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In het Muziekgebouw aan ’t IJ vindt begin 2018 de eerste editie van de
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam plaats.

Meest gelezen

Tijdens de biënnale, die van 27 januari tot en met 3 februari 2018

beeld AFP

plaatsvindt, komen er tien topkwartetten van wereldniveau naar
Amsterdam. Het programma meldt een groot aantal premières, zowel
wereldpremières als Nederlandse premières.
Volgens de organisatie is het evenement „wereldwijd het eerste festival dat

Rel om naaktfoto’s bij Amerikaanse
marine (/vandaag/buitenland/rel-omnaaktfoto-s-bij-amerikaanse-marine1.1380175)

zo diepgaand en grootschalig een van de meest bijzondere genres in de
klassieke muziek viert: het strijkkwartet – de poëzie onder de kamermuziek.
Een week lang is Amsterdam wereldwijd the place to be voor

Aan het soms
felle Carrédebat deden

strijkkwartetten en componisten –van de wereldtop tot jong talent–
liefhebbers en nieuwsgierige luisteraars.
Volgens pr-medewerker Thijs Faas van de organisatie is het „geen sinecure”
om in het huidige culturele klimaat zo’n nieuw initiatief op te starten. „Maar
de eerste fase is geﬁnancierd uit privédonaties, de levensvatbaarheid werd

(/vandaag/p

Buma botst met links over normen en
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enwaarden1.1380162)

bewezen en de strijkkwartetten voor de eerste editie zijn geboekt.”
Woensdag is de kaartverkoop bij het Muziekgebouw aan ’t IJ van start

beeld EVGG

gegaan.
Meer informatie: www.sqba.nl (http://www.sqba.nl/)
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