
 

 

Fauré Quartett 
 
Erika Geldsetzer, violin - Sascha Frömbling, bratsch 
Konstantin Heidrich, cello - Dirk Mommertz, klaver 
Fauré Quartett, grundlagt 1995, er trods navnet en tysk kvartet. Den blev 
grundlagt 1995 og har siden optrådt i store dele af verden med et vidtspændende 
klassisk repertoire. Kvartetten er desuden kendt for deres visionære tilgang til 
musikken, hvor de eksperimenterer med mange genrer og fusionerer det klassiske 
med pop og jazz. De har fået flere priser for deres pionerarbejde på det felt og er 
internationalt berømmede.  
Klaverkvartetten er, har optrådt internationalt og bl.a. indspillet værker skrevet 
specielt til denne kvartet. Fauré Quartett har indspillet klaverkvartetter af 
Schumann, Dvorak og Suk for plademærket ”Ars Musici”. Fra 2005 har de 
indspillet kvartetter af Mozart, Brahms og Mendelssohn for DG.  
I 2014 udgav de et album med klaverkvartetter og sange af Mahler og Strauss på 
Sony Classical. 
 

Gustav Mahler: Kvartetsats a-mol 
Gustav Mahler var en østrigsk komponist og dirigent. Han komponerede fra en 
meget tidlig alder, og således er "Kvartetsats i a-mol" skrevet, da han i 1876 som 
16-årig var klaverstuderende på Konservatoriet i Wien. Han blev født i Kalisch i 
Tjekkiet og blev optaget på konservatoriet i Wien i 1875. 
Ligesom mange andre i musikhistorien blev han ikke anerkendt af den tids 
toneangivende komponister, som bl.a. var Richard Strauss og Johannes Brahms. 
Sidstnævnte afviste Mahlers første større komposition, "Das klagende Lied" (et 
melodrama for kor og orkester), da han indsendte det til bedømmelse. 
Som dirigent var Mahler derimod agtet og beundret, selv om hans hjerte livet 
igennem brændte for at komponere. 
I 1897 blev han kunstnerisk leder af Hofoperaen i Wien. Her blev han til 1907, hvor 
han høstede stor anerkendelse for sine opsætninger og blev betragtet som den 
tids største operadirigent. 
På grund af voksende antisemitisme, så han sig i 1907 nødsaget til at forlade 
landet og tog imod et engagement ved Metropolitan Operaen i New York.  
Mahler nåede kun at være få år i Amerika. Han blev syg og tog tilbage til Wien, 
hvor han døde i 1911, 51 år gammel. 
I 1950'erne "genopdagede" man Mahler, som i dag er regnet som den komponist, 
der indledte modernismen. 
 

Johannes Brahms: Klaverkvartet nr. 3 
Brahms skrev 3 klaverkvartetter, og klaverkvartetten i c-mol er nok den mindst 
spillede af de 3. 

Den blev færdiggjort og udgivet i 1875 som den sidste, selvom han faktisk 
påbegyndte den ca. 20 år tidligere. Mange af Brahms’ værker har en sørgmodig 
grundstemning, og c-mol-kvartetten er ingen undtagelse. Den dystre og 
lidenskabelige 1. sats har mindelser om Brahms’ ungdomsværkers ”Sturm und 
Drang”-stemning. Den er til dels skrevet helt tilbage i 1855-56, måske under 
indtryk af følelserne i forbindelse med kollegaen Robert Schumanns sindssygdom. 
Selvom den mørke stemning bibeholdes i den efterfølgende scherzo, har satsen 
også, som det er typisk for mange af Brahms’ scherzoer, en medrivende nerve og 
energi. Den inderlige og meget smukke 3.sats har en lidt lysere grundstemning. I 
sidste sats vender den mørke stemning tilbage, men måske også med elementer 
af galgenhumor. 

 

Gabriel Fauré: Klaverkvartet nr.1 
Fauré var allerede i sin levetid en anerkendt fransk komponist. Han levede enkelt 
og stilfærdigt og arbejdede det meste af sit liv som organist og lærer. Bl.a. 
underviste han Maurice Ravel og Nadia Boulanger. 
Klaveret var centralt i hans omfattende kammermusik-produktion, 
og klaverkvartetten opus 15 i c-mol er måske hans bedst kendte værk. Den blev 
skrevet i 1879 efter at Fauré havde besøgt Wagner og lyttet til hans musik.  
Han fandt dog sit eget tonesprog og betragtes i dag som en dristig fornyer af det 
20. århundredes franske musik. 

 
 

Aftenens program 
 
 

Gustav Mahler (1860-1911) Kvartetsats, a-mol (1876) 
 
 
 

J. Brahms (1833-1897) Klaverkvartet nr. 3, c-mol, op. 60 (1875) 
 

I.  Allegro non troppo 
II. Scherzo: Allegro 
III. Andante 
IV. Finale. Allegro comodo 

Pause 

 
 

Gabriel Fauré (1845-1924) Klaverkvartet nr. 1, c-mol, op. 15 (1879) 
 
I. Allegro molto moderato 
II. Scherzo. Allegro vivo 
III. Adagio 
IV. Allegro molto 
 

 
 



 

 

Birkerød Kammermusikforening 
 
Mød Kunstneren  
Fredag den 3. februar 2023 kl. 13.30-15.30 på Café Hyggestund, 
Birkerød Hovedgade. Kunstneren er den armenskfødte pianist 
Marianna Shirinyan, som ved koncerten 27/2-2023 ledsager 
sangerinden Andrea Pellegrini i Schuberts Winterreise.  
Vedr. tilmelding og køb af billetter til dette arrangement:  
Se venligst decembers månedsbrev samt foreningens hjemmeside. 
 
Birkerød Kammermusikforening 
Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.30  
Næste koncert bliver i Mantziussalen. Sangerinden Andrea Pellegrini 
synger Schuberts Winterreise i dansk oversættelse v/Ole Klitgaard 
akkompagneret af pianisten Marianna Shirinyan. 
 
Ny Musik i Birkerød 
Næste arrangement er Musik- og digterdag, 4. marts 2023 kl. 15.00 
i Salen på Søholmskolen, afd. Toftevang.  
Medvirkende: Forfatter Merete Pryds Helle og violinist Christine 
Pryhn. 
 
Hørsholm Musikforening 
Torsdag den 8. december 2022 kl. 19.30 i Trommen. 
Julekoncert med Bjarke Mogensen, akkordeon,  
Signe Asmussen, mezzosopran 
Joel Gonzales, kontrabas,  
Mathias Heise, mundharmonika,  
Johan Birger, vibrafon. 
 

Har vi din e-mail-adresse? 
Ellers send den til: 
 
post@birkam.dk eller til niels368@gmail.com 
    

Birkerød Kammermusikforening 
 

Tirsdag den 6. december kl. 19.30 
Søholmskolen, afd. Toftevang 
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