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Als ze zich op een avond verdrietig voelt, verschuilt de kleine 
Ariane zich achteraan in de tuin, in de kerselaar waarin ze een 
boomhut heeft gebouwd. Zachtjes wiegend in de takken valt 
ze in slaap. Ze droomt over het kwartet: een grappige familie 
met twee kleintjes, een iets grotere en een echt grote, die 
met hun zestien snaren de muzikale dromen van de grootste 
componisten waarmaken. 
In verschillende ontmoetingen maakt Ariane kennis met de 
grootmeesters van het repertoire voor strijkkwartet: niet alleen 
‘papa’ Haydn, die aan vier strijkstokken genoeg heeft om 
de zon te laten opkomen, zijn goede vriend Mozart, de dove 
Beethoven, die enkel nog via zijn muziek kan communiceren, 
Schubert, met zijn trieste verhaal over de dood en het meisje, 
en Ravel, met zijn composities over de natuur, maar ook 
de componisten van vandaag die de grote droom van de 
kamermuziek verderzetten.

Vanaf 4 jaar
Duur: 45 minuten 

Lotte Mariën of Circé Lethem
Alfama Kwartet

La grande affaire de l’Alfama 
restera sans doute un spectacle 

enchanteur qu’il a créé avec 
2011 avec la comédienne 

Arianne Rousseau. Il raconte 
aux enfants, avec une infinie 
légèreté, l’art et l’histoire du 

quatuor à cordes. Et voilà gagné 
le pari de rendre accessible à 
tous le plus austère et le plus 
parfait des genres musicaux.

Serge Martin,  
Le soir, 3 juli 2015

On pourrait plutôt parler des 
merveilles du quatuor à cordes 

racontées aux enfants tant 
l’histoire est jolie, la voix qui 

raconte pleine de lumière, 
les instruments qui eux aussi 

racontent, illustrent sont 
habités d’une électrisante 

énergie, les dessins qui 
ponctuent l’histoire du 

livre en guise de synopsis 
souriants. Ajoutons à cette 

petite merveille éditoriale 
une remarquable prise de 

son à Flagey offrant une belle 
présence à la musique.

Bernadette Beyne,  
Crescendo Magazine,  

Juni 2015
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