
februari '89 
zondagavond 20.30 uur 

IN HET OUDE KERKJE VAN KORTEN HOEF AAN DE KORTENHOEFSEDIJK 165 

PROGRAMMA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
1756 -  1791 

STRIJKKWARTET IN C GRT KV465 
zgn. Dissonantenkwartet 

- Adagio allegro 
Andante Cantabile 
Menuetto Allegretto 
Allegro Molto 

ANTON WEBERN 
1883 -  1945 

ANTONIN DVORAK 
1841 - 1904 

BENZION SHAMIR le viool 
MISHA FURMAN 2e viool 
ITAMAR SHIMON altviool 

ZVI MASCHKOWSKI violoncello 

DANIEL 
STRIJK 
KWARTET 

STRIJKKWARTET 1905 

- Düster und schwer - mit grossem Schwung - Sehr schnefl 
stark - langsam - schnell - sehr ausdrucksvoll und sehr 
lebhaft - mit gröss'ter Wârme - mit grösster Macht - sehr 
breit mit innigstem und ganz zartem Ausdruck. 
zahrt bewegt - sehr langsam. 

STRIJKKWARTET IN F GRT OPUS 96 
Amerikaanse 

- Allegro ma non troppo 

Lento 
Molto vivace 
finale, vivace ma non troppo. 

Entree f  15, - 
Donateurs f 10,—
Aanvang 20.30 uur 

K (J NS! 	 Zaal open 20.00 uur aan 	e 	 Plaatsverkoop aan de zaal of 

KORTENHOEF 	 vooraf tel. 035-61457-61626 

U wordt donateur door een bedrag van minimaal t 30,- over te maken op 
girorekeningnummer 55.18.442. U ontvangt daarvoor maandelijkse informatie en reductie op de toegangsprijs voor max. 2 personen 



DANIEL STRIJKKWARTET 

Kamerensemble van internationaal niveau 

bij KUNST aan de DIJK 

in het Oude Kerkje van Kortenhoef 

aan de Kortenhoefsedijk 168 

Zondagavond 26 februari om 20.30 uur musiceert het Daniel. Strijkkwartet, 
bestaande uit Benzion Shamir, eerste viool, Misha Furman, tweede viool, 
Itamir Shirnon, altviool en Zvi Maschkowski, violoncello. 

Het gezelschap werd opgericht in Israel in 1974. 
Sedert 1976 resideert het kwartet in Nederland, van waaruit zij regelmatig 
op tournee gaan door Amerika, waar zij concerteren in de grote steden zoals 
New York, San Francisco en Washington. In Europa maakte het kwartet ook een 
aantal concertreizen door Spanje, Duitsland, Finland en ons land. 
Vele optredens werden verzorgd in kamermuziekseries met grote musici onder 
wie de cellist Janos Starker, de klarinettist Gervase de Peyer en de pianis-
ten Ruth Laredo en Daniel Wayenberg. Niet laatstgenoemde bracht het kwartet 
een CD op de markt. 
Bovendien verzorgt het viertal regelmatig masterciasses in het buitenland. 

Het optreden van dit kamerorkest zal ongetwijfeld één van de hoogtepunten 
zijn van het al zo succesvolle winterprogramma dat Kunst aan de Dijk dit 
seizoen presenteert in het sfeervolle, met kaarsen verlichtte, Oude Kerkje 
aan de Dijk in Kortenhoef. 

What the critics say: 

'A real tour de force... radiant, refined and excellently balanced.' 
De TeIeraaf, Amsterdam 

These are thoughtful players and solid technicians. 
They form a warmly musical group' 
The New York Ti,nes 

'One of the best performing string quartets.' 
Le Soir, Brussels 

Soloistic quality combined with refined ensemble playing... 
un extraordinary ensemble, sensitive and finely tuned.' 
Darmstudrer Tugh/att 

'We were given a sound rich in textiire, lush in development. 
The Daniel was, in fact, an ensemble that gave every indication 
of having fun while it worked - while never diminishing the 
elegance or depth of the music. The Daniel has a strong sense 
of dramatic impact.' 
The Pro vince, Vancouver 

'A first rank ensemble.' 
Sur. Granadj. Spain 

'A technically excellent ensemble, with a strong, weli-integrated 
and attractive sound...' 
Gaette, Ontario 

'Genuinely stimng in their profound musical expression and 
theirexquisite sound.' 
Jerusale,n Post 

KUNST AAN DE DIJK 


