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worden onder meer tekeningen verwerkt van Mafalda.’ 
‘Eigenlijk teken ik voor mezelf’, legt de altsaxofoniste uit. 
‘Ik ben geen professionele tekenaar. Maar toen we naar 
materiaal zochten voor de projecties en praatten over wat 
muziek voor ons betekent, liet ik op een gegeven moment 
mijn tekeningen zien. Ze zijn heel persoonlijk. Het is ook altijd 
heel minimaal wat ik teken. Het gaat meestal om een mens 
die iets kleins, iets onbelangrijks doet. Het is moeilijk uit te 
leggen waarom ik het doe, het is iets wat in me opkomt. 
Er is bijvoorbeeld een tekening van iemand die op de vloer 
schrijft of een bloem geeft, maar het verwijst altijd naar 
een moment van zelfre� ectie.’ 

Pedro (aangevuld door de andere kwartetleden): ‘De 
projecties en het licht versterken waar het om gaat in dit 
concert: ontdekken, zoeken en onderzoeken. Tijdens het 
concert is er behalve de muziek ook het scherm met daarop 
patronen en tekeningen. Daarnaast zetten we er woorden 
op die de fantasie prikkelen en een soort verhaallijn vormen 
over introspectie. Wat die ontdekking inhoudt laten we open. 
Termen als shelter, solitude, euphoria of het mooie Portugese 
saudade (dat iets of iemand missen betekent) kunnen ver-
wijzen naar keuzes en zoeken, maar het publiek kan er zijn 
eigen interpretatie op loslaten.’ 

Elementen om over na te denken
Dit programma is hoogstwaarschijnlijk het DCT-concert 
met de meeste wereldpremières. Behalve dat er drie 
composities voor het eerst live worden uitgevoerd zijn er 
nog twee wereldpremières: Daniel Ferreira die zich voor 
het eerst presenteert als componist, en baritonsaxofonist 
Mafalda Oliveira als tekenaar. 

‘We zijn allemaal, samen met Hendrik Walther, persoonlijk 
betrokken bij dit project’, constateert Pedro. De muziek stuk-
ken, de projecties: het past perfect bij elkaar. Omdat we ons 
ook als individuen willen presenteren spelen we ook solo’s’. 

Op de vraag, wat het kwartet met dit project wil uitdragen 
reageren ze: ‘Het is een beetje abstract. We willen de mensen 
natuurlijk laten genieten van de muziek, maar ze ook aan 
het denken zetten. Met de woorden en patronen op het 
scherm en de solo’s willen we de verbeelding prikkelen, iets 
maken om over na te denken. Meer dan een concert moet 
het een ‘ervaring’ worden voor iedereen. De mensen mogen 
het mooi vinden of niet, als ze maar niet neutraal blijven’. 

Agnes van der Horst

Pantomima van Nuno Lobo kwam 
mede tot stand dankzij een bijdrage 

van Stichting De Suite.

Maat Saxophone Quartet
Tour: 6 jan t/m 13 feb

Duo Mader 
Papandreopoulos
Andreas Mader • saxofoon
Tour: 14 apr t/m 25 mei

Hawijch Elders viool
Tour: 24 feb t/m 31 mrt

Animato Kwartet
Tour: 25 nov t/m 23 dec

Jelmer de Moed klarinet
Tour: 16 sep t/m 31 okt



And still we dance…
Het coronavirus gooide weer eens roet in het eten, waar-
door het geplande ‘live’ interview met het Maat Saxopho-
ne Quartet een zoomgesprek werd. Zoomen is minder 
per soonlijk, maar bij de opening van het scherm was het 
meteen duidelijk hoe vertrouwd Daniel Ferreira, Catarina 
Gomes, Pedro Silva en Mafalda Oliveira met elkaar zijn. 

Ze zitten alle vier achter één laptop, waarvan één 
(Catarina) schuin van boven (zittend op de punt van de 
tafel?) te zien is, zodat ze allemaal in beeld mee kunnen 
praten. En natuurlijk begint het gesprek over de alweer 
verder uitgestelde concerten, maar dat onderwerp wordt 
al snel afgerond met een: ‘We gaan natuurlijk gewoon door.’ 

Kameraadschap, als broers en zussen
Rond 2017/2018 ontstond het kwartet. Pedro en Catarina 
studeerden in Tilburg, Daniel en Mafalda in Amsterdam, en 
al bij de eerste ontmoetingen en gezamenlijke optredens 
ontstond het idee een kwartet te vormen. Ze wonnen in 
2018 de Portugese (met Dutch Classical Talent vergelijkba-
re) competitie Prémio Jovens Músicos, gaven zich op voor 
de DCT-wedstrijd en werden geselecteerd. ‘Dat opende 
deuren voor nog meer concerten’, zegt Pedro Silva. Intussen 
studeerden hij en Catarina ook in Amsterdam en kwamen 
ze gevierlijk terecht in de klas van Arno Bornkamp. ‘We 
werkten keihard, wonnen nog wat andere wedstrijden en 
zagen elkaar bijna iedere dag.’ Catarina: ‘Vanaf het begin 
was de samenwerking met elkaar heel � jn, maar toen 
beseften we dat het echt werkte tussen ons, dat we boven-
dien goede vrienden waren geworden, die direct, eerlijk en 
respectvol met elkaar omgaan. Pedro: ‘We begrijpen 
elkaar heel goed, het voelt bijna alsof we broers en zussen 
zijn.’ Mafalda: ‘Als ik me ergens onzeker over voel kan ik 
gewoon vragen: ‘Wat vinden jullie ervan? Ik weet dat als ik 
iets doe wat niet werkt, ze me dat zullen zeggen.’

Hoewel ze zich ‘heel erg welkom en thuis’ voelen in Neder-
land, presenteren ze zich bewust als een ‘Portugees Kwartet’. 
Ze ervoeren dat hun gezamenlijke afkomst veel aspecten 
van het samenspelen een stuk gemakkelijker maakte: ‘We 
begrijpen elkaar zonder veel woorden, hebben dikwijls de-
zelfde ideeën en gaan op dezelfde manier met elkaar om. 
We zijn misschien vaak wat � exibeler dan musici uit andere 
landen. In Portugal speelden we behalve in goede klassieke 
ensembles ook in fanfares. We hebben de ervaring altijd 
hard te moeten werken en we zijn niet bang om risico’s 
te lopen. Als we bijvoorbeeld buiten moeten spelen doen 
we dat, ook al waait het hard. Het is onderdeel van onze 
cultuur dat je de dingen neemt zoals ze komen, daardoor 
brengen we vaak een positieve energie met ons mee.’

Met de naam, Maat Saxophone Quartet, verbinden ze 
Portugal met Nederland. Maat verwijst naar een prachtig 
en vooruitstrevend museum in Lissabon én naar het 
Nederlandse synoniem voor kameraad, of kameraadschap.

Catarina: ‘We hebben voor dit programma natuurlijk 
stukken muziek bij elkaar gebracht die we heel graag spelen, 
we willen er tenslotte zelf ook van genieten. Toen we ons 
afvroegen wat die stukken gemeen hebben, bleek dat ze 
allemaal wel iets hadden met dans of met zingen en dat 
past bij ons. 

Mafalda: ‘Door alle moeilijke momenten is het belangrijk 
dat je in je hoofd en geest blijft dansen. Als we down zijn 
komt dat meestal door de gedachten in ons hoofd. Maar 
als we ons lichaam bewegen in een dans vinden we positivi-
teit. Vandaar de titel van ons programma want, wat er ook 
gebeurt: And still we dance.’

Ramin Amin Tafreshi - Negarehaye Rangin
Dit werk ontstond tijdens een ‘blokweek’ op het conser-
vatorium, waarin werd samengewerkt met de componisten-
afdeling. De componisten werden gevraagd voor de musici 
stukken van één minuut te schrijven. De Iraanse Ramin Amin 
Tafreshi maakte voor het Maatkwartet een compositie die 
zo in de smaak viel dat ze hem vroegen het uit te breiden 

voor hun (erg goede en in 2020 uit gekomen) debuut-cd 
Ciudades. Dat werd Negarehaye Rangin (kleurrijke beelden). 
Het werk heeft drie delen, gebaseerd op volks (dans)muziek 
uit verschillende regio’s van Iran. Het eerste deel (Sozale) is 
een bewerking van een lied uit Koerdistan over een jongen 
die verliefd is op een meisje, dat hij niet mag liefhebben. In de 
muziek hoor je opstandigheid en verdriet. Het klinkt alsof de 
jongeman wordt bestormd door heftige emoties. Het laatste 
deel Kurmanji Dance, met vloeiende Perzische melodie-
wendingen, is geïnspireerd op een zwierige volksdans.

Nuno Lobo - Pantomima
De Portugese componist Nuno Lobo is ook te horen op de 
cd Ciudades. Lobo vindt vaak inspiratie in surrealistische 
verhalen (dat klinkt door in de muziek die hij voor Ciudades
schreef), � lm en zelfs natuurkunde. Maar voor dit programma 
liet hij zich inspireren door het fadolied Pantomima, ge  -
schreven voor Portugese gitaar. ‘Nuno is al sinds lang een 
goede vriend van ons, we kunnen heel goed met elkaar 
op schieten’, aldus de kwartetleden. ‘Van het fadolied heeft 
hij vooral het ritme gebruikt, de harmonieën zijn totaal anders.’

Claude Debussy - Syrinx
In Syrinx verklankt Debussy zowel de grootheid als de 
onder gang van de mythologische god Pan. Hoe kort ook 
(een minuut of vier), het is een werk barstend van klank-
kleuren, schoonheid en virtuositeit. 
Veel kamercomposities van Debus-
sy ontstonden in samenhang met 
een literair werk, zo ook Syrinx, dat 
bedoeld was als muziek bij Gabriel 
Mourey’s drama Psyché. Het is 
geschreven voor � uitsolo, maar het 
wordt hier uit   gevoerd door Daniel 
Ferreira op sopraansax. Het maakt 
nieuwsgierig naar hoe dat gaat 
klinken. De melancholie die vaak in 
de saxofoonklank verpakt zit, zou 
wel eens heel goed kunnen uitpak-
ken voor het slot, waarin Pan zijn 
laatste adem uitblaast. 

Sjostakovitsj - Twee stukken voor strijkkwartet 
In 1931 schreef Sjostakovitsj in één nacht Twee stukken 
voor strijkkwartet. Hij liet ze niet publiceren, en waarschijnlijk 
waren ze bedoeld als een vorm van oefening voor het 
schrijven van complete strijkkwartetten, waarmee hij zo’n 
zeven jaar later begon. Deze twee voorlopers doken 
omstreeks 1985 op. 

Het eerste, Adagio, is een spookachtig arrangement van 
een aria van Katarina uit de derde scène van de opera die 
hij tussen 1930 en 1932 schreef: Lady Macbeth uit het district 
Mtsensk. Het tweede stuk, Allegretto, is een kwartet versie 
van de beroemde en komische polka uit het ballet Een 
Gouden Eeuw, dat in diezelfde periode ontstond.

Aristide Moari - Funky Chicken 
De twee kwartetten van Sjostakovitsj worden van elkaar 
gescheiden door het tweede solowerk op het programma, 
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Mafalda Oliveira baritonsaxofoon
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AND STILL WE DANCE

nu voor baritonsaxofoon. Het is ook de tweede wereld-
première. Het kwartet over dit solowerk van de Franse 
pianist en componist Aristide Moari: ‘Funky Chicken beschrijft 
de worsteling van een angstige oude kip die gedwongen 
wordt te dansen. Hij wordt gepest door een jongen die 
vuur  werk naar haar gooit, waardoor ze nog onhandiger 
wordt en haar benauwdheid omslaat in doodsangst.’ 

Daniel Ferreira - So Alcoholically! 
Dit programmastuk is de derde wereldpremière van dit 
concert én het is het componistendebuut van saxofonist 
Daniel Ferreira. Het kwartet: ‘Daniel componeerde het 
speciaal voor dit programma. Het is helemaal op maat 
gemaakt, zodat het past in de energie en de ‘� ow’ van dit 
concert. De compositie is geïnspireerd op discomuziek, 
maar er zijn ook invloeden van swing en rock. In dit werk 
gebruikt hij al zijn kennis over de techniek van zijn instrument 
om een bol van energie te creëren. Je voelt je als in een 
disco, zo alcoholisch…’

Thierry Escaich - Le bal 
Dit werk roept de atmosfeer op van een leeg podium, nog 
badend in vervagend licht. Er komen herinneringen voorbij 
aan bals met processies van verstrengelde danskoppels, 
hectische en repetitieve ritmes. Le bal is afkomstig uit Vijf 
Bal-scènes voor Strijkkwartet en opnieuw samengesteld 

uit vage herinneringen aan de 
gelijk namige � lm van Ettore Scola 
(1983). Het werk begint helder en 
vitaal. Tegen het midden wordt het 
dramatischer en daarna weer 
geheim zinniger. Die stemming wordt 
onder broken door koppige zware 
bas tonen die gezelschap krijgen van 
wemelende hogere saxofoonklanken. 
Ze eindigen in een kluwen van 
virtuoze motieven. Le Bal is een 
beeldend en vertellend muziekstuk. 
Het is alsof geesten uit een verleden ’s 
nachts in een verlaten danszaal een 
feestje vieren. 

Ian Wilson - So Softly 
De Ierse componist Ian Wilson kreeg het idee om So Softly 
te schrijven na een opmerking over de klank van zijn stem. 
Zelf beschrijft hij dit stuk als volgt: ‘Het is gegoten in vier 
secties, het ritme van de buitenste delen is geïnspireerd 
door het geluid van in- en uitademen. Het stuk is meestal 
zachtaardig, bijna als een slaapliedje dat een gevoel oproept 
van verschijnen uit, en verdwijnen in het niets.’ So Softly 
eindigt inderdaad met een totale verstilling. Een mooier 
slot van een programma kan haast niet.

Ontdekken, zoeken en onderzoeken
Pedro: ‘We wilden met dit concert een lange boog maken, 
een verhaal vertellen. Daarom werken we samen met de 
licht- en video-ontwerper/scenograaf Hendrik Walther. Er 
staat dus een groot scherm op het podium, waarop door 
hem gemaakte lichtprojecties te zien zijn. In die projecties 

‘DOOR ALLE MOEILIJKE 

MOMENTEN IS HET 

BLANGRIJK DAT JE IN 

JE HOOFD EN GEEST 

BLIJFT DANSEN’


