Flanders Recorder Quartet
Tom Beets, Bart Spanhove, Joris Van Goethem and Paul Van Loey

Jubileum & Afscheid

Het Flanders Recorder Quartet “Vier op ’n Rij” bestaat in 2017 dertig jaar en is in die periode geëvolueerd tot een
ensemble dat tot de wereldtop behoort. Hun palmares barst uit zijn voegen met titels als Cultureel Ambassadeur
van Vlaanderen, festivalster Festival van Vlaanderen, 2500 concerten, 52 verschillende landen, workshops
wereldwijd, 24 cd’s, en in 2017 het dertigjarig jubileum: de cijfers mogen er wezen.
Het Flanders Recorder Quartet staat voor dertig jaar inventiviteit, originaliteit, creativiteit, verwondering en
musiceervreugde. Het kwartet is niet meer weg te denken uit de oude muziek- en kamermuziekscène. Het
ensemble is een graag geziene gast bij toonaangevende festivals in ondermeer Tokyo, New York, Salzburg,
Helsinki, Parijs, Genève, Boston, Vancouver, Singapore, Taipeh en Mexico-stad. Zij maakten baanbrekende
opnames voor labels als Archiv/Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Ricercar en Opus 111. Sinds 2003
werkt het ensemble intensief en exclusief samen met het Duitse label Aeolus.
Het Flanders Recorder Quartet, brengt een instrument dat tweehonderd jaar lang miskend werd, weer in al zijn
glorie voor het voetlicht. Op een attractieve manier overtuigt het ensemble de melomaan met een uitzonderlijke
verzameling van 150 instrumenten, wat ervoor zorgt dat elk concert een onvergetelijke gebeurtenis wordt. Tot
de collectie behoren kopieën van blokfluiten naar afbeeldingen van Sebastian Virdung (1511) en naar
instrumenten die eigendom waren van Henry VIII. Ze werden gebouwd in opdracht door topvaklui zoals
Adrian Brown (NL), Tom Prescott (USA) en Fred Morgan (AU). Schitterende instrumenten zijn de barokke
grootbassen (tot 2,30 m hoog!), die door Friedrich von Huene uit Boston werd ontwikkeld. Deze uiterst
zeldzame instrumenten zijn een lust voor oog en oor. De leden van het Flanders Recorder Quartet zijn regelmatig te
gast op gerenommeerde cursussen voor oude muziek in Europa, Azië en Amerika. In het verlengde van deze
pedagogische activiteiten ligt de publicatie van het boek The Finishing Touch of Ensemble Playing.
Het Flanders Recorder Quartet besloot in de zomer van 2016 op een hoogtepunt het ensemble te beëindigen. In 2017
en 2018 volgt een uitgebreide afscheidstournee.
Recente foto’s: www.flanders-recorder-quartet.be/FRQpictures2017.zip
Foto’s door de jaren heen: www.flanders-recorder-quartet.be/FRQpictures2010_2016.zip

Facts & Figures
1987 • Foundation of the Ensemble in Flanders, Belgium
1988 • First cd, Les Nations & First international concert tour (Sweden)
1990 • First prize on the prestigious Musica Antiqua-concours in Bruges
1991 • Start international carrier: concerts in Austria, Switzerland, Hungary, Germany, Spain, Italy
1994 • First USA tour (from then on annually)
1995 • First Asia tour (from then on annually)
1996 • Cd and concert tour with Musica Antiqua Köln (Sonata pro Tabula) & Cd and concert tour Le quattro
Stagioni with Marion Verbruggen
1997 • Elected Cultural ambassador of Flanders (also in 1998 and 1999)
1998 • Artist in Residence Flanders Festival & 3 cds: Armonia di Flauti, Sonata pro Tabula en Mit Flöten Chor
1999 • National price for promotion of Belgian early and contemporary heritage & Publication of ensemble
playing book The Finishing Touch of Ensemble Playing
2001 • 90 concerts all over the world
2002 • World tour with Renaissance programme Magic with Capilla Flamenca & friends
2003 • Start of three-year tour with children’s programme Malus (over 100 concerts)
2004 • Publication pedagogical book Easy Going & Start exclusivity recorder label contract with Aeolus
2005 • Extensive European tour with Collegium Vocale
2007 • cd Festa Musicale
2008 • cd The Six Wives of Henry VIII + Malus dvd
2010 • cd Nowel, Nowel with vocal ensemble.
2011 • Project Jukebox European tour
2012 • Cd project with Ensemble Syntagma
2012 • Cd Encore to thank the fans and the Belgian composers for their support & Silver Jubilee Programme
Felicitazione; Belgian tour with orchestra
2013 • Concerts in Belgium, France, Germany, England, Scotland, USA, Korea, Taiwan…
2014 • Cd Concerti with orchestra to finalize the Silver Jubilee tour
2015 • New countries visited: Colombia, Czech Republic, Slovenia, Scotland
2016 • Announcement split and farewell tour. Release Quintet cd with Aeolus.
2018 • December: The curtain will fall.

