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Het concert van 10 april door het Utrecht String Quartet 
 
Met werken van Georgy Catoire, Béla Bartók en Astor Piazzolla. 
 
Het Utrecht String Quartet beleeft veel plezier aan het spelen van bekende muziek en is zich 
er terdege van bewust dat grote componisten tijdloze meesterwerken schreven. Het Utrecht 
String Quartet heeft echter ook een uitstekende reputatie verworven met de zoektocht naar 
zoekgeraakt en vergeten repertoire 
Het verzoek een programma te maken rond Béla Bartók werd met plezier ontvangen en al 
snel dook een voor ons onbekende naam op van een tijdgenoot van Bartók: de Russische 
componist Georgy Catoire. 
 
Tsjaikovski hoorde het 'Eerste Strijkkwartet' (1913) van Catoire, een nieuwe naam binnen 
het Russische componistenwereldje en was meteen onder de indruk. Catoire studeerde pia-
no in Berlijn en vond daar inspiratie in de werken van Richard Wagner. Hij speelde en com-
poneerde wel in zijn vrije tijd, maar er bleef toch ook een grote liefde voor een ander vak: 
wiskunde. Hij studeerde af als wiskundige in Moskou en wijdde zich pas daarna volledig aan 
de muziek. Hij maakte transcripties van pianoconcerten, waaronder die van Tsjaikovski, die 
hem aanmoedigde verder te gaan als componist. En zo geschiedde. 
 

De leden van het Utrecht String Quartet doen wat ze de 
afgelopen jaren steeds met enorm veel passie hebben 
gedaan: volledig toegewijd de mooiste kamermuziek 
spelen. Ze treden niet alleen wereldwijd en op de be-
langrijkste podia in Nederland op, maar ook met plezier 
op kleinere podia in eigen land. 
 
 
 
 
 
 



“In kleinere zalen is het contact met het publiek heel direct. Wij voelen hoe de muziek in het 
publiek resoneert en genieten van gesprekken na afloop van het concert.” 
 
In het voorbereidingstraject naar een eerste uitvoering benaderen Eeva (Finland), Katherine 
(Australië), Mikhail (Rusland) en Sebastian (Duitsland) de muziek als een raadsel dat opgelost 
moet worden. “Als we nieuwe muziek in handen hebben kunnen we niet wachten om het uit 
te proberen, te begrijpen, te ontdekken en ermee te spelen.” 
 
 

Introducee regeling. 
 
Wij willen u nogmaals wijzen op de introducee regeling. Deze houdt het volgende in: 

• Bezoekers die tickets hebben gekocht voor een concert kunnen bij dat concert in-
troducees meenemen tot een maximum van het aantal tickets dat zij zelf hebben 
gekocht. 

• Voor de introducees hoeft geen entree betaald te worden. 
• Tickets voor de introducees kunnen op de gebruikelijke manier via de site besteld 

worden.  
• Na de bestelling van de tickets geeft degene die iemand introduceert via  

info@theehuisconcerten.nl door dat hij/zij een introducee meeneemt, met opgave 
van naam, adres en email gegevens van de introducee 

• De introducees mogen niet eerder al een theehuisconcert hebben bezocht. 
• De introducees mogen slechts eenmaal van deze regeling gebruik maken. 

 
 

Seizoen 2021-2022 
 
Overige geprogrammeerde concerten in dit seizoen 
 
Datum Ensemble Korte inhoud concert 

12-06-2022 Viola/Mikayel/Marten  Rond Mendelssohn’s  
cellosonates 

  
LET OP: ZOALS REEDS EERDER GEMELD EN ZOALS U HIERBOVEN KUNT ZIEN IS HET LAATSTE 
CONCERT VAN HET SEIZOEN OP 12-06-2022. DIT IN AFWIJKING VAN HET PROGRAMMA-
BOEKJE. TICKETS MET DE OUDE DATUM (29-05-2022) ZIJN GELDIG OP DE NIEUWE DATUM. 
 
Details over de concerten en tickets vindt u op onze website www.theehuisconcerten.nl 
 
 

Concertdata seizoen 2022-2023 
 
De concertdata voor het volgende seizoen zijn inmiddels bekend: 

• 2 oktober 2022 
• 6 november 2022 
• 11 december 2022 
• 15 januari 2023 
• 26 februari 2023 



• 26 maart 2023 
• 7 mei 2023 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u niets hoeft te missen. 

 
Sponsoring 
 
Concerten van de Stichting Theehuisconcerten worden mede mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van:  

• Het Fonds Podiumkunsten 
• Concertorganisatie Fred H. Renirie 
• Vrienden van de Theehuisconcerten 
• Van den Munckhof  

 
 
 

Hebt u interesse om onze concerten te bezoeken, dan kunt u plaatsen reserveren: 

- via onze website www.theehuisconcerten.nl 
- of rechtstreeks bij de ticketsite https://theehuisconcerten.avayo.nl/agenda 

De reservering zal per email worden bevestigd, met de tickets als bijlage. 

Hebt u vragen: 

- per email: info@theehuisconcerten.nl 
- telefonisch: 0478 – 51 36 90 

De concerten vinden plaats in het theehuis van het Odapark, Merseloseweg 117, 5801 CC  Venray 


