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DUDOK KWARTET 
Judith van Driel | viool 
Marleen Wester | viool 
Lotte de Vries | altviool 

David Faber | cello 

m.m.v. 

Cathelijne Noorland | piano 

S. Prokofiev  solosonate voor cello op. 134 
(1891-1953) 

W.A. Mozart  duo In G-groot, KV 423  
(1756-1791) allegro 

Fr. Schubert  pianotrio in Es-groot, op. 100  
(1797-1828) andante con moto 

P a u z e  

L. van Beethoven  strijkkwartet in a-klein op. 132  
(1770-1827) assai sostenuto-allegro 

A. Dvořák  pianokwintet  
(1841-1904) allegro ma non tanto 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”Het Dudok Kwartet heeft zich sterk ontwikkeld sinds ze de finaleplaats 
behaalden op het concours [in Bordeaux] in 2013. Ze speelden met een 
zeldzame kracht en met poëtische precisie (…). Op geen moment was er 
sprake van intellectuele droogte of platvloersheid: het Dudok Kwartet 
speelde levendig, ademend en met een geconcentreerde en 
scherpzinnige lyriek.”  Diapason, juli 2014 

Het Dudok Kwartet studeerde in juni 2013 met de hoogste onder-
scheidingen af aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Mede door 
zijn successen op internationale concoursen wordt het kwartet erkend als 
een van de meest veelbelovende jonge strijkkwartetten van Europa.  

In mei 2013 was het Dudok Kwartet laureaat en finalist op het 7e 
Internationaal Concours voor strijkkwartetten Quatuors à Bordeaux. Het 
Dudok Kwartet won daarnaast eerste prijzen op het 1e Internationaal 
Strijkkwartet Concours in Radom in 2011 en op het 27e Charles Hennen 
Internationaal Kamermuziek Concours in 2012. In november 2012 wonnen 
de musici de 2e prijs op het 6e Internationaal Kamermuziek Concours 
Joseph Joachim in Weimar.  

De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar kennen bij het Ricciotti 
Ensemble. In 2009, kort na de oprichting, begon het kwartet aan een 
twee-jarige post-graduate opleiding bij het Alban Berg Quartett aan de 
Hochschule für Musik in Keulen. Hierna studeerden zij twee jaar aan de 
Nederlandse Strijkkwartet Academie bij Marc Danel.  

Het kwartet verzorgde de wereld- en Nederlandse première van het 
Concert voor Strijkkwartet en Orkest van Julius Röntgen. De musici gaven 
concerten op vele prestigieuze festivals, zoals de kamermuziekfestivals in 
Almere en op Schiermonnikoog, het Grachten Festival, het Orlando 
Festival, Linari Classic Festival (Italië), Festival Música da Cámara in 
Spanje en Festival Quatuors à Bordeaux (Frankrijk). Daarnaast traden zij 
op in alle toonaangevende zalen van Nederland en in zalen in Frankrijk, 
België, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Spanje, Italië, Cyprus en 
Tsjechië. 



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.” 

Cathelijne Noorland (1983) begon op achtjarige leeftijd met pianolessen 
bij Frank Fahner en vervolgde deze, vanaf haar tiende, bij Benno 
Pierweijer aan het Conservatorium te Enschede. Daarna zette zij haar 
studie voort aan het Conservatorium van Amsterdam bij Willem Brons en 
Mila Baslawskaja. In 2007 behaalde zij haar Bachelor diploma en in 2009 
voltooide zij de Master of Music opleiding met als specialisatie 
kamermuziek en begeleiden. Naast solospel heeft Cathelijne grote 
belangstelling voor en veel ervaring met het ensemblespel.  

Cathelijne won verschillende prijzen voor zowel solo- als ensemblespel en 
is onder meer laureaat van het Prinses Christina Concours ('98, '99, '01 en 
'03), het Internationaal Steinweg Wettbewerb Duitsland, het SJMN 
Concours, het Internationaal Charles Hennen Concours en het 
Zonnewende Concours. Tijdens de Finale van het Prinses Christina 
Concours 1999 en 2003 won ze de PRC Bouwcentrumprijs die wordt 
uitgeloofd aan de beste begeleider behorende tot de doelgroep van het 
Prinses Christina Concours. Samen met Saskia Plagge (cello) en Arno 
Stoffelsma (klarinet) vormt zij sinds 2004 Trio Burlesco. Met dit trio 
verzorgde zij concerten in de 'Debuut' concertserie. Het Trio won op het 
Vriendenkransconcours (2008) de publieks-, de pers- en de AVRO 
klassiekprijs, die hen in de gelegenheid stelde om een CD op te nemen.  

Cathelijne speelt met veel verschillende solisten samen, zowel 
instrumentalisten als vocalisten. Zo vormt zij sinds 2009 een duo met 
altvioliste Dana Zemtsov en sopraan Nicole Fiselier. 

Cathelijne volgde diverse masterclasses in binnen- en buitenland bij onder 
andere Menahem Pressler, Rudolf Jansen, Jan Wijn, Tan Crone, Rian de 
Waal, Joanna MacGregor, Stephen Kovacevich, Theo Olof, Stefan Metz, 
George Pieterson en Nobuko Imai. Cathelijne concerteert geregeld in 



binnen- en buitenland en is regelmatig te horen op radio en TV. Ze 
speelde in een groot aantal prominente concertzalen in Nederland (onder 
meer het Concertgebouw te Amsterdam) en maakte vele concertreizen 
binnen Europa en daarbuiten waaronder naar de Verenigde Arabische 
Emiraten, Japan, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Albanië, Rusland en de 
Verenigde Staten (waaronder de Carnegie Recital Hall, New York).  

Sinds oktober 2007 is Cathelijne een van de pianist/presentatoren van de 
Classic Express. De Classic Express is een trailer die hydraulisch kan 
worden uitgeschoven tot een grote concertzaal met plaats voor een 
complete basisschoolklas. Met de concerten in de Classic Express wil het 
Prinses Christina Concours basisschoolleerlingen enthousiast maken voor 
klassieke muziek. 
Cathelijne is als correpetitor werkzaam aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Recent is zij als programmeur verbonden aan Muzenforum 
Bloemendaal. 
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