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Pauline Oostenrijk was in 1999 de eerste hoboïste die de prestigieuze Nederlandse
Muziek Prijs ontving, de hoogste staatsonderscheiding op het gebied van de klassieke
muziek.
Momenteel is zij solo hoboïste van het Residentie Orkest en hoofdvakdocente hobo aan
de conservatoria van Amsterdam en Den Haag.

Ze studeerde bij Koen van Slogteren en Jan Spronk aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium, en volgde masterclasses bij Han de Vries, Thomas Indermühle, Alex
Klein en Omar Zoboli. Ze studeerde tevens af als pianiste o.l.v. Willem Brons.
Pauline Oostenrijk was soliste bij o.a. het Residentie Orkest, de Nederlandse Radio
Orkesten, Amsterdam Sinfonietta, het Symfonie Orkest van de WDR Köln, het
Salzburger Kammerorchester en het Orchestre d’ Auvergne. In 1992 maakte ze haar
debuut in Carnegie Hall (Weill recital hall) in New York. Ze treedt veel op met pianist Ivo
Janssen en met haar zuster, sopraan Nienke Oostenrijk.

Voorafgaand aan de Nederlandse Muziek Prijs ontving ze reeds een aantal nationale en
internationale prijzen, waaronder de eerste prijs in de nationale finale van het
Eurovisie-concours “Young Musician of the Year” (1986), de eerste prijs in het Tromp
hobo concours (1988), in 1989 de Vriendenkrans van het Concertgebouw, de eerste prijs
in het Gillet hoboconcours in Baltimore (1991), de Philip Morris Kunstprijs (1993) en in
1998 de tweede prijs in het internationale kamermuziekconcours in Rome, samen met
harpiste Manja Smits. Louis Andriessen schreef voor haar het solowerk ‘To Pauline O’.
Zij maakte o.a. de volgende CD’s voor het label Challenge Classics:
Bach- hoboconcerten; Schumann- Romanzen (hobo en piano); Bach- aria’s voor sopraan
en hobo; Oboesession- Saint-Saëns’ Poulenc e.a. (hobo en piano).

Pauline Oostenrijk
hobo
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The initial idea for this CD project came from producer Tom Peeters, bringing Pauline and
the members of the USQ together to perform works by Mozart and after the 
performances to record these wonderful pieces for CobraRecords. After a concert tour in
April/ May 2003 it finally happened.

Oboe Quartet K.370
Wolfgang Amadeus Mozart had already written 15 string quartets and had entered a
ten-year period during which he did not write for that constellation. In that time he
composed four quartets for flute and strings and the Oboe Quartet K. 370. The oboe
quartet was written in Munich in 1781, whilst putting the final touches to his opera
‘Idomeneo’.
The strongly concertante character gives the oboist a clearly dominating role, in the
slow movement the solo instrument is even given a short cadenza.
The virtuosic finale brings rhythmic surprise when Mozart switches from the 6/8 bar to
common time in the solo voice, while the strings maintain the original rhythm. The
quartet is very much written in the spirit of a Divertimento.

String Quartet K.80
We have been playing the String Quartet in G- major K.80 for some time and we are
astonished by Mozart’s first quartet every time we perform it.
The first three movements were composed in one day in the little town of Lodi where
the 14-year old boy stayed overnight during a tour of Italy with his father. The work
must have been of importance to him because he did not just write day and year but
also the time: “a Lodi. 1770. le 15 Marzo alle 7. di sera”. (The last movement was added in
1772).

werd voor een Grammophone Award voorgedragen. De cd met werken van
Mendelssohn en Jean Sibelius was in mei 2001 ‘cd van de week’ op radio 4. In januari
2002 kreeg de cd “String Quartets from the Twenties” van het tijdschrift Luister de 
beoordeling ‘10’ voor de uitvoering.
Het Duitse kwaliteitslabel MDG is een verbintenis met het USQ aangegaan voor een
aantal cd-opnamen in de komende jaren. De eerste cd kwam in voorjaar 2003 uit, met
strijkkwartetten van Alexander Gretsjaninov: “…prachtig versmolten en dynamisch
spel”, schreef het Nederlandse Luister in april 2003 en ook de internationale pers prees
het spel op deze opname: “The splendid Dutch ensemble performs both works with a
comprehensive grasp of their different idioms.” (The Strad, juni 2003) 
In voorjaar 2003 is het USQ voor MDG begonnen met de opname van de complete
strijkkwartetten van Alexander Glazoenov.

Met zijn eigen kamermuziekserie in Haan, een stadje in de buurt van Düsseldorf,
ondersteunt het USQ de organisatie Foster Parents Plan sinds 1999.

Utrecht String Quartet & Pauline Oostenrijk, oboe
MOZART
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Het internationaal erkende Utrecht String Quartet heeft Utrecht als bakermat. Sinds
zijn ontstaan in 1985 heeft het kwartet zich ontwikkeld tot een dynamisch en veelzijdig
ensemble dat niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland een goede reputatie
heeft. Het repertoire varieert van de vroege kwartetten van Haydn tot de meest
complexe werken van de avant-garde. Het USQ treedt op in alle grote Nederlandse 
concertzalen en ontving de uitnodiging om voor Koningin Beatrix te spelen in Paleis
Noordeinde te Den Haag.

Het USQ gaat jaarlijks in het buitenland op tournee, in het seizoen2003/2004 o.a. door
Engeland en Duitsland. Tijdens de reis door Engeland zal het kwartet in de prestigieuze
Londense Wigmore Hall spelen, waar het in 2003 al met succes optrad.
De uitvoering van alle strijkkwartetten van Bartók tijdens het optreden in Weimar
gedurende het Bartók-jaar 1995 werd zeer geprezen door het publiek en de interna-
tionale pers. In 2002 was het kwartet uitgenodigd voor het 33ste Internationale
Kamermuziek Festival 2002 in Kuhmo, Finland. Het Finse dagblad Helsingin Sanomat
schreef: “…its playing is at the same time intellectually analysing and powerfully
expressive.”

De passie van het USQ ligt bij het herontdekken en het tot nieuw leven wekken van 
‘vergeten’ componisten of ten onrechte verwaarloosde muziek, met name uit de 
periode 1880 - 1940. Dit is herkenbaar in de cd’s die het kwartet voor verschillende
labels heeft opgenomen.
De opname van de complete kwartetten van Arthur Lourié (1892-1966) voor het label
ASV, een wereldpremière, werd enthousiast ontvangen door de internationale pers, met
name door Grammophone Magazine, Fonoforum, Klassik Heute en Fanfare (USA), en

UTRECHT STRING QUARTET
Eeva Koskinen viool | Katherine Routley viool | Sven Arne Tepl altviool
Sebastian Kolosk violoncello

The quartet shows that Mozart was very much inspired by the style of the Italian 
composer G.B. Sammartini who was a leading musical figure in Milan at the time. The
concertising character of the two interacting violin parts, the most charming mood of
the opening ‘Andante’ and the elegant gestures of the ‘Rondeau’ are irresistible.

Quintet for Oboe and Strings K.406/K.388
Mozart was a master of arranging and transcribing, he himself arranged his Serenade
for wind octet K. 388 (written in 1782) for string quintet (K.406) in 1788. The reasons for
arranging were not always of an artistic nature but very often results of financial
necessity. Our admiration for one of his greatest c - minor compositions resulted in the
decision to make our “own” arrangement for oboe and string quartet.
Given the nature of a wind instrument put into the texture of a string ensemble the
balance, different sound production and articulation had to be carefully examined.
In the ongoing rehearsal and concert process we viewed and executed different
possibilities of alteration. What seemed to work in a rehearsal did not always work out
in a concert.
“Our” arrangement is based on both K.388 as well as K.406. When reducing a score from
eight instruments to five, some compromises have to be made. We worked out the
arrangement by imagining the sound colours of particular phrases played by particu-
lar instruments.
A phrase played by a bassoon could be played by a cello or, in some registers, a viola.
In the case of this oboe quintet version the oboe does not have such an exposed role as
in the oboe quartet K.377, but is a more integrated part of the ensemble. We had to
change the position of a few chords as well because the sound of the oboe did not blend
as easily with the strings.
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The unique operatic line that guides performers and listeners through the quintet
displays the multiple characters found also in his operas and we can almost grasp the
different personalities.
The contrast between the c-minor opening of the first movement and the C-major 
ending of the last movement is unbelievable.
This quintet, certainly the centrepiece of this recording, could be called an opera 
without words.
So you can imagine that the work on this project was as exciting as it can get!

In deze hobokwintet-versie is de rol van de hobo minder solistisch dan in het
Hobokwartet KV 377, en meer gelijkwaardig aan die van de rest van het ensemble. We
moesten ook de positie van een aantal akkoorden veranderen, omdat de hobo niet zo
goed mengde met de strijkinstrumenten. Ook de intonatie wordt dan een extra punt
van zorg.

De unieke verhaallijn die de spelers en luisteraars door dit kwintet leidt, toont ons de
veelzijdige rollen die je ook in Mozarts opera’s aantreft, en je kunt de diverse perso-
nages bijna aanraken.
Het contrast tussen de opening in C-klein uit het eerste deel en het slot in C-groot in
het laatste deel is ongelooflijk. Dit kwintet zou je dan ook een “opera zonder woorden”
kunnen noemen.

U kunt zich wel indenken dat het werken aan dit project buitengewoon interessant en
opwindend was.
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componist G.B. Sammartini, een vooraanstaand musicus in het Milaan van die tijd.
Het concertante karakter van het vraag- en antwoordspel van de beide vioolpartijen, de
lieflijke stemming van het openingsdeel, het Andante, en de elegante beweeglijkheid
van het Rondo zijn onweerstaanbaar.

Hobokwintet KV 388/406
Mozart was een meester in het arrangeren en transcriberen. In 1788 werkte hij zelf zijn
Serenade voor blaasoctet (KV 388) uit 1782 om tot een strijkkwintet (KV 406). De rede-
nen voor dit arrangeren waren lang niet altijd van artistieke aard, maar veeleer het
gevolg van financiële nood.
Ons besluit een ‘eigen’ arrangement voor althobo en strijkkwartet te maken kwam
voort uit onze bewondering voor een van Mozarts mooiste composities in C-klein.
Omdat we een compositie voor blazers moesten omzetten naar een voor strijkers, was
een zorgvuldige bestudering van balans, klankkleur en articulatie vereist.
Tijdens de repetities en concerten die daarop volgden, probeerden we veel verschil-
lende variaties. Wat goed leek te werken bij een repetitie, deed het soms slecht tijdens
een concert.
“Ons” arrangement is gebaseerd op zowel KV 388 als op KV 406. Als je een compositie
voor acht instrumenten terugbrengt tot een voor vijf, zijn compromissen onver-
mijdelijk. Een melodielijn voor het ene instrument moet soms verbonden worden met
een tweede lijn van een ander instrument om niets belangrijks verloren te laten gaan.
Wij zijn in ons arrangement uitgegaan van de klankkleur die we ons bij de verschil-
lende passages voorstelden als ze gespeeld werden door de voorgeschreven instru-
menten. Een passage geschreven voor fagot kon gespeeld worden door de cello, maar
soms ook beter door de altviool.
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The internationally acclaimed USQ is one of the leading Dutch string quartets and
enjoys the reputation of a dynamic and versatile ensemble. THE STRAD: they capture
ones mind…spontaneous in style yet polished in execution…they reproduce with 
intelligent sensitivity.

The four players strongly believe in the combination of the "classic" repertoire with the
unknown, surprising and fascinating rediscoveries of the times between the wars and
revolutions (1880-1950) where composers and artists that did not meet the taste of the
governments had to fear for their lives, had to leave or hide and were forgotten.
The members of the USQ have studied with Philip Hirschorn, Lawrence Dutton, Nobuko
Imai, Aldo Parisot, Viktor Liberman and with the Amadeus, Emerson and the LaSalle
Quartets. Their repertoire encompasses more than two centuries of quartet composi-
tion, ranging from the quartets of Haydn to the most complex works of the 
avant-garde.

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 the major national and 
international festivals all over Europe and Australia. Every year new compositions are
dedicated to the quartet. The USQ has recently played with mezzo soprano Carolyn
Watkinson, cellists Dmitri Ferschtman, Michael Stirling, Miriam Kirby, violist Vladimir
Mendelssohn and Asdis Valdimarsdottir, doublebass player Quirijn van Regteren
Altena, pianist Ivo Janssen, Hakon Austbø and Paolo Giacometti, saxophonist Arno
Bornkamp, oboist Pauline Oostenrijk, clarinettist Kari Krikku, and the North Netherland
Symphony Orchestra.

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

Het oorspronkelijke idee voor dit cd-project komt van de producer Tom Peeters; hij bracht
Pauline Oostenrijk en de leden van het USQ bij elkaar om samen werken van Mozart op
het repertoire te nemen en deze schitterende muziek voor Cobra Records op te nemen.

Hobokwartet KV 370
Wolfgang Amadeus Mozart had al vijftien strijkkwartetten geschreven, toen hij vier
kwartetten voor fluit en strijkers en het Hobokwartet KV 370 componeerde. Hij schreef
dit hobokwartet in München in 1781, toen hij tevens de laatste hand legde aan zijn
opera Idomeneo.
Door het sterk concertante karakter heeft de hoboïst een duidelijk dominerende rol,
met in het langzame tweede deel zelfs een korte cadens voor het solo-instrument.
De virtuoze finale biedt een ritmische verrassing als Mozart het solo-instrument laat
wisselen van zesachtste maat naar vierkwartsmaat, terwijl de strijkers het oorspronke-
lijke ritme aanhouden. Het kwartet ademt sterk de geest van een Divertimento.

Strijkkwartet in G-groot
Het strijkkwartet in G-groot KV 80 staat al enige tijd op het repertoire van het USQ,
maar telkens weer zijn we verrast door de kwaliteit van dit eerste strijkkwartet van
Mozart.
Tijdens een reis naar Italië overnachtte Mozart als veertienjarige jongen met zijn vader
in het stadje Lodi. Daar componeerde hij in één dag de eerste drie delen van het
kwartet. Kennelijk was het werk voor hem van groot belang, want hij noteerde niet
alleen dag en jaar, maar zelfs ook het tijdstip: “a Lodi. 1770. le Marzo alle 7. di sera”. (Het
laatste deel is in 1772 toegevoegd.) 
Het kwartet laat zien dat Mozart sterk geïnspireerd werd door de stijl van de Italiaanse 

Utrecht String Quartet & Pauline Oostenrijk, hobo
MOZART
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The Dutch oboist Pauline Oostenrijk was in 1999 the first oboïst to win the prestigious
Netherlands Music Prize, the highest State award for classical music. She is currently
principal oboist in the Residentie Orchestra of The Hague and teaches at the
Conservatories of Amsterdam and The Hague.
She studied with Koen van Slogteren and Jan Spronk at the Amsterdam Sweelinck
Conservatorium, and attended masterclasses with Han de Vries, Thomas Indermühle,
Alex Klein and Omar Zoboli. She also graduated as a pianist with Willem Brons.
Pauline Oostenrijk appeared as a soloïst with the Residentie Orchestra, the Dutch Radio
Orchestras, New Sinfonietta Amsterdam, The Symphony Orchestra of the WDR Cologne,
the Salzburger Kammerorchester and the Orchestre d’ Auvergne. In 1992 she made her
debut at Carnegie Hall (Weill recital hall). She frequently performs with pianist Ivo
Janssen and with her sister, soprano Nienke Oostenrijk.
Before the Netherlands Music Prize she had already received a number of national and
international awards, among which the first prize in the national finale of the
Eurovision-competition “Young Musician of the Year" (1986), the first prize in the Tromp
Oboe Competition (1988), the Silver Award of the Concertgebouw (1989), the first prize
in the Fernand Gillet Oboe Competition in Baltimore (1991), the Philip Morris Classical
Music Award (1993) and in 1998 the second prize in the International Chamber music
Competition in Rome, with harpist Manja Smits. Louis Andriessen wrote a solo piece for
her called ‘To Pauline O’.
She made a.o. the following CD’s on the label Challenge Classics:
Bach- oboe concertos; Schumann- Romanzen (oboe and piano); Bach- aria’s for soprano
and oboe; Oboesession- Saint-Saëns, Poulenc, a.o. (oboe and piano).

Pauline Oostenrijk
oboe

The USQ is a guest at The Wigmore Hall and Conway Hall in London, the Concertgebouw
Amsterdam, Vredenburg Utrecht, the Musikfestspiele Potsdam, the Deutschland Radio
Berlin, the SWRadio or the Kuhmo International Chamber Music Festival in Finland.
HELSINGIN SANOMAT: ...its playing is at the same time intellectually analysing and 
powerfully expressive.

Their CD recordings are praised by leading magazines and radio stations worldwide.
LUISTER: 10, BBC MUSIC MAGAZINE: Excellent! FONOFORUM: Hervorragend!, THE STRAD:
Wonderful!
The USQ works together with the enterprising Label MDG and is recording the complete
string quartets by: Glazunov, Rubinstein and Grechaninov.
With its own concert series "International Chamber Music in Haan" the USQ supports
the childcare organisation FOSTER PARENTS PLAN since 1999.

Pauline Oostenrijk, oboïst
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MOZART
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componist G.B. Sammartini, een vooraanstaand musicus in het Milaan van die tijd.
Het concertante karakter van het vraag- en antwoordspel van de beide vioolpartijen, de
lieflijke stemming van het openingsdeel, het Andante, en de elegante beweeglijkheid
van het Rondo zijn onweerstaanbaar.

Hobokwintet KV 388/406
Mozart was een meester in het arrangeren en transcriberen. In 1788 werkte hij zelf zijn
Serenade voor blaasoctet (KV 388) uit 1782 om tot een strijkkwintet (KV 406). De rede-
nen voor dit arrangeren waren lang niet altijd van artistieke aard, maar veeleer het
gevolg van financiële nood.
Ons besluit een ‘eigen’ arrangement voor althobo en strijkkwartet te maken kwam
voort uit onze bewondering voor een van Mozarts mooiste composities in C-klein.
Omdat we een compositie voor blazers moesten omzetten naar een voor strijkers, was
een zorgvuldige bestudering van balans, klankkleur en articulatie vereist.
Tijdens de repetities en concerten die daarop volgden, probeerden we veel verschil-
lende variaties. Wat goed leek te werken bij een repetitie, deed het soms slecht tijdens
een concert.
“Ons” arrangement is gebaseerd op zowel KV 388 als op KV 406. Als je een compositie
voor acht instrumenten terugbrengt tot een voor vijf, zijn compromissen onver-
mijdelijk. Een melodielijn voor het ene instrument moet soms verbonden worden met
een tweede lijn van een ander instrument om niets belangrijks verloren te laten gaan.
Wij zijn in ons arrangement uitgegaan van de klankkleur die we ons bij de verschil-
lende passages voorstelden als ze gespeeld werden door de voorgeschreven instru-
menten. Een passage geschreven voor fagot kon gespeeld worden door de cello, maar
soms ook beter door de altviool.
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The unique operatic line that guides performers and listeners through the quintet
displays the multiple characters found also in his operas and we can almost grasp the
different personalities.
The contrast between the c-minor opening of the first movement and the C-major 
ending of the last movement is unbelievable.
This quintet, certainly the centrepiece of this recording, could be called an opera 
without words.
So you can imagine that the work on this project was as exciting as it can get!

In deze hobokwintet-versie is de rol van de hobo minder solistisch dan in het
Hobokwartet KV 377, en meer gelijkwaardig aan die van de rest van het ensemble. We
moesten ook de positie van een aantal akkoorden veranderen, omdat de hobo niet zo
goed mengde met de strijkinstrumenten. Ook de intonatie wordt dan een extra punt
van zorg.

De unieke verhaallijn die de spelers en luisteraars door dit kwintet leidt, toont ons de
veelzijdige rollen die je ook in Mozarts opera’s aantreft, en je kunt de diverse perso-
nages bijna aanraken.
Het contrast tussen de opening in C-klein uit het eerste deel en het slot in C-groot in
het laatste deel is ongelooflijk. Dit kwintet zou je dan ook een “opera zonder woorden”
kunnen noemen.

U kunt zich wel indenken dat het werken aan dit project buitengewoon interessant en
opwindend was.
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Het internationaal erkende Utrecht String Quartet heeft Utrecht als bakermat. Sinds
zijn ontstaan in 1985 heeft het kwartet zich ontwikkeld tot een dynamisch en veelzijdig
ensemble dat niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland een goede reputatie
heeft. Het repertoire varieert van de vroege kwartetten van Haydn tot de meest
complexe werken van de avant-garde. Het USQ treedt op in alle grote Nederlandse 
concertzalen en ontving de uitnodiging om voor Koningin Beatrix te spelen in Paleis
Noordeinde te Den Haag.

Het USQ gaat jaarlijks in het buitenland op tournee, in het seizoen2003/2004 o.a. door
Engeland en Duitsland. Tijdens de reis door Engeland zal het kwartet in de prestigieuze
Londense Wigmore Hall spelen, waar het in 2003 al met succes optrad.
De uitvoering van alle strijkkwartetten van Bartók tijdens het optreden in Weimar
gedurende het Bartók-jaar 1995 werd zeer geprezen door het publiek en de interna-
tionale pers. In 2002 was het kwartet uitgenodigd voor het 33ste Internationale
Kamermuziek Festival 2002 in Kuhmo, Finland. Het Finse dagblad Helsingin Sanomat
schreef: “…its playing is at the same time intellectually analysing and powerfully
expressive.”

De passie van het USQ ligt bij het herontdekken en het tot nieuw leven wekken van 
‘vergeten’ componisten of ten onrechte verwaarloosde muziek, met name uit de 
periode 1880 - 1940. Dit is herkenbaar in de cd’s die het kwartet voor verschillende
labels heeft opgenomen.
De opname van de complete kwartetten van Arthur Lourié (1892-1966) voor het label
ASV, een wereldpremière, werd enthousiast ontvangen door de internationale pers, met
name door Grammophone Magazine, Fonoforum, Klassik Heute en Fanfare (USA), en

UTRECHT STRING QUARTET
Eeva Koskinen viool | Katherine Routley viool | Sven Arne Tepl altviool
Sebastian Kolosk violoncello

The quartet shows that Mozart was very much inspired by the style of the Italian 
composer G.B. Sammartini who was a leading musical figure in Milan at the time. The
concertising character of the two interacting violin parts, the most charming mood of
the opening ‘Andante’ and the elegant gestures of the ‘Rondeau’ are irresistible.

Quintet for Oboe and Strings K.406/K.388
Mozart was a master of arranging and transcribing, he himself arranged his Serenade
for wind octet K. 388 (written in 1782) for string quintet (K.406) in 1788. The reasons for
arranging were not always of an artistic nature but very often results of financial
necessity. Our admiration for one of his greatest c - minor compositions resulted in the
decision to make our “own” arrangement for oboe and string quartet.
Given the nature of a wind instrument put into the texture of a string ensemble the
balance, different sound production and articulation had to be carefully examined.
In the ongoing rehearsal and concert process we viewed and executed different
possibilities of alteration. What seemed to work in a rehearsal did not always work out
in a concert.
“Our” arrangement is based on both K.388 as well as K.406. When reducing a score from
eight instruments to five, some compromises have to be made. We worked out the
arrangement by imagining the sound colours of particular phrases played by particu-
lar instruments.
A phrase played by a bassoon could be played by a cello or, in some registers, a viola.
In the case of this oboe quintet version the oboe does not have such an exposed role as
in the oboe quartet K.377, but is a more integrated part of the ensemble. We had to
change the position of a few chords as well because the sound of the oboe did not blend
as easily with the strings.
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The initial idea for this CD project came from producer Tom Peeters, bringing Pauline and
the members of the USQ together to perform works by Mozart and after the 
performances to record these wonderful pieces for CobraRecords. After a concert tour in
April/ May 2003 it finally happened.

Oboe Quartet K.370
Wolfgang Amadeus Mozart had already written 15 string quartets and had entered a
ten-year period during which he did not write for that constellation. In that time he
composed four quartets for flute and strings and the Oboe Quartet K. 370. The oboe
quartet was written in Munich in 1781, whilst putting the final touches to his opera
‘Idomeneo’.
The strongly concertante character gives the oboist a clearly dominating role, in the
slow movement the solo instrument is even given a short cadenza.
The virtuosic finale brings rhythmic surprise when Mozart switches from the 6/8 bar to
common time in the solo voice, while the strings maintain the original rhythm. The
quartet is very much written in the spirit of a Divertimento.

String Quartet K.80
We have been playing the String Quartet in G- major K.80 for some time and we are
astonished by Mozart’s first quartet every time we perform it.
The first three movements were composed in one day in the little town of Lodi where
the 14-year old boy stayed overnight during a tour of Italy with his father. The work
must have been of importance to him because he did not just write day and year but
also the time: “a Lodi. 1770. le 15 Marzo alle 7. di sera”. (The last movement was added in
1772).

werd voor een Grammophone Award voorgedragen. De cd met werken van
Mendelssohn en Jean Sibelius was in mei 2001 ‘cd van de week’ op radio 4. In januari
2002 kreeg de cd “String Quartets from the Twenties” van het tijdschrift Luister de 
beoordeling ‘10’ voor de uitvoering.
Het Duitse kwaliteitslabel MDG is een verbintenis met het USQ aangegaan voor een
aantal cd-opnamen in de komende jaren. De eerste cd kwam in voorjaar 2003 uit, met
strijkkwartetten van Alexander Gretsjaninov: “…prachtig versmolten en dynamisch
spel”, schreef het Nederlandse Luister in april 2003 en ook de internationale pers prees
het spel op deze opname: “The splendid Dutch ensemble performs both works with a
comprehensive grasp of their different idioms.” (The Strad, juni 2003) 
In voorjaar 2003 is het USQ voor MDG begonnen met de opname van de complete
strijkkwartetten van Alexander Glazoenov.

Met zijn eigen kamermuziekserie in Haan, een stadje in de buurt van Düsseldorf,
ondersteunt het USQ de organisatie Foster Parents Plan sinds 1999.

Utrecht String Quartet & Pauline Oostenrijk, oboe
MOZART
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Pauline Oostenrijk was in 1999 de eerste hoboïste die de prestigieuze Nederlandse
Muziek Prijs ontving, de hoogste staatsonderscheiding op het gebied van de klassieke
muziek.
Momenteel is zij solo hoboïste van het Residentie Orkest en hoofdvakdocente hobo aan
de conservatoria van Amsterdam en Den Haag.

Ze studeerde bij Koen van Slogteren en Jan Spronk aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium, en volgde masterclasses bij Han de Vries, Thomas Indermühle, Alex
Klein en Omar Zoboli. Ze studeerde tevens af als pianiste o.l.v. Willem Brons.
Pauline Oostenrijk was soliste bij o.a. het Residentie Orkest, de Nederlandse Radio
Orkesten, Amsterdam Sinfonietta, het Symfonie Orkest van de WDR Köln, het
Salzburger Kammerorchester en het Orchestre d’ Auvergne. In 1992 maakte ze haar
debuut in Carnegie Hall (Weill recital hall) in New York. Ze treedt veel op met pianist Ivo
Janssen en met haar zuster, sopraan Nienke Oostenrijk.

Voorafgaand aan de Nederlandse Muziek Prijs ontving ze reeds een aantal nationale en
internationale prijzen, waaronder de eerste prijs in de nationale finale van het
Eurovisie-concours “Young Musician of the Year” (1986), de eerste prijs in het Tromp
hobo concours (1988), in 1989 de Vriendenkrans van het Concertgebouw, de eerste prijs
in het Gillet hoboconcours in Baltimore (1991), de Philip Morris Kunstprijs (1993) en in
1998 de tweede prijs in het internationale kamermuziekconcours in Rome, samen met
harpiste Manja Smits. Louis Andriessen schreef voor haar het solowerk ‘To Pauline O’.
Zij maakte o.a. de volgende CD’s voor het label Challenge Classics:
Bach- hoboconcerten; Schumann- Romanzen (hobo en piano); Bach- aria’s voor sopraan
en hobo; Oboesession- Saint-Saëns’ Poulenc e.a. (hobo en piano).

Pauline Oostenrijk
hobo
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Quartet in F-major K.370 
for oboe, violin, viola & violoncello 
1. Allegro
2. Adagio
3. Rondeau

String Quartet in G-major K.80 
(Lodi Quartet)
4. Adagio
5. Allegro
6. Minuetto.Trio
7. Rondeau – Allegro

Quintet in C-minor (K.388/K.406) 
for oboe, 2 violins, viola & violoncello
(arranged by P. Oostenrijk & USQ)
8. Allegro
9. Andante
10. Minuetto.Trio
11. Allegro
total playing time:
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UTRECHT STRING QUARTET 
Eeva Koskinen, violin (Ferdinando Gagliano, Napoli 1777)
Katherine Routley, violin (Piere Dalphin, Paris 1993)
Sven Arne Tepl, viola (Thilo Kuerten, Dusseldorf 2000)
Sebastian Koloski, violoncello (Santino Lavazza, Milano 1763)

Pauline Oostenrijk |
oboe
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