en wil de helende kracht van muziek overal en 
vooral naar iedereen brengen. Ze geven daarom ook vaak een masterclass na een 
opvoering, en heel wat concerten in woonkamers, scholen en ziekenhuizen. 

Jelleke Vanooteghem
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Biografie 
Akhtamar, een Armeense legende. De naam van het kwartet is een verwijzing naar 
de Armeense miniaturen van Komitas/Aslamazyan, die het ensemble sinds zijn op-
richting met passie heeft uitgevoerd.

Opgericht in Brussel in 2014, was het ensemble een van de zes kwartetten geselec-
teerd voor de “tremplins jeunes quatuors” van de Philharmonie van Parijs in 2016 en 
won in hetzelfde jaar de tweede prijs in het Musiq’3 festival. In 2021 werd het kwar-
tet bekroond met de derde prijs van het Internationale Johannes Brahms Concours. 
Het Akhtamar Kwartet treedt op in prestigieuze concertzalen en festivals in heel Eu-
ropa: Radio France Festival in Montpellier, het Concertgebouw in Brugge (Be), het 
MonteLeón Festival (Sp), evenals zalen in Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 
de Baltische Staten... en natuurlijk in Armenië.

In 2020 bracht het kwartet zijn eerste CD uit: Légende Arménienne. Het label Cypres 
Records produceerde de opname van Komitas’ miniaturen en “un quatuor armé-
nien” van Eugenie Alecian, opgedragen aan het Akhtamar Kwartet. Légende armé-
nienne wordt regelmatig uitgezonden op de nationale radio’s (Musiq’3, France Musi-
que, SWR2 in Duitsland...) en werd bekroond met vier sterren door het prestigieuze 
BBC Music Magazine en Classica Magazine, en is één van de vijf genomineerden in 
de categorie klassieke muziek van de Octaves de la Musique 2021. Het Akhtamar 
Quartet werkt graag samen met hedendaagse componisten. Verschillende compo-
nisten zoals Roger Boutry, Eugénie Alécian, Jan Kuijken en Judith Adler de Oliveira 
hebben de muzikanten gevraagd om hun werken te creëren en op te nemen. 

Het kwartet hecht er veel belang aan klassieke muziek overal en voor iedereen te 
brengen. Ze hebben verschillende sets die ze uitvoeren in instellingen zoals scho-
len, ziekenhuizen, tehuizen en psychiatrische instellingen. Deze activiteit heeft ook 
erkenning gekregen aangezien The Dream Makers, een show voor een jong publiek, 
finalist is bij de YAM awards 2021 (Young Audiences Music). Uit deze impuls zijn ver-
schillende solidariteitsprojecten geboren die belangrijke steun hebben gekregen: 
Music 4 Armenia, een tournee van twintig gratis concerten in Armenië na de oorlog 
in het najaar van 2020; Harmonies of Dreams, een reeks concerten en voorstellingen 
voor patiënten in psychiatrische ziekenhuizen in België, georganiseerd in samenwer-
king met de zorgprofessionals. Het ensemble maakt deel uit van ProQuartet alvo-
rens toe te treden tot de ECMA. Het heeft ook het voorrecht om cursussen te volgen 
aan het Joseph Haydn Institut van de Muziekuniversiteit in Wenen. Het Akhtamar 
Kwartet wordt gesteund door de Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles 
International, het Concertgebouw Brugge, Le Dimore del Quartetto, de Boghossian 
Stichting en het Nationaal Muziekcentrum (Frankrijk).
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Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de 
stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden 
van buitenaf. 
Ze bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke 
kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. Ze hebben oog voor de artistieke 
productie in onze stad. Waar mogelijk ondersteunen ze lokale artistieke initiatieven 
of opkomend talent samen met hun lokale partners.
Cultuurcentrum Mechelen profileert zich met een gevarieerd tentoonstellingsaan-
bod. De tentoonstellingen zijn voornamelijk eigen producties, waar zoveel mogelijk 
in dialoog wordt gegaan met kunstenaars of partners. Dit resulteert in een eigen-
zinnig en uniek programma.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



8

Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.zinderingfestival.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.
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