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KWARTETTEN MET BEETHOVEN is een concert voor iedereen 
vanaf 6 jaar vol fantasievolle beelden, beweging en magie met de 
mooiste muziek van Beethoven.
Hoe klinkt kwartetten met goud? Vier musici spelen buiten 
met elkaar een kwartetspel. “Heb jij voor mij van de strijkers de 
altviool?”… “Ik mis nog van de getallen nummer 4.”…“Wie heeft van 
de metamorfose de vlinder?”… “En wie heeft de allermooiste kleur 
goud?”…

Het Dudok Quartet Amsterdam breekt het beroemde Strijkkwartet opus 132 
van Beethoven open voor jonge oren en neemt je mee in een muzikaal spel 
met verschillende sferen en kleuren. Het geniale muziekstuk is steeds in 
beweging en wordt, net als de kaarten in het spel, telkens opnieuw geschud. 
Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar?
              Rosabel Huguet regie
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Judith van Driel 
1e viool

Vanaf wanneer speel 
je viool? Vanaf mijn 6e.

Waarom ben je viool gaan spelen? 
Mijn oudere zus speelde ook viool en 
dat vond ik zo mooi!
Wat is je lievelingsmuziek? 
Beethoven natuurlijk.
Wat wil je nog zeggen tegen het 
publiek? Muziek is een verhaal 
zonder woorden. Je kunt er vrolijk 

van worden, of droevig, soms is het 
heel spannend en soms heel grappig. 
Welk verhaal hoor jij in ‘Kwartetten 
met Beethoven’?

Marleen Wester 
2e viool

Vanaf wanneer speel 
je viool? Vanaf mijn 6e. 

Waarom ben je viool gaan spelen? Ik 
zag een violist op tv en toen wilde ik 
dat ook. Ik vond het magisch dat een 

Dudok Quartet Amsterdam 

DE MUZIEK: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Strijkkwartet nr. 15, opus 132



strijkstok die over de snaren strijkt 
zo’n mooi geluid kan maken.
Wat is je lievelingsmuziek? Muziek 
die vrolijk is, maar tegelijk ook een 
beetje droevig. En muziek waarvan je 
wilt gaan dansen. 
Wat wil je nog zeggen tegen 
het publiek? Kwartetten is het 
allerleukste wat er is!

Marie-Louise de Jong 
altviool

Vanaf wanneer speel 
je viool? Vanaf mijn 5e. 

Waarom ben je viool gaan spelen? 
Omdat mijn zus ook viool speelde.
Wat is je lievelingsmuziek? 
De 3 B’s! Bach, Beethoven en 
Brahms.

Wat wil je nog zeggen tegen het 
publiek? Veel kijk -en luisterplezier 
bij het concert!

David Faber cello

Vanaf wanneer speel 
je cello? Sinds mijn 5e.
Waarom ben je cello 

gaan spelen? Mijn oudere broer 
speelde al viool, en mijn ouders 
dachten dat cello wel wat voor mij 
was. Hier kregen ze mooi gelijk in.
Wat is je lievelingsmuziek? Muziek 
die niet alleen maar mooi, maar ook 
een beetje gek is. 
Wat wil je nog zeggen tegen 
het publiek? Ik hoop dat jullie na 
vandaag net zoveel van de muziek 
van Beethoven houden als ik!
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Op de volgende pagina staat een mooie kleurplaat. 
Kleur de 4 kwartetkaarten in. Herken jij het ei, de rups, 
het cocon en de vlinder? En welke instrumenten zie je? 
Schrijf ook zelf wat muziek of tekst op de notenbalk. 
Weet je al aan wie je hem gaat geven? 
Veel kleurplezier!

Heb je nog meer vragen? 
Stel ze zelf na het concert of mail ze naar info@oorkaan.nl



Deze kleurplaat is voor:

van:

Kwartetten met Beethoven





           

Achter de schermen

Kwartetten met Beethoven is ook door mensen gemaakt 
die niet op het podium staan.

Rosabel Huguet   choreografie/regie 
David Dramm   muzikaal advies en bewerking
Ganna Veenhuysen  repetitor 
Marjolijn Brouwer  scenografie
Desirée van Gelderen  lichtontwerp
Ayla van Maarschalkerweerd assistent kostuumontwerp en uitvoering
Djordi Veerman   techniek
Caecilia Thunnissen  artistieke leiding
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Oorkaan maakt concerten voor kinderen. Oorkaan wil zoveel 
mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek 
laten ontdekken. Dit doet Oorkaan in theatrale en verrassende 
vormen. Oorkaan richt zich daarbij op klassieke muziek uit de 
hele wereld, van vroeger en nu. Je kijkt je oren uit! 

Wist je dat…

Een 1e viool en 2e viool verschillen niet 
van elkaar, maar spelen wel een andere 
rol. De 1e viool speelt de hoogste stem (partij), 
meestal de melodieën, de 2e viool speelt een lagere 
stem, meer de begeleiding. De altviool is iets groter, 
en is daardoor het lager-klinkende ‘broertje’ van de viool.
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Maak je eigen Kwartetspel

Knip 32 kaartjes uit twee A4-tjes stevig papier. Bedenk 
8 verschillende categorieën per kwartetserie, 
bijvoorbeeld ‘instrumenten’ of ‘insecten’ en bedenk per 
categorie 4 bijbehorende namen, b.v. bij de insecten: 
een vlinder, een vlieg, een wesp en een bij. Schrijf 
deze op de kaartjes, maak er een mooie tekening bij 
en je hebt je eigen kwartet.

Wist je dat je een gaaf Oorkaan-kwartetspel kunt kopen 

voor maar 5 euro?
Voor meer informatie over het maken of bestellen van een 
kwartetspel, bekijk www.oorkaan.nl bij ‘Kwartetten met Beethoven’ 
‘voor thuis.’ Veel kwartetplezier!

Staged concerts for young audiences

www.oorkaan.nl
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De Suleika’s en het Mysterie 
van de Gevoelige Snaar 
met Trio Suleika
regie Jochem Stavenuiter 

In De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige 
Snaar gaat alles net even anders dan je verwacht. 
Emmy wil alléén spelen, maar dan sluipen Pepijn 
en Maarten op het podium en spelen ze samen de 
Suleika. Cellist Pepijn blijkt een geheime goochelaar 
te zijn en opeens vliegen de balletjes hen om de 
oren. En als de viool en cello verliefd op elkaar 
klinken, wordt pianist Maarten jaloers...

Een verrassend concert vol komische scènes, pijnlijke 
situaties en onverwachte goocheltrucs met muziek 
van Mozart tot Piazzolla, van Chaplin tot Ravel.

Wegens succes vanaf 18 februari 2018 in reprise.
6+
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ontvang je eigen Oorkaanpas! 
Als vriendje van Oorkaan ben 
je voor ons speciaal en krijg je 
iedere maand een nieuwsbrief met 
vriendjesnieuws, weet je altijd als 
eerste alles over speciale acties 
en maak je kans op vrijkaarten en 
korting voor de hele familie!

Bestel je pas gratis: 
www.oorkaan.nl

Voor meer informatie: 
info@oorkaan.nl

Word vriendje van 
Oorkaan!

Op www.oorkaan.nl vind je meer informatie over Oorkaan, 
de concerten en de speeldata. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Kwartetten met Beethoven wordt mede mogelijk gemaakt door Janivo Stichting en het Mr. August Fentener van
Vlissingen Fonds. 

Design: Festina Amsterdam, Fotografie publiciteitsbeelden ‘Kwartetten met Beethoven’ & ‘De Suleika’s en het 
Mysterie van de Gevoelige Snaar’: Maria Stijger, Portretfotografie: Feiko Koster

Volg ons op


