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Dudok Kwartet Amsterdam en Berlage Saxophone 

Quartet brengen ode aan architectuur 
Muziekgebouw voor één avond onherkenbaar en Under Construction! 
 

AMSTERDAM 22/2/2017 | Woensdagavond 15 maart spelen het Dudok Kwartet 

Amsterdam en het Berlage Saxophone Quartet in Muziekgebouw aan ’t IJ samen hun 

fonkelnieuwe concert Under Construction! Het is een eigentijds eerbetoon aan de 

vermaarde architecten Dudok en Berlage. De lichtkunstenaars van Naivi, bekend van hun 

werk voor onder meer het Amsterdam Dance Event en Tommy Hilfiger, ontwierpen voor 

het optreden een architectonische lichtinstallatie: Muziekgebouw aan ’t IJ wordt 

getransformeerd tot een oase van kleur, beweging en licht. 
 

“Veel klassieke muziek heeft verwantschap met architectuur”, zegt Eva van Grinsven van het 

Berlage Saxophone Quartet. “Het impressionistische La cathédrale engloutie van Debussy 

verwijst naar een verdronken kathedraal uit een Keltische legende en Bartók is tijdens het 

schrijven van zijn Vijfde Strijkkwartet bijna letterlijk als architect te werk gegaan. Het stuk is als 

een boog. Deel één lijkt op deel vijf en deel twee op deel vier. Het derde deel is het hart van het 

werk. We spelen het met z’n achten. Van Bartók is trouwens bekend dat hij vaak bij Dudok 

logeerde als hij in Nederland was.” Ook staan er werken van Sweelinck, Johann Sebastian 

Bach en Arvo Pärt op het programma. 
 

Licht  

Naivi werkt wereldwijd in de film- en gamesindustrie en voor multinationals als Adidas. Ook 

vinden hun producties gretig aftrek bij musea en kunstenaars. In hun streven naar artistieke 

verdieping maken ze nu een uitstap naar de klassieke muziek. De lichtontwerpers hebben zich 

grondig verdiept in zowel de muziek als de architectuur van Berlage en Dudok. 
 

Het concert wordt georganiseerd door Stichting KAMermuziek Amsterdam. 
 

Under Construction! Dudok Kwartet Amsterdam en Berlage Saxophone Quartet. 

Interactieve lichtshow door Naivi. 

Wo 15 maart 2017 | 20.15 uur | Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ, Grote Zaal 

Tickets & Info www.muziekgebouw.nl 
 

Under Construction wordt op zondag 12 maart 2017 ook uitgevoerd in Cultura in Ede. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 

contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, 

email johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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