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Tot een
volgende
keer

JELMER DE MOED

DONATEURS
Mede dankzij een vaste kring van
donateurs is Podium Eibergen in

staat zijn doelstellingen te verwezenlijken. Wilt u ook donateur worden? Dat kan eenvoudig door een
bedrag naar eigen keuze over te
maken op NL16RBRB0778024717
t.n.v. Stichting Podium Eibergen
o.v.v. ‘donatie 2019’.
Elk bedrag is welkom, we hanteren
geen minimumbijdrage. Voor elke
€ 35,00 die u doneert krijgt u 1 vrijkaartje voor een evenement naar
keuze in 2019.
Bij de Belastingdienst hebben wij
inmiddels een aanvraag ingediend
om de status van culturele ANBI
te verkrijgen. Wanneer deze toegekend wordt, kunt u als donateur
extra belastingvoordeel krijgen. We
houden u hiervan op de hoogte.

TIM BRACKMAN

OVER PODIUM EIBERGEN
De doelstelling van Podium Eibergen is het organiseren van culturele
evenementen op kleine podia in
Eibergen en omstreken. Podium
Eibergen hoopt daarmee een zo
breed mogelijk publiek met de
verschillende vormen van (podium)kunsten in aanraking te laten
komen. Bij de programmering
staat een variatie in aanbod voorop, waarbij nieuwe elementen niet
geschuwd worden.
Violist Tim Brackman is programmeur van Podium Eibergen.

+31 640420320
info@podiumeibergen.nl
www.podiumeibergen.nl

meer abstracte, kleurrijke Rhapsodie voor klarinet en piano van
Debussy mondt het programma
uit in het Quatuor.

Meer informatie over de musici is
te vinden op:
www.jelmerdemoed.com
www.timbrackman.com
www.pieterdekoe.nl
www.rikkuppen.com

23/02/19

OLIVIER MESSIAEN

Jelmer studeert momenteel aan
de Hanns Eisler Hochschule für
Musik in Berlijn bij hoofdvakdocent Martin Spangenberg. Met
cellist Pieter de Koe en violist Tim
Brackman heeft hij de afgelopen
jaren uiteenlopende kamermuziekwerken uitgevoerd. Pieter
studeert aan de master-opleiding
van de Musikhochschule Freiburg bij Jean-Guihen Queyras,
Tim volgt een post-graduate
opleiding bij Pavel Vernikov en
Svetlana Makarova aan de Accademia Musicale Santa Cecilia
in Bergamo, Italië. Pieter en Tim
zijn tevens lid van het Animato
Strijkkwartet. Pianist Rik Kuppen
en Jelmer spelen sinds een gezamenlijke tournee in 2016 vanuit
het Prinses Christina Concours
geregeld samen. Rik behaalde zijn
master-diploma aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag bij
pianopedagoog Ellen Corver. Momenteel volgt hij lessen bij Naum
Grubert. Twee weken geleden
won hij de derde prijs bij de YPF
Piano Competition.

CLAUDE DEBUSSY

Klarinettist Jelmer de Moed is
de bedenker van het programma ‘Symbolisme’. Hij had het
Quatuor pour la fin du temps al
langer op zijn verlanglijstje staan.
Een van de meest legendarische
opnames van dit werk is van de
hand van klarinettist George
Pieterson, violiste Vera Beths,
cellist Anner Bijlsma en pianist
Reinbert de Leeuw. Onder leiding
van Messiaen zelf hebben zij zich
uitvoerig over de interpretatie
gebogen. Jelmer vroeg drie bevriende musici om met hem het
werk in te studeren en lessen te
nemen bij Vera Beths en Reinbert
de Leeuw.
Messiaen schreef het Quatuor
tijdens krijgsgevangenschap.
De première, door hem en drie
medegevangenen, vond plaats
tijdens een vriesnacht in 1941.
Het werk verbeeldt de schepping
en de apocalyps. Zo wordt God
gesymboliseerd door imitatie van
vogelzang, de hemel door de instrumentale kleuren en het vrije,
‘tijdloze’ ritme.
Naast Messiaen koos Jelmer voor
de componist Debussy. Debussy,
meestal getypeerd als impressionistisch, noemde zichzelf liever
symbolistisch. Hij was een groot
voorbeeld voor Messiaen. Zijn
pianotrio is een vroeg werk met
een nog romantische inslag, al
zijn enkele typische Debussy-elementen al wel degelijk aanwezig.
Via het meer klassieke Thème et
variations van Messiaen en de

Claude Debussy (1862-1918)
Pianotrio in G (1880)
- Andante con molto allegro
- Scherzo. Moderato con allegro
- Intermezzo. Andante espressivo
- Finale Appassionato
Tim Brackman, viool
Pieter de Koe, cello
Rik Kuppen, piano
Olivier Messiaen (1908-1992)
Thème et variations (1932)
Tim Brackman, viool
Rik Kuppen, piano
Claude Debussy (1862-1918)
Rhapsodie (1911)
Jelmer de Moed, klarinet
Rik Kuppen, piano
pauze
Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps (1941)
- Liturgie de cristal
- Vocalise, pour l’Ange qui annonce 		
la fin du Temps
- Abîme des oiseaux
- Intermède
- Louange à l’Éternité de Jésus
- Danse de la fureur, pour les sept 		
trompettes
- Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange
qui annonce la fin du Temps
- Louange à l’immortalité de Jésus
Tim Brackman, viool
Jelmer de Moed, klarinet
Pieter de Koe, cello
Rik Kuppen, piano
borrel
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