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Vrijdag 10 juli 2020 – Het Ruysdael Kwartet brengt vandaag het nieuwe album Quart de Nuit uit. Na 
het succes van de gelauwerde serie Russian Generations en een vertolking van de kwartetten van 
Tsjaikovsky, speelt het Ruysdael Kwartet nu muziek van Franse impressionisten Ravel, Dutilleux en 
Debussy.  
 
Impressionistische klanken 
Het Ruysdael Kwartet speelt muziek uit alle tijden; steevast onbekend of hedendaags repertoire, 
maar ook meesterwerken zoals het Strijkkwartet in F van Ravel. Een geniale, kleurrijke compositie, 
waarbij traditie en vernieuwing elkaar vinden. Ainsi la nuit van Dutilleux sluit er naadloos op aan. De 
impressionistische klanken van Ravel vinden hier een vervolg, met uitgesponnen klankvelden en 
grillige pizzicato’s. En wat past er nu beter bij deze twee stukken dan Debussy’s Clair de lune? De 
prachtig zwevende melodie van dit meesterwerk maakt het een van de meest geliefde kroonjuwelen 
van het impressionisme. Tony Kime maakte een arrangement voor strijkkwartet. Het Ruysdael Kwartet 
streeft met Quart de nuit naar een exacte, maar transparante uitvoering. Vele minutieuze details 
zorgen voor een grotere artistieke samenhang, zoals bij een pointillistisch schilderij.  

Het Ruysdael Kwartet 
Geïnspireerd door schilder Jacob van Ruysdael, bekend vanwege zijn indrukwekkende 
landschapsschilderijen met dramatische luchten, werd het Ruysdael Kwartet in 1996 opgericht. 
Binnen enkele jaren wist het Ruysdael Kwartet zijn naam te vestigen in binnen- en buitenland en 
wonnen zij verscheidene concoursen en prijzen, waaronder de prestigieuze Kersjes van de 
Groenekan Prijs. Inmiddels staan zij bekend om hun intense spel en genuanceerde klankpalet. 

Naast klassiek repertoire speelt het Ruysdael Kwartet ook hedendaagse muziek. Zo werkten zij samen 
met o.a. Louis Andriessen, Jacob ter Veldhuis en Jörg Widmann.  



Het Ruysdael Kwartet is initiatiefnemer van Zoom! Festival, een kamermuziekfestival dat jaarlijks 
plaatsvindt op de mooiste concertlocaties in de Veluwezoom. Een keur aan internationale artiesten 
was er te gast, in talloze avontuurlijke programma’s. Quart de nuit is een live-registratie van een 
concert in de Grote Kerk in Velp tijdens Zoom! Festival.  

Joris van Rijn en Emi Ohi Resnick viool 
Gijs Kramers viola 
Jeroen den Herder cello  

Beluister Quart de Nuit op Spotify 
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