De nobele kunst
van het strijkkwartet
Themadag
masterclass – film – concert
woensdag 11 oktober van 10u tot 22u
‘De uitvoering van strijkkwartetten’ staat de hele dag centraal met onder andere
een masterclass door Meccore String Quartet en de Belgische première van de
documentaire “4” van Daniel Kutschinski.
10u

Welkomstwoord 				LUCA Lemmens
Pieter Bergé & Marc Erkens

10.15u

Meccore String Quartet 			
Masterclass 1: Szymanowski
i.s.m. Madera Quartet
		
11.30u Meccore String Quartet 			
Masterclass 2: Debussy
i.s.m. Luca Quartet

LUCA Lemmens		

gratis		

LUCA Lemmens		

gratis

14u

Seminarie Compositie en Uitvoering		

LUCA Lemmens		

gratis

17u

“4” – filmvertoning met introductie		
en nabespreking regisseur Daniel Kutschinski

CinemaZED		

€*

19.45u

Concertinleiding door Jeroen D’hoe		

Kleine Aula MTC		

gratis

20.30u

Concert Mysterie en meesterschap		

Grote Aula MTC		

€*

									

Tickets voor film en concert

www.festival2021.be

V.U. Maarten Beirens

*speciale actie LUCA Lemmens, meer info vooraf bij Lies Koopman (lies.koopman@luca-arts.be)
en Anne Op de Beeck (anne.opdebeeck@luca-arts.be)
*speciale studententarieven (zie www.festival2021.be)

Meccore String Quartet (Polen) werd opgericht in 2007 en
kreeg zijn initiële vorming van het Camerata Quartet. De vier
musici studeerden verder bij het Artemis Quartet in Berlijn
en vervolmaakten zich aan de befaamde Muziekkapel Koningin Elisabeth in Brussel, de Escuela Superior de Música Reina
Sofía in Madrid en bij Günter Pichler van het Alban Berg
Quartet. Meccore String Quartet is ondertussen een van de nieuwe lichtpunten aan
het al rijkelijk bezaaide strijkkwartetten-firmament. Het ensemble laat zich kenmerken door een uiterste zuiverheid van toon en een enorm kleurenarsenaal. De
voorbije jaren stapelde het de internationale ‘awards’ op, en werd het geroemd om
zijn geraffineerde en verrassende interpretaties, zijn delicate en levendige speelstijl
en zijn enorme ‘drive’. Vanzelfsprekend heeft het ensemble een voorliefde voor het
relatief onbekende, maar uitzonderlijk rijke Poolse repertoire voor strijkkwartet:
naast Szymanowski, staan ook de werken van Penderecki, Lutoslawski en Gorecki
hoog op hun preferentielijst.
“4” is een roadmovie over Quatuor Ebène, een van de meest opwindende strijkkwartetten van het moment. De film volgt de Italiaanse tournee van het kwartet
en focust op de ambivalente interacties tussen de musici. Bolzano, Perugia, Firenze
en Siena, Salzburg en Berlijn, vormen de toevallige achtergrond van een werk over
relaties van musici die elkaar al lang kennen, en de frictie tussen ambitie en realiteit.
“4” focust niet op de uitvoeringen van Quatuor Ebène, maar neemt u mee achter
de scène. U bent getuige van de muzikale en menselijke processen die altijd verborgen blijven voor de ogen van het concertpubliek: het worstelen met de partituur en
de interpretatiedetails, de confrontatie tussen bevriende collega’s – en met zichzelf.
Quatuor Ebène gaf onvoorwaardelijk carte blanche aan de filmcrew. Ze zagen het
zelfs als een kans om zichzelf in vraag te stellen en te herontdekken. Het meeslepend intieme portret dat hieruit ontstond, was enkel mogelijk door zo’n intieme
vertrouwensband.
U krijgt hier een interpersoonlijk verhaal van een professioneel strijkkwartet, botsend op tegenstrijdige belangen, pieken en dalen met elk een persoonlijk verhaal.
Een kwartet met een onvoorstelbare rijke intuïtie dat vaak verzeild geraakt in bizzarre misverstanden die tot nadenken stemmen.
De Duitse filmmaker Daniel Kutschinski werd geboren in München in 1966. Hij
studeerde aan de Universiteit voor Televisie en Film in München en aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam en liep stage bij de productie van
Schönbergs Von Heute auf Morgen van Jean-Marie Straub en Danièle
Huillet. Kutschinski realiseerde enkele radio-uitzendingen over het werk
en leven van componist-dirigent Bruno Maderna, en regisseerde films als
Concert For Millions (1993), Physiologus (1994) en Bewitch (1995).
Daarna hield hij het even voor bekeken om in 2011 Kutschinski Filmproduktion op te richten. “4” is zijn eerste grote werk sindsdien.

