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Rubens Quartet en Marieke Schneemann 
presenteren fluitkwartetten Mozart op live-cd  
 
BERG EN DAL – Het Rubens Quartet en fluitiste Marieke Schneemann lanceren 
zondag 16 september tijdens een presentatieconcert in Berg en Dal hun nieuwe live-cd 
met daarop de vier fluitkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste 
exemplaar zal worden uitgereikt aan muziekliefhebber, schrijver en voormalig politicus 
Jan Terlouw. 
 
De fluitkwartetten van Mozart staan al zo’n vijf jaar op het programma. Marieke 
Schneemann: “Het klikte meteen tussen ons, Mozart verbindt!  Er is geen ontkomen aan, het 
doet er niet toe waar je vandaan komt, hoe je heet, hoe oud je bent, wat je positie is, Mozart 
dwingt je met zijn muziek open te staan om een 'gesprek' met elkaar te voeren. Dat is waar 
het Rubens Quartet en ik destijds mee begonnen zijn en wat we nog steeds voortzetten. Het 
wordt elke keer interessanter, dieper en tegelijkertijd opgewekter. Een gedroomd gesprek. 
De authentieke uitvoeringspraktijk is uiteraard niet aan ons voorbij gegaan, sterker nog, het 
is een grote bron van inspiratie geweest op onze zoektocht. Onze repetities zijn intens en er 
wordt  veel gelachen. Het is een groot muzikaal spel, met als  opbrengst dat we steeds 
verwonderd zijn over wat we allemaal beleven tijdens een concert en dus vol energie het 
podium weer verlaten.”  
 
De cd is de bekroning op deze succesvolle samenwerking. Eind mei is het album 
opgenomen in de Westvestkerk in Schiedam, met publiek. Op de cd spelen Marieke 
Schneemann - fluit, Sarah Kapustin - viool, Roeland Jagers - altviool en Joachim Eijlander - 
cello. 
 
Het Rubens Quartet 
Sinds de oprichting in 2000 heeft het Rubens Quartet zich ontwikkeld tot een van de meest 
vooraanstaande strijkkwartetten van Nederland. Het kwartet, opgeleid in de rijke Europese 
strijkkwartetcultuur, verbindt de rijkdom van het bekende met de vernieuwende kracht van 
het onbekende. Het viertal heeft een grote naam verworven in binnen- en buitenland en 
wordt geroemd om zijn warme toonvorming, de gepassioneerde uitvoering, de gestileerde 
nuances en het ultieme samenspel. Het ensemble won belangrijke prijzen op internationale 
concoursen en speelt jaarlijks in het Concertgebouw, Vredenburg en Muziekgebouw Frits 
Philips. Na de succesvolle tournee vorig jaar gaat het Rubens Quartet begin 2013 opnieuw 
twee weken toeren in de Verenigde Staten.  
 
Presentatieconcert Rubens Quartet met Marieke Schneemann   

Datum en tijd: zondag 16 september 2012 om 16.00 uur 
Locatie: Kerk van O.L.V. van het Heilig Hart, Oude Kleefsebaan 123a, Berg en Dal 
Toegang: € 15,00 
Kaartverkoop en informatie: www.mozartkring.nl. 
De cd is vanaf 16 september verkrijgbaar via www.rubenskwartet.nl. 
 

 

7 september 2012.  
 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52626907, email 
info@nieuwsmakelaar.nl. Vanaf 16 september staat er een filmpje op YouTube met beelden 
van ‘the making of’ van deze live-cd. 


