
Programma
  

Kamermuziek 
8 oktober 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

 
Skazka Kwartet 

 
 

Lena ter Schegget | viool 
Dmitry Ivanov | viool 
Lisa Eggen | altviool 

Emma Besselaar | cello 
 

 

 
L. van Beethoven   Strijkkwartet op 59/2 'Razumovsky' 
    Allegro 
    Molto adagio 
    Allegretto 
    Finale. Presto 
 
PAUZE 
 
 
J. Brahms   Strijkkwartet op 51 no. 1 in c klein 

Allegro  
Romanze: Poco adagio 
Allegretto molto moderato e comodo  
Allegro  

 

Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch 



 

 

Het Skazka Kwartet, ontstaan in 2020, is een nieuw gezicht in het Nederlandse 

kwartetlandschap. Skazka (ска́зка) is het Russische woord voor verhaal of sprookje, en 

dat is precies wat het kwartet nastreeft: het vertellen van verhalen. Als winnaars van 

het Storioni Concours 2022 zullen zij komend seizoen hun opwachting maken in enkele 

grote Nederlandse zalen. De jonge musici hebben allevier hun sporen in de 

kamermuziekwereld verdiend en bundelen nu hun liefde voor strijkkwartet in het 

Skazka Kwartet. 

Komend seizoen is het Skazka Kwartet te horen in o.a. TivoliVredenburg, De Doelen en 

op het Storioni Festival 2023. Eerder speelden zij voor Entrée, de jongerenvereniging 

van het Concertgebouw, verzorgden zij een live-stream in TivoliVredenburg en waren 

zij te zien op het Delft Fringe Festival en het Peter de Grote Festival (huidige Aurora 

Festival). Ook produceerden zij een aantal eigen projecten, waarvoor zij steun 

ontvingen van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht. Het kwartet was 

live te horen op Radio 4 in het programma Spiegelzaal, waar ze komend seizoen zullen 

terugkeren. 

Sinds 2020 is het kwartet verbonden aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie, waar 

zij lessen volgen bij artistiek leider Marc Danel en gastdocenten als Pierre Colombet 

(Quatuor Ébène) en Luc-Marie Aguera (voormalig Quatuor Ysaÿe). Ook volgden zij 

masterclasses bij het Jerusalem Quartet in het kader van de Zeister Muziekdagen. 

  

Het kwartet is het Nationaal Muziekinstrumentenfonds (NMF) dankbaar voor het in 

bruikleen geven van Dmitry’s vioolstrijkstok, Lisa’s altviool en Emma’s cello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
 

  De rozen worden aangeboden door 


