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OXALYS
ENSEMBLE
SHIRLY LAUB keman

FRÉDÉRIC D’URSEL keman

VINCENT HEPP viyola

MARTIJN VINK viyolonsel

NATHALIE LEFÈVRE klarnet

LUCAS BLONDEEL piyano



Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi

Destekçiler

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması,

konser esnasında  fotoğraf çekilmesikesinlikle yasaktır.
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PROGRAM

W. A. MOZART (1756-1791)

Klarnet, Viyola ve Piyano İçin Mi Bemol Majör Üçlü, 

“Kegelstatt”, KV 498 – Süre: 21 dakika

Andante / Menuetto / Rondeaux: Allegretto

W. A. MOZART (1756-1791)

No. 1 Sol minör Piyanolu Dörtlü, KV 478 – Süre: 26 dakika

Allegro / Andante / Rondo

ARA

W. A. MOZART (1756-1791)

La Majör Klarnetli Beşli, KV 581 – Süre: 32 dakika

Allegro / Larghetto / Menuetto – Trio I – Trio II / Allegretto con variazioni



OXALYS ENSEMBLE
1993 yılındaki kuruluşundan beri Belçikalı Oxalys topluluğu, Avrupa’nın önde gelen 
oda müziği topluluklarından biri olarak övülmüştür. Topluluğun repertuvarı Haydn 
ve Mozart’tan yeni eserlere dek uzansa da müziğe yaklaşımlarının en dikkat çekici 
yönü, Mahler ve Debussy’e dönük özel bir ilgi ile Belle Époque’un (1870-1930) eg-
zotizmine, rafineliğine ve duyarlılığına olan adanmışlıklarıdır.

Oxalys’i günümüz klasik müzik dünyasında özgün bir yere koyan özelliklerinden 
biri, topluluk üyelerinin sadakatidir; nitekim topluluğu Brüksel Kraliyet Konserva-
tuvarı’nda öğrenci iken bugünkü yaylı dörtlü, flüt, klarnet ve arp dağılımıyla ku-
ran üyeleri o tarihten beri değişmemiştir. Bu sadakat, topluluğun müzisyenliğinde, 
yorumladıkları eserlerin sınırlarını keşfetmeye izin veren kolektif duyarlılığın ve 
imgelemin ortaya çıkışında etkili olmuştur. 



Oxalys Ensemble, Belçika’daki tüm büyük salonlarda konserler vermekte ve fes-
tivallerde sürekli olarak yer almaktadır. Topluluk, Belçika dışında da Amsterdam 
Concertgebouw, Beethoven Haus Bonn, Konzerthaus Berlin, Auditorio Nacional de 
Madrid, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Kennedy Center ve Saint Petersburg Phil-
harmonia gibi prestijli salonlarda konserler vermiş; Musikfestspiele Potsdam, Fes-
tival de Granada ve Schleswig-Holstein gibi festivallere katılmıştır. 

Topluluğun pan-Avrupa odağı, Mozart’tan 20. yüzyıl Rus bestecilerine, Richard Stra-
uss’tan Fransız post-empresyonistlerine ve Mahler’e dek uzanan diskografilerinde 
de görülür. Mahler’in 4. Senfoni’sinin oda müziği topluluğu için yapılmış transkrip-
siyonunu yorumladıkları kayıtları, prestijli International Schallplattenpreis Tobla-
cher Komponierhäuschen ödülüne layık görülmüş; yine topluluğun Mahler’in Das 
Lied von der Erde yorumu, tanınmış klasik müzik dergisi Diapason tarafından “mü-
kemmel” denilerek övülmüştür. Benzer şekilde Oxalys Ensemble’in Reger’in oda 
müziği eserlerini içeren kaydı, 2009 yılında Classica dergisi tarafından “yılın en iyi 
oda müziği kayıtlarından biri” olarak anılmış ve “Prix Choc” ödülüne layık görül-
müştür. Oxalys Ensemble, Christianne Stotjin, Dietrich Henschel, Christophe Pré-
gardien ve Claire Lefilliâtre gibi önemli şancılarla da çalışma olanağı bulmuştur.

Topluluk, Flaman hükümeti tarafından desteklenmektedir. 



W. A. MOZART: KLARNET, VİYOLA VE PİYANO İÇİN Mİ BEMOL 
MAJÖR ÜÇLÜ, “KEGELSTATT”, KV 498

Mozart, Klarnet, Viyola ve Piyano için Mi Bemol Majör Üçlü, “Kegelstatt”ı, oda 
müziği eserleri bestelemeye odaklandığı bir dönemde, 5 Ağustos 1786’da 
tamamladı ve öğrencisi Franziska von Jacquin’e ithaf etti. Eser ilk kez von 
Jacquin ailesinin evinde Anton Stadler (klarnet), Mozart (viyola) ve Franziska 
von Jacquin (piyano) tarafından çalındı. 

Mozart’ın klarnete olan ilgisi, 1764’teki Londra seyahatine dek uzanır. Yine de 
klarnet için eser vermesindeki esas itici güç, 1783’te klarnetçi Anton Stadler’le 
tanışmasıydı. Nitekim Klarnetli Beşli (KV 581) ve Klarnet Konçertosu’yla 
(KV 622) birlikte ve Stadler aracılığıyla Mozart’ın klarneti adeta keşfettiği 
eserlerden biri olan bu üçlü, aynı zamanda çalgının popülerliğini de artırmıştı. 
Buna rağmen Mozart’tan önce hiçbir bestecinin klarnet, viyola ve piyanodan 
oluşan bir topluluk için eser vermediğini, ancak Mozart’tan sonra Schumann 
ve Bruch gibi bestecilerin Mozart’ın izinden gittiğini de belirtmek gerekir.

Klarnet, Viyola ve Piyano için Mi Bemol Majör Üçlü, alışıldığı gibi Allegro 
tempodaki bir bölümle değil, Andante tempodaki bir bölüm ile başlar. Sonat 
allegrosu formundaki bu bölümde Mozart yine alışılmadık bir tercih yapar: 
Temalardan sadece bir tanesini geliştirir. İkinci bölüm “Menuetto”, polifonik 
doku içinde yorumlanmış bir galant stil örneğidir. “Rondeaux: Allegretto” ise 
kontrastları ve virtüozite içeren pasajlarıyla neşeli bir bitiş bölümüdür.

Almancada “Kegelstatt” kelimesi, dokuz kuka oyununun oynadığı yerler 
için kullanılırdı. Esere bu başlığın Mozart tarafından verilip verilmediği 
kesin olmamakla birlikte bestecinin tematik ve kronolojik eser kataloğunu 
hazırlayan Ludwig Köchel’in 1862 tarihli kataloğunda üçlü ilk kez “Kegelstatt” 
olarak verilir, o tarihten bugüne dek de bu başlıkla tanınmıştır.milat eserlerden 
biri olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.

W. A. MOZART: NO. 1 SOL MİNÖR PİYANOLU DÖRTLÜ, KV 478

Mozart, 1785 yılında Viyanalı yayıncı Franz Anton Hoffmeister’den üç tane 
dörtlü siparişi almıştı. Bestecinin bu sipariş kapsamında 16 Ekim 1785’te 
tamamladığı ilk dörtlü, No. 1 Sol Minör Piyanolu Dörtlü, KV 478’di. Yaylı 
dörtlünün aksine piyanolu dörtlü için Mozart’ın izlediği bir model olduğunu 
söylemek zordur, hatta bestecinin piyanolu dörtlü yazımını deneysel bir alan 
olarak gördüğü de söylenebilir. Nitekim alışıldığı üzere piyanoyu öne çıkarmak 



W. A. MOZART: LA MAJÖR KLARNETLİ BEŞLİ, KV 581

Mozart’ın 1789’da klarnetçi Anton Stadler için bestelediği ve kimi zaman 
“Stadler Beşlisi” olarak da anılan La Majör Klarnetli Beşli, KV 581, bestecinin 
tek klarnetli beşlisidir. Dolayısıyla La Majör Klarnetli Beşli, KV 581, hem 
bestecinin üretimi içinde hem de klarnet repertuvarı içinde özel bir yere 
sahiptir. İlhamını Stadler’den alan Mozart, klarnetçiye bir mektubunda 
şöyle yazmıştı: “Klarnetin insan sesini böylesine taklit edebileceğine asla 
inanmazdım. Gerçekten de çalgın o denli yumuşak ve tatlı bir tınıya sahip ki, 
kimse ona karşı koyamaz.” 

İlk kez 22 Aralık 1789’da Viyana’da müzisyenlerin dul eşleri ve çocukları 
yararına düzenlenen bir konserde Stadler, Joseph Zistler ve Mozart tarafından 
icra edilen eser, Mozart’ın dramatik unsurlar ve müziksel kontrastlar ile opera, 
konçerto ve yaylı dörtlü gibi türleri nasıl ustalıkla bir araya getirebildiğini, 
virtüozite ve beceri isteyen pasajları nasıl enerji dolu bir gösterinin parçaları 
olarak kullanabildiğini gösterir. Bestecinin bu öncü klarnetli beşlisi, ulaşılması 
güç bir düzeye işaret eder; nitekim ancak yaklaşık bir yüzyıl sonra Brahms, Si 
Minör Klarnetli Beşli’siyle benzer bir düzeye erişebilecektir.

Program notları

Doç. Dr. Müzikolog Elif Damla Yavuz tarafından hazırlanmıştır.

yerine Mozart’ın bu dörtlüde tüm çalgılar arasında bir tür denge yakalamayı 
gözettiği görülür. Yine de bestecinin her bir çalgı için yetkinlik gerektiren 
pasajlar yazdığı da belirtilmelidir. Dolayısıyla eserin, amatör müzisyenleri 
hedefleyen Hoffmeister’in isteğiyle uyumlu olmadığı, yayıncının eserden 
beklediği popülerliğin yakalanamamasının bestecinin bu deneysel yaklaşımı 
olduğu söylenebilir. 

No. 1 Sol Minör Piyanolu Dörtlü, KV 478 aynı zamanda Mozart’ın Johann 
Sebastian Bach’ın oğulları Johann Christian Bach ve Karl Philipp Emanuel 
Bach’tan da ne denli etkilendiğinin örneklerindendir. Örneğin eserin ikinci 
bölümü “Andante”, Karl Philipp Emanuel Bach’ın sonatlarının şiirsel ikinci 
bölümlerine benzer karakterdedir. Yine Rondo formunun son bölümde tercih 
edilmesi, Johann Christian Bach’ın dörtlülerini anımsatır.



BİLGİ İÇİN:
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GELECEK
PROGRAM

19ŞUBAT
ÇARŞAMBA

BEETHOVEN 250
19:30

DOĞAÇLAMA
USTASI 
BEETHOVEN

P R O G R A M

ÖZCAN ULUCAN keman

POYRAZ BALTACIGİL viyolonsel

EREN AYDOĞAN piyano

L. van Beethoven: Piyanolu Üçlü İçin “Ich bin der Schneider Kakadu” Üzerine

10 Çeşitleme, Op. 121a 

L. van Beethoven: No. 6 La Majör Keman Sonatı, Op. 30 No. 1

L. van Beethoven: Viyolonsel ve Piyano İçin “Sihirli Flüt” Üzerine 7 Çeşitleme, WoO 46

L. van Beethoven: Si Bemol Majör Üçlü, Op. 38.
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