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U t recht String Quartet

Felix Mendelssohn Bartholdy
String Quartet op.13 in a minor

Jean Sibelius
String Quartet op.56 in d minor, "Voces intimae"
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'inner connections'
Mendelssohn op. 13 en Sibelius op. 56
Het strijkkwartet 'voces intimae' van Jean Sibelius wordt meestal gecombineerd met 
werken van andere Scandinavische componisten zoals Edward Grieg, maar voor onze
opname hebben wij het strijkkwartet in a klein op. 13 van Felix Mendelssohn-Bartholdy
gekozen. Waarom deze combinatie? Deze twee werken hebben meer gemeen dan men
zou denken. In beide gevallen betreft het volwassen werken, ook al schreef Mendelssohn
zijn kwartet als adolescent. Beide werken getuigen van grote bekwaamheid, persoonlijk-
heid en intimiteit, hoewel er bijna een eeuw tussen deze stukken ligt. Beide componisten
studeerden en werkten ook aan de Berliner Singakademie, zij het op verschillende 
tijdstippen. 

Mendelssohn
Het fenomeen Mendelssohn kan men beter begrijpen door zijn correspondentie met 
familie, vrienden en collega's te bestuderen. Men veronderstelt dat hij ongeveer zeven-
duizend brieven schreef, aangezien er eenzelfde aantal aan hem is gericht. Daarvan zijn er
vijfduizend brieven bewaard gebleven, en zelfs dat aantal is moeilijk te geloven, gezien
zijn korte leven (1809-1847). Reeds in zijn vroege kinderjaren maakte de schrijfkunst een
belangrijk deel uit van zijn opvoeding, het zogenaamde onderricht van lichaam en geest
dat zijn ouders Lea (1774-1842) en Abraham Mendelssohn-Bartholdy (1776-1835) voor
hun kinderen, Felix, Fanny, Rebekka, en Paul hadden gekozen. Ze kregen ook les in 
klassieke en moderne talen, wiskunde, tekenen, gymnastiek en natuurlijk muziek. Privé-
leraren bezochten het huis van de Mendelssohns, wat de indruk wekte van een aristocrati-
sche opvoeding die het gemiddelde gezin zich niet kon veroorloven. Hoewel deze indruk
niet helemaal onwaar was, had het gezin weinig keus; het was Joodse kinderen in
Duitsland over het algemeen niet toegestaan openbare scholen te bezoeken, ook toen al.
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(Sigismund Ritter von Neukomm, 1778-1858, componist) (Robin des bois = Der Freischütz,
opera van Carl Maria von Weber, 1786-1826)

Men moet natuurlijk in gedachten houden dat dit de woorden van een vijftienjarige 
jongen zijn. Er is sprake van een verbazingwekkende rijpheid en directheid, waaruit blijkt
dat het 'Wunderkind' Mendelssohn helemaal geen 'Kind' was wat zijn briefwisseling en
beoordeling van gebeurtenissen en personen betreft. Hij had blijkbaar ook geen gebrek
aan zelfvertrouwen. Andere facetten van zijn complexe karakter komen in de brieven aan
zijn vader naar voren, waarin hij respect en eerbied toont, of in brieven aan mensen die hij
zeer bewonderde zoals Goethe of zijn leraar Karl Friedrich Zelter. Behalve met zijn familie-
leden correspondeerde Mendelssohn o.a. met:

August Wilhelm Bach (1796-1869), zijn orgelleraar
Ferdinand David (1810-1873), violist en vriend
Johann W. von Goethe (1749-1832) / Herman Härtel (1803-1875), mede-eigenaar van 
uitgeverij Breitkopf & Härtel (uitgevers van het strijkkwartet op. 13)
Ignaz Moscheles (1794-1870), componist en vriend (goede vriend van Beethoven)
Robert Schumann (1810-1856)
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Karl Friedrich Zelter (1758-1832), componist, directeur van de Berliner Singakademie en
leraar van Mendelssohn

Deze lijst geeft een indruk van de kringen waarin hij zich bewoog.

Mendelssohns brieven getuigen van een rijpheid en zelfvertrouwen, die in zijn muziek
teruggevonden worden. Zij tonen, volgens mij, heel duidelijk aan dat hij de klassieke
periode van Mozart en Haydn achter zich laat liggen en, vooral onder invloed van

Mendelssohns schrijfstijl en de manier waarop hij bepaalde onderwerpen bespreekt, 
hangen af van de persoon voor wie de brief bestemd is; zijn moeder of vrienden 
behandelt hij anders dan bijvoorbeeld zijn vader. Het is opmerkelijk hoe goed hij zich
weet uit te drukken en hoe groot zijn zelfvertrouwen is.

Aan Lea Mendelssohn Bartholdy, Parijs, 6 april 1825
Ja, ja Parijs is een grote Stad!…
De orkesten. Ik hoorde het Italiaanse Opera-orkest Othello spelen. Jullie zullen je allemaal
wel goed voor kunnen stellen hoe graag ik dit orkest wilde horen spelen... Ik verwachtte
een sensatie. Nauwelijks! De violen waren voortreffelijk en speelden goed samen. 
De blazers daarentegen, vooral de koperinstrumenten, waren hooguit middelmatig en de
bassen ronduit slecht. Ik zou het echt geen geweldig orkest noemen. Ik hoorde onlangs
het orkest van de Grand Opera een nieuwe symfonie van Beethoven spelen. Welke was
het? De Tweede. De uitvoering was niets bijzonders. De tempi waren in alle opzichten te
snel, en Haberneck, die vanuit zijn positie als concertmeester dirigeerde, en ze graag had
ingetoomd, was er ellendig aan toe. Hij stampte met zijn voeten en sloeg zijn strijkstok zo
hard tegen de lessenaar dat deze wankelde. Zijn hele lichaam was in beweging, maar
niets mocht baten; ze wilden eenvoudigweg niet langzamer spelen. Ze jachtten en jaag-
den tot ze bijna over elkaar struikelden. Waarom kan men de maat niet rustig met een
baton slaan? Kortom, tot nu toe heb ik niets buitengewoons gehoord. Waar houdt de
goede muziek in Parijs zich schuil? Ze is verdwenen. Neukomm beweert dat het met de
dag erger wordt!... Gisteravond ging ik naar het beroemde 'Robin des bois'. Wat een
ellendig, miserabel, schandelijk, beroerd, saai quodlibet. Nog nooit in mijn leven heb ik
zo'n schandaal bijgewoond. De tempi waren allemaal verkeerd, de Bruidsmeisjes zongen
veel te snel, Agathes aria was ingekort en helemaal veranderd — kortom, de hele opera
werd geweld aangedaan.

Uw Felix.
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Vanwege een stapel onbetaalde rekeningen werd de familie Sibelius al snel bankroet ver-
klaard. De drie kinderen leerden een instrument bespelen en vormden later een pianotrio
in hun woonplaats Hämeenlinna. Jean speelde viool, Linda piano en Christian cello.
Christian zou, net als zijn vader, arts worden maar hij was ook een getalenteerd cellist.
Jean heeft een aantal cellowerken voor hem geschreven.
Jean Sibelius verwierf internationale faam als componist van symfonische werken, maar
zijn liederen en kamermuziek worden nog steeds als kwalitief minder beschouwd. Zelfs
zijn inmiddels beroemd geworden vioolconcert op. 47 (1903) maakte bij de première in
Helsinki (8 februari, 1904) weinig indruk op de uitvoerenden of het publiek. De uitvoering
van de herziene versie vond achttien maanden later plaats in de Berliner Singakademie. In
dezelfde periode als de vroege cellocomposities voor zijn broer had hij al drie strijkkwar-
tetten gecomponeerd in de stijl van Beethoven en Schumann, die we echter nauwelijks als
volwassen werken kunnen beschouwen.Gedurende een verblijf in Parijs in 1908, toen hij al
zwaar depressief was, zette Sibelius zijn eerste ideeën voor het strijkkwartet in d klein, op.
56 op papier. In maart 1909 legde hij de laatste hand aan het partituur in Londen, waar hij
een serie concerten dirigeerde. Het kwartet is geschreven tussen de Derde en Vierde
Symfonie. Hij bekende toen een goede vriend: Ik heb veel geleden en geleerd.
Het kwartet ontleent zijn naam aan het citaat 'voces intimae' (innerlijke stemmen) dat
geschreven is boven drie pianissimo-akkoorden in het Adagio di molto, die de plotselinge
harmonische verandering naar e klein teweegbrengen.  In de recapitulatie van het eerste
deel laat Sibelius het thematische materiaal van de expositie zodanig terugkomen dat de
grenzen van de traditionele sonatevorm tot het uiterste gedreven worden. Het tweede
deel Vivace dat attacca  op het eerste aansluit, is op hetzelfde thematische materiaal
gebaseerd en wordt door grote wanhopigheid gekenmerkt. Het langzame derde deel
Adagio di molto vormt het emotionele, mysterieuze en soms adembenemende middel-
punt van het werk. Het wordt gekaraktariseerd door een rapsodische, bijna fantasie-

Beethovens latere werken, de weg voor Schumann en Brahms geëffend heeft. 
Misschien kunnen we zijn werk als 'overgangsfase' tussen twee stijlperioden beschouwen.
Abraham Mendelssohn-Bartholdy was niet bijzonder ingenomen met deze kant van zijn
zoons ontwikkeling, en het feit dat zijn leraar Karl Friedrich Zelter (zelf sterk verankerd in
de stijl van Haydn en Mozart) hier geen raad mee wist. Dit leidde tot een aantal bezorgde
brieven. Mendelssohn componeerde het kwartet op. 13 in 1827, het jaar waarin hij zijn
ouverture voor A Midsummer Night's Dream schreef en, natuurlijk, het jaar waarin Ludwig
von Beethoven stierf, iemand die hij zeer bewonderde.
In het kwartet op. 13 zijn directe invloeden van Beethoven merkbaar; het recitatieve begin
van het laatste deel Presto: Adagio non lento is nagenoeg een exacte kopie van een 
passage van Beethovens strijkkwartet op. 132. De fuga die het centrale element van het
tweede deel Adagio non lento vormt, en in het laatste deel terugkeert, toont
Mendelssohns grote bewondering voor Johann Sebastian Bach. In deze context mag men
niet vergeten dat Mendelssohn een voortreffelijk organist was en een groot aantal sacrale
stukken componeerde. Hij was verantwoordelijk voor de herontdekking van de Mattheus
Passion. De partituur was een geschenk van zijn grootmoeder. Zijn bewondering voor
Beethoven was zo groot dat hij ook diens manier overnam om citaten in de muziek te 
verwerken. In het laatste deel van Beethovens kwartet op. 135 staat het citaat: Der schwer
gefasste Entschluss - Muss es sein? Es muss sein! Mendelssohn baseert zijn kwartet op. 13
op een 'melodisch' citaat uit een lied van zijn eerder geschreven cyclus op. 8. De tekst
van het aangehaalde lied luidt: Ist es wahr?. Het hele werk is gebaseerd op dit 
melodische citaat, dat we 'innerlijke melodieën' zouden kunnen noemen.

Sibelius
In 1869 werd Maria Sibelius door tragische omstandigheden gedwongen naar haar moe-
ders huis terug te keren. Ze had drie kinderen — Linda (1863), Jean (Johan Julius
Christian, 1865) en Christian (1869) — en had pas haar echtgenoot aan tyfus verloren.
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Bernhard van Dieren, Peter Tsjaikovsky en
Alexander Mossolow) voor radio, tv en op
cd opgenomen. 
De opname van de complete kwartetten
van Artur Lourie, een wereldpremière, werd
enthousiast ontvangen door de internatio-
nale pers, met name Grammophone
Magazine en Klassik Heute, en werd voor
een Grammophone Award voorgedragen.
Recente partners van het USQ waren
Carolyn Watkinson (mezzosopraan), 
Rein Edzard (acteur), Dmitri Ferschtman
(cello), Vladimir Mendelssohn (altviool),
Quirijn van Regteren Altena (contrabas),
Hakon Austbø (piano) en Miriam Kirby
(cello).
Met hun eigen kamermuziekserie in Haan/
Düsseldorf, ondersteunt het USQ de orga-
nisatie Foster Parents Plan.

UTRECHT STRING QUARTET
Eeva Koskinen, violin
(Ferdinando Gagliano, Napoli 1777)
Katherine Routley, violin
(Pierre Dalphin, Paris 1993)
Sven Arne Tepl, viola
(Thilo Kürten, Düsseldorf 2000)
Sebastian Koloski, violoncello
(Santino Lavazza, Milano 1763)

The USQ is one of the leading dutch string
quartets and has enjoyed a growing 
international reputation as a dynamic and
versatile ensemble. The members have 
studied with Lawrence Dutton, Nobuko
Imai, Aldo Parisot, Victor Liberman and
with the Amadeus, Emerson and the
LaSalle Quartets.Their repertoire
encompasses more than two centuries of
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Het USQ is een vooraanstaand
Nederlandse strijkkwartet en geniet een
groeiende internationale reputatie als een
dynamisch en veelzijdig ensemble. Recente
tournees door Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Australië en Finland hebben deze
reputatie alleen nog maar versterkt.
De leden van het USQ hebben les gehad
van het Amadeus-, LaSalle- en 
Emerson-kwartet en van gerenommeerde
musici als Lawrence Dutton, Nobuko Imai,
Viktor Liberman en Aldo Parisot.
Het repertoire varieert van de vroege 
kwartetten van Haydn tot de meest com-
plexe werken van de avant-garde.
Het USQ treedt op in alle grote 
Nederlandse concertzalen, waaronder het 

Concertgebouw in Amsterdam. In 1996
werd het kwartet uitgenodigd om voor
Koningin Beatrix te spelen in Paleis
Noordeinde te Den Haag.
Vladimir Mendelssohn, de beroemde 
componist en altviolist, werkt nauw samen
met het USQ en heeft twee werken speci-
aal voor hen geschreven (strijkkwintet 1991
en strijkkwartet 2001). Er worden regelma-
tig nieuwe werken voor het USQ gecompo-
neerd. Tijdens hun optreden in Weimar
gedurende het Bartok-jaar heeft het USQ
alle strijkkwartetten van Bartok gespeeld. 
In 2000 maakte het USQ zijn succesvol
Londense debuut in de Conway Hall.
Naast een druk concertprogramma heeft
het USQ ook nog werken van uiteenlopen-
de componisten (o.a. Franz Schubert, Frank
Martin, Artur Lourie, Henriette Bosmans,
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'inner connections'
Mendelssohn op. 13 and Sibelius op. 56
The string quartet "voces intimae" by Jean Sibelius is traditionally combined with other
Scandinavian works by such composers as Edward Grieg, but this recording couples it
with the A minor string quartet op. 13 by Felix Mendelssohn-Bartholdy.
These two works have more in common than one might think. Both have the feel of 
mature works, even though Mendelssohn wrote his quartet as a teenager, and both 
display great craftsmanship, personality and intimacy. Also both composers studied and
worked at the Berliner Singakademie, although almost a century apart.

Mendelssohn
To understand the phenomenon that was Mendelssohn we can study his voluminous 
correspondence with his family, friends and colleagues. It is estimated that he wrote about
seven thousand letters, because we know of about the same number of letters addressed
to him: no less than five thousand of which still exist. These numbers seem incredible if
we consider how short his life was (1809 - 1847).

The art of writing was part of the so-called "education of mind and body" that his parents
Lea (1774 - 1842) and Abraham Mendelssohn-Bartholdy (1776 -1835) chose for Felix, his
two sisters Fanny and Rebekka, and his brother Paul, starting from their early childhood.
This education included lessons in ancient and modem languages, mathematics, drawing,
gymnastics and, of course, music. Private instructors visited the home of the
Mendelssohns, creating an impression of an upper class, aristocratic upbringing which the
average family could not afford.  Although true to an extent, in practice the family had 
little choice: even in those days Jewish children were generally not allowed to attend
public schools in Germany. Mendelsohn’s written style and the manner in which he 

quartet composition, ranging from the
quartets of Haydn to the most complex
works of the avant-garde. In the
Netherlands the Quartet is regularly to be
heard in all major concert halls including
the Concertgebouw in Amsterdam. In 1996
the USQ was invited to play before Queen
Beatrix of the Netherlands, at her palace in
the Hague. The Quartet performs regularly
at national and international festivals and
concert series in France, Germany, the UK
and Australia. Their concert series of the
complete Bartok string quartets in Weimar
was enthusiastically received by the public
and the international press.
The USQ works together with the violist
and composer Vladimir Mendelssohn and
has premiered his string quintet 1999 and
the string quartet 2001. Every year new
compositions are dedicated to the quartet.
The USQ has recently played with mezzo
sorano Carolyn Watkinson, cellists Dmitri
Ferschtman and Miriam Kirby, violist
Vladimir Mendelssohn, doublebass player
Quirijn van Regteren Altena and pianist
Hakon Austbø.
Upcoming tours include Germany, France,

the UK and Finland.
Besides a busy concert schedule the
Quartet records compact discs for several
different labels. Recent CD's include works
by Schubert, Frank Martin, Tschaikovsky,
Bernhard van Dieren, Alexander Mossolow,
Henriette Bosmans and Boccherini. 
The world premiere recording of the 
complete string quartets of Artur Lourié has
received enthusiastic reviews from the 
international press including Klassik Heute
and Grammophone Magazine, and was
nominated for a Grammophone Award.
The Quartet supports the Foster Parents
Plan with it's own series in the city of
Haan/Düsseldorf.
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discuses certain subjects depend on whether the letter was intended for his mother or a
friend, or for his father. It is remarkable how articulate and self-confident is the young
Mendelssohn.

To Lea Mendelssohn Bartholdy, Paris, April 6, 1825
Yes, yes Paris is a big city!   
The orchestras. I heard the Italian Opera Orchestra play Otello. You can well imagine how
eagerly I was looking forward to hearing the orchestra. I was anticipating a sensation.
Hardly! The violins are superb and play well together, but on the other hand the winds,
especially the brass instruments, were mediocre at best, and the basses were out-and-out
bad. /I would hardly call it an outstanding orchestra. 
Recently I heard the orchestra of the Grand Opera play a ‘nouvelle Sinfonie de
Beethoven’ Which one was it? The Second. The performance was not at all special. 
The tempi were altogether too fast, and Haberneck, who conducted from the violin, 
and would have liked to hold them back, made himself quite miserable, stamping his feet,
hitting the stand with his bow so hard that it wobbled, and moving his whole body: 
but none of it was of any avail, they simply wouldn’t slow down, rushing and rushing until
at the end they were almost tumbling over one another. Why isn’t it better when someone
calmly gives the beat with a baton?
In short, I have heard nothing extraordinary so far. Where is the good music in Paris
hiding? It has gone! Neukomm*claims it’s getting worse every day!
Yesterday evening I saw the famous Robin des bois.† What a miserable, vile, infamous,
lousy, boring quodlibet: in all my life I never dreamed of such a scandal. 
The tempi were all wrong, the Bridesmaids’ Chorus was twice too fast, Agathe’s aria was
cut and changed completely - in short, it was a complete outrage . .

Your Felix

12

It is important to bear in mind that these are the words of a 15 year old boy.
This astonishing maturity and directness shows that the "Wunderkind" Mendelssohn was
not a "Kind" at all in his writing and judgment of events and people, and he certainly
seems to have had no lack of self-confidence. Other sides of this complex character can
also be seen in letters to his father, where he shows respect and devotion: or in letters to
people he greatly admired such as Goethe or his teacher Karl Friedrich Zeltcr.
The following list of some of Mendelssohn’s correspondents (excluding members of his
family) gives an impression of the circles in which he moved:

August Wilhelm Bach (1796 - 1869) Mendelssohn’s organ teacher.
Ferdinand David (1810 - 1873) Violinist and friend
Johann W. von Goethe (1749 - 1832)
Herman Haertel (1803-1875) Co-owner of the publishing house Breitkopf&Haertel 
(publishers of the quartet, op. 13)
Ignaz Moscheles (1794 - 1870) Composer and friend (close friend also of Beethoven)
Robert Schumann (1810-1856)
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Karl Friedrich Zelter (1758-1832) Composer, director of Berliner Singakademie,
Mendelssohn’s teacher.

The maturity and confidence of Mendelssohn’s letters is reflected in his music and in my
opinion shows very clearly a movement away from the classical period of Mozart and
Haydn, preparing the ground for Schumann and Brahms through the influence of the late
works of Beethoven. Perhaps we can see his achievements as a "transition" between two
stylistic periods. Abraham Mendelssohn-Bartholdy was not too pleased about this side of
his son’s development, and the fact that his teacher, Karl Friedrich Zelter (rooted firmly in
the style of Haydn and Mozart) was also not sure what to make of it, led to a number of
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hometown of Hämeenlinna. Jean played the violin, Linda the piano and Christian the
cello. Christian, like his father, was to pursue a career in medicine, but he was also a 
proficient cellist. There exist a number of cello works written for him by his brother Jean.
Jean Sibelius’ international reputation is primarily as a composer of symphonic works, and
his songs and chamber music are still considered to be of a lesser quality. Even his famous
violin concerto op. 47 (1903) had failed to impress contemporary performers or the public.
The premiere was given in Helsinki on 8 February, 1904, but that of the revised version
was given at the Berliner Singakademie eighteen month later.
At the time of his early cello compositions for his brother he had already written three
string quartets in the tradition of Beethoven and Schumann, but we can hardly call these
mature works.
Sibelius, already in a deeply depressed state of mind, began working on the first ideas of
his string quartet in D minor, op. 56, during a stay in Paris in 1908. He put the finishing
touches to the score in London, where he was staying to conduct a series of concerts, 
in March, 1909. The quartet is written between the Third and Fourth Symphonies. 
At that time he confessed to a close friend: "I have suffered and learned a great deal."

The quartet is named for the marking "voces intimae" (intimate voices) which is pencilled
in over three pianissimo chords in the third movement Adagio di molto which bring the
sudden harmonic change to E minor. This slow movement is the emotional, mysterious
and sometimes breathtaking center-piece of the work which is characterised by a 
rhapsodic, almost fantasy-like structure, displaying a wide range of moods, from the ele-
giac to the demonic. 

Despite the fact that Sibelius called the first and second movements "a movement-and-a-
half" the piece is considered to consist of five movements. In the recapitulation of the first
movement (Andante: Allegro molto moderato) Sibelius brings back the thematic material

15

concerned letters.

Mendelssohn composed the op. 13 quartet in 1827, the year of his overture to 
"A Midsummer Night’s Dream" and of course, of the death of Ludwig van Beethoven,
whom he admired greatly. The quartet op. 13 reveals direct influences of Beethoven. 
The recitativo beginning of the last movement Presto: Adagio non lento is an almost exact
copy of a passage from Beethoven’s string quartet op. 132. 

The fugue that forms the center part of the second movement Adagio non lento and
appears again in the last movement shows Mendelssohn’s great admiration for Johann
Sebastian Bach. In this context we should not forget that Mendelssohn was also a very
fine organist, and composed a large number of sacred pieces. He was responsible for the
rediscovery of the St. Matthew Passion. The score had been a present from his 
grandmother. His admiration for Beethoven was so great that he also copied his habit of
including quotations in his music. The last movement of Beethovens op. 135 quartet has
the quotation: Der schwer gefasste Entschluss- Muss es sein? Es muss sein!  Mendelssohn
bases his op. 13 quartet on a "melodic" quotation from a of his song cycle op. 8. The text
of the quoted song 
This link can be seen throughout the entire work, all four movements being based on this
melodic quotation: what might be called "inner melodies"

Sibelius
1n 1869, Maria Sibelius was forced by tragic circumstances to return to her mother’s
home. The mother of three children, Linda (born 1863), Jean (Johan Julius Christian, born
1865) and Christian (born 1869), she had recently lost her husband to typhus. Under a
mountain of unpaid bills, the Sibelius estate was soon declared bankrupt.
The three children leamed to play instruments and later formed a piano trio in their 
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of the exposition in a manner which pushes the traditional sonata form to the limits. 
The second movement, Vivace, following the first attaca, is based on the same thematic
material, characterised by extreme desperation. The slow third movement, Adagio di
molto, is inscribed ma pesante, and is strongly reminiscent of the composer's symphonic
style. The final movement, Allegro, ends with a powerful burst of virtuosity, a grand finale
to the quartet. 

The quartet op. 56 remains Sibelius' last composition in the medium. At the time the
quartet was composed he was planning to write two more string quartets, and parts of
the Fourth Symphony exist as sketches for string quartet, before transcription into 
symphonic instrumentation.

In conversation with Gustav Mahler, in Helsinki in 1907, Sibelius talked about his 
philosophy of composition:"profound logic that creates an inner connection between all
the motifs."

Here we see the closest link between the two string quartets on this recording: their inner
connections.

text: Sven Arne Tepl

Special thanks to: Sara Kirby-Nieweg, Prof. Anthony Kirby
Leny Noordermeer, Annewies & Ewoud Dekker, Veronica Hillege and 
Jan Ruhof, 

This recording is dedicated to Josefina, Leah and Valentino
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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
String Quartet op.13 in a minor (1827)

1 Adagio - Allegro vivace

2 Adagio non lento

3 Intermezzo.Allegretto con moto - Allegro di molto

4 Presto

Jean Sibelius (1865-1957)
String Quartet op.56 in d minor , "Voces intimae" (1909)

5 Andante – Allegro molto moderato

6 Vivace

7 Adagio di molto

8 Allegretto (Ma pesante)

9 Allegro

UTRECHT STRING QUARTET
Eeva Koskinen – violin / Katherine Routley – violin / Sven Arne Tepl – viola / Sebastian Koloski – violoncello
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