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DUD OK KWA RTE T 

Judith van Driel | viool 
Marleen Wester | viool 
Mark Mulder | altviool 

David Faber | cello 
 

W.A. Mozart   Dissonantenkwartet kv 465 in C-groot 
(1756-1791) I. Adagio - Allegro 
 II. Andante cantabile 
 III. Menuet - Trio 
 IV. Allegro molto 
 
Cl. Debussy  Strijkkwartet op. 10 in g-klein 
(1862-1918) I. Anime et très décidé 
 II. Assez vif et bien rythmé 
 III. Andantino, doucement expressif 

IV. Très moderé - Très mouvemente et avec 
passion 

 
P a u z e  
 
Fr. Schubert Strijkkwartet in d-klein D. 810  
(1797-1828) 'Der Tod und das Mädchen' 
 I. Allegro 
 II. Andante con moto 
 III. Scherzo 
 IV. Presto  
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DUDOK Kwartet 
Willem Marinus Dudok was een bekende Nederlandse architect. Ook was hij 
een groot muziekliefhebber. Hij kwam uit een muzikale familie en 
componeerde in zijn vrije tijd. 
"Meer dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan de componisten te danken", 
schreef hij. "Ik voel diep de gemeenschappelijke basis van de muziek en de 
architectuur: ze ontlenen immers beide haar waarde aan de juiste 
maatverhoudingen."  
   
De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar in kennen bij het Ricciotti 
Ensemble. 
In januari 2009 ontstond de huidige samenstelling van het kwartet. Kort 
daarop begon het kwartet aan een twee-jarige post-graduate opleiding bij het 
Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen. Vanaf 
september 2011 vervolgt het kwartet zijn opleiding als hét voltijd-
strijkkwartet aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Masterclasses 
volgden de kwartetleden bij het Párkányi Quartet, het Takács Quartet, 
Gerhard Schulz, Dmitri Ferschtman en Marc Danel.  
 
Op het gebied van hedendaagse muziek werkte het Dudok Kwartet aan de 
uitvoering van hun composities met Mark-Anthony Turnage,  
Kaaija Saariaho, Calliope Tsoupaki en Max Knigge.  
 
Het Dudok Kwartet gaf concerten op het Gergiev Festival, de NJO 
Muziekzomer, het Grachten Festival en het Linari Classic Festival in 
Toscane. Het Dudok Kwartet speelde verder in het Concertgebouw, het 
Muziekgebouw aan het IJ en Muziekcentrum Frits Philips. 



Judith van Driel  ontving haar eerste vioollessen toen ze 6 jaar was.  
Op 11-jarige leeftijd werd ze toegelaten in de jeugdklas van het 
Conservatorium van Zwolle bij Sylvia van der Grinten. Van 2001 tot 2006 
studeerde Judith aan het Conservatorium van Amsterdam bij Kees Koelmans 
en hierna een jaar bij de Günter Pichler, de eerste violist van het vermaarde 
Alban Berg Quartett in Wenen. In juni 2010 studeerde Judith af aan de 
masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Judith was tijdens 
haar studie gedurende enkele jaren concertmeester van het Ricciotti 
Ensemble. Verder speelde ze in het Gustav Mahler Jugend Orchester, het 
Koninklijk Concertgebouworkest en het Nationaal JeugdOrkest. In seizoen 
2010-2011 nam ze deel aan de Academie van het Koninklijk Concert-
gebouworkest. In dit seizoen trad ze tevens solistisch op met het 
Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam.  
 
Ze volgde masterclasses bij onder andere Rudolf Koelman, Gerhard Schulz 
en Philippe Graffin. In november 2007 zond de NPS in het programma  
Het Uur van de Wolf een documentaire uit over het Ricciotti Ensemble 
waarin Judith een belangrijke rol speelt. 
 
 
Marleen Wester begon met vioollessen op 6-jarige leeftijd. Haar leraren 
waren Rudolf Zwartjes en Lorna Glover. In 2000 werd ze toegelaten tot de 
jong talentafdeling van het Conservatorium van Amsterdam waar ze 
studeerde bij Lex Korff de Gidts. In juni 2006 deed ze haar Bachelorexamen, 
waarna ze verder studeerde bij Peter Brunt in de Masteropleiding. Deze 
rondde ze in december 2008 succesvol af. Marleen speelt en speelde in 
verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Ricciotti Ensemble (als 
concertmeester), de Radio Kamer Filharmonie, het Europees Jeugd Orkest, 
het Residentie orkest en Ensemble MAE. Marleen is geïnteresseerd in 
muziek van alle stijlen en plaatsen. Zo gaf ze in 2008 de spectaculaire 
Nederlandse première van Anthèmes Deux van Pierre Boulez, voor viool en 
live electronics. Ook speelt ze bij tijd en wijle barokviool en viola d’amore.  
 
 
Mark Mulder  begon op 7-jarige leeftijd met vioollessen bij Lies van 
Vledder in Zwolle. Al gauw vervolgde hij zijn lessen bij Coosje Wijzenbeek, 
eerst in Hilversum, later in de jong talent klas van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Mede door plezierige ervaringen bij kamer-
muziekensembles, waarin hij voor de gelegenheid altviool speelde, besloot 
hij altviool als hoofdvak te kiezen. In 2009 rondde Mark zeer succesvol de 
Masteropleiding op het Koninklijk Conservatorium af, als leerling van  



Liesbeth Steffens, Ferdinand Erblich en Mikhail Zemtsov. Mark speelde 
tijdens zijn studie als aanvoerder in het het Ricciotti Ensemble en in het 
Nationaal Jeugdorkest en liep stage bij het Residentie Orkest. Tegenwoordig 
speelt Mark in het Magogo Kamerorkest. Hij bespeelt een altviool van 
Johannes Jacobs, hem ter beschikking gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.  
 
 
David Faber ontving op zijn vijfde zijn eerste cellolessen. Zijn leraren 
waren Yke Viersen, Maarten Mostert en Derck Littel. Van 2004 tot 2009 
studeerde hij bij Floris Mijnders aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag, waar hij zijn Bachelor-studie met lof afrondde. Tegenwoordig studeert 
David aan de Masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam bij 
Dmitri Ferschtman. David kreeg masterclasses van Dmitri Ferschtmann, 
Larissa Groeneveld en Roel Dieltiens. Hij speelde in verschillende orkesten, 
waaronder het Nationaal Jeugdorkest en het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Als aanvoerder speelde David in het Symfonieorkesten van het 
Koninklijk Conservatorium en het Conservatorium van Amsterdam, en het 
Ricciotti Ensemble. Met het laatstgenoemde ensemble trad hij ook op als 
solist. In november 2007 zond de NPS in het programma Het Uur van de 
Wolf een documentaire uit over het Ricciotti Ensemble waarin David een 
belangrijke rol speelt. 
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