Jaarverslag 2018
Op 9 november 2018 werd de oprichtingsakte van stichting Podium Eibergen getekend.
Precies een maand later, op 9 december
2018, vond het openingsconcert plaats op
de deel van de Brackman Boerderij in Eibergen.
Initiatiefnemers tot oprichting van stichting
Podium Eibergen waren Hans-Evert, Tim en
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk. In het
voorjaar van 2018 waren Hans-Evert en Josine naar Eibergen verhuisd. Daar wilden zij de
huisconcertentraditie, waarmee ze in hun vorige woonplaats Amsterdam al jaren eerder
van start gegaan waren, verder uitbouwen.
Samen met zoon Tim, violist en al eerder
organisator van het jaarlijks terugkerende
Brackman Trio Festival, werkten ze de plannen uit voor oprichting van een stichting.
Besloten werd om een klein, slagvaardig
bestuur te formeren, bestaande uit drie
leden, en daarnaast Tim en Hans-Evert
uitvoerende taken te geven. Van de familie
Brackman trad Josine toe als voorzitter. Als
medebestuursleden traden toe Marguerite
Ruys (secretaris), communicatie-adviseur,
jurist en trouw bezoeker van de Amsterdamse huisconcerten, alsmede Youri Weesie
(penningmeester), econometrist en enthousiast fluitleerling van Josine. Tim ging de
programmering voor zijn rekening nemen,
Hans-Evert de vormgevingszaken. Daarnaast
zou Hans-Evert, samen met Josine, zijn ervaring als organisator van de huisconcerten in
de praktijk gaan brengen bij de praktische
voorbereiding van de concerten.
Voor het openingsconcert werd in eerste
instantie een nieuwsbrief verstuurd naar
het adressenbestand van de Amsterdamse

huisconcerten en het Brackman Trio Festival. De eerste aanmeldingen kwamen dan
ook uit die hoek. Een publicatie in de lokale
huis-aan-huis-krant Berkelland Nieuws bracht
echter een stormloop van aanmeldingen uit
de regio Eibergen op gang. Zelfs zoveel aanmeldingen, dat het concert binnen de kortste keren uitverkocht was en mensen op de
wachtlijst geplaatst moesten worden. Maar
ook mensen die bij voorbaat al niet konden
komen stuurden enthousiaste reacties en felicitaties vanwege de oprichting van stichting
Podium Eibergen.
Het openingsconcert was een succes. Tim
had als medespelers violiste Floor Le Coultre en de pianisten Maarten den Hengst en
Ivana Alkovic (Duo Amacord) uitgenodigd.
Op het programma stonden werken van Debussy, Bizet, Hindemith en Sjostakovitsj. De
spelers lichtten zelf de grotendeels onbekende werken op persoonlijke en enthousiasmerende wijze toe. Na afloop vond bovendien
een gezellige borrel plaats, waarbij publiek
en spelers uitgebreid met elkaar in gesprek
gingen. Vanuit het publiek kwamen veel
positieve reacties, meteen na het concert,
maar ook later. Zo meldden zich verschillende mensen met ideeën voor sponsoring en
kwamen al spoedig de eerste aanmeldingen
voor de volgende concerten binnen.
Het enthousiasme waarmee de oprichting
van Podium Eibergen begroet werd, was
meer dan bemoedigend voor bestuur en organiserend team. We hopen dan ook op een
mooie toekomst voor zowel Podium Eibergen als haar publiek.
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk
voorzitter
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