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Podium Eibergen brengt publiek en musici tot elkaar

De doelstelling van stichting Podium Eibergen is om een zo breed mogelijk publiek in 
aanraking te laten komen met verschillende vormen van (podium)kunsten in Eibergen en 
omstreken. Dit doel wil zij bereiken door het organiseren van culturele evenementen op 
kleine podia. De artistiek leider van Podium Eibergen, zelf professioneel musicus, wist ook 
in 2020 een verrassende, uitnodigende en gedurfde programmering te maken, met bijpas-
sende artiesten, van hoge kwaliteit.

De missie van Podium Eibergen is gebaseerd op het bieden van gastvrijheid voor het 
publiek en speelplezier van de artiesten. Ze wil publiek en artiesten intimiteit van de con-
certen en locaties laten ervaren. Podium Eibergen maakt muziek en cultuur aanraakbaar, 
persoonlijk en in die zin exclusief, in directe dialoog en contact tussen publiek en artiesten. 
Op deze manier creëert zij een aangename en unieke plek voor inwoners van Berkelland 
en omstreken om samen te genieten van (klassieke) muziek en de schoonheid ervan. Men-
sen die nog niet in aanraking zijn gekomen met klassieke muziek, beleven bij Podium Eiber-
gen een mooie, nieuwe ervaring met musici van (inter)nationaal niveau. Uit reacties is net 
als in 2019 gebleken dat het publiek zeer waardeert dit alles te vinden in de eigen, directe 
omgeving.

Stichting Podium Eibergen ∙ Kormelinkbulten 3 ∙ 7151 NE Eibergen
+31 640420320 ∙ www.podiumeibergen.nl ∙ info@podiumeibergen.nl

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17 ∙ BIC: RBRB NL21 ∙ KVK: 73067652 ∙ RSIN: 859341598

Inhoudsopgave  

Podium Eibergen brengt publiek en musici tot elkaar     3
Bestuur en organisatie         4
Activiteiten: de concerten         5
Algemeen         10
Beloningsbeleid        10
Financieel verslag        11
Donateurs en fondsenwerving      13
Ratio’s          14
Pers en publiciteit        15
Doorkijk naar 2021        16

Stichting Podium Eibergen ∙ Kormelinkbulten 3 ∙ 7151 NE Eibergen
+31 640420320 ∙ www.podiumeibergen.nl ∙ info@podiumeibergen.nl

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17 ∙ BIC: RBRB NL21 ∙ KVK: 73067652 ∙ RSIN: 859341598

Jaarverslag 2020

02/18 03/18

20-06-20  ANDERHALVEMETERCONCERT

“Ik vind het een geweldig initiatief, omdat er in deze streek weinig klassieke concer-
ten op hoog niveau georganiseerd worden. De keuze van Podium Eibergen om jonge, 
afgestudeerde musici voor een optreden uit te nodigen waardeer ik enorm, ook om-
dat hun enthousiasme voor muziek voor de concertbezoeker zo inspirerend is. Ik er-
vaar het als een extra dimensie en een verrij king, dat de musici de werken toelichten, 
omdat ik intenser naar het stuk ga luisteren, dat ten gehore wordt gebracht. Mij n 
nieuwsgierigheid en mij n aandacht wordt op deze manier verrassend gestimuleerd!” 

CLAARTJE DE WĲ S-HOOG, DONATEUR

“Het kleinschalige en intieme podium is een vruchtbare bodem voor een bij zondere 
wisselwerking tussen musici en publiek. De optredende musici lichten het program-
ma mondeling en op persoonlij ke wij ze toe en komen daardoor in verbinding met de 
toehoorders. In een ontspannen sfeer kunnen de musici hun talenten ontplooien en 
ontwikkelen. De toehoorders zij n in deze ambiance ontvankelij k voor de rij kdom en 
kleur van het gebodene. Zo ontstaat en groeit de liefde voor muziek op zij n best.” 

JAN CRAMER, DONATEUR

“Podium Eibergen is een aanwinst voor de regio, een plek voor ontdekking en dialoog, een 
centrum voor kunst en educatie. Nu er zo veel wegbezuinigd wordt heeft een kleine plek als 
Podium Eibergen de toekomst.”

VERA BETHS, VIOLIST EN DOCENT
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de zakelijk leider, er zijn taakomschrijvingen van de bestuursleden, zake-
lijk leider en artistiek leider opgesteld. Ook is een profi elschets voor een 
(nieuwe) voorzitter opgesteld. De huidige voorzitter zal aftreden om de 
functie van zakelijk leider te gaan vervullen. In deze nieuwe setting, die 
begin 2021 zijn beslag heeft gekregen, kent Podium Eibergen een bestuur 
dat bestaat uit drie bestuursleden, ondersteund door een productieteam 
dat bestaat uit een zakelijk leider, een artistiek leider en een grafi sch 
vormgever/adviseur. Met deze professionaliseringsslag is Podium Eibergen  
gereed om met veel energie en passie haar ambitieuze toekomstplannen 
vorm en inhoud te geven.

Activiteiten: de concerten

De coronapandemie heeft vanzelfsprekend grote invloed gehad op de 
activiteiten. Podium Eibergen was genoodzaakt om een deel van de ge-
programmeerde concertserie, het educatieve project (de masterclass) en 
het project Muziek en Beeld (muziek gecombineerd met animated visuals), 
anders in te richten, uit te stellen of af te gelasten.

Corona en de beperkende maatregelen stellen hoge eisen aan fl exibili-
teit, veerkracht en optimisme, vooral van de artiesten maar ook van de 
organisatie. Niet alleen bij Podium Eibergen maar de gehele muziek- en 
cultuursector trekt corona een enorme wissel op haar activiteiten en toe-
komstperspectief. Veel artiesten missen hun professionele structuur, live 
optredens, en zien hun fi nanciële situatie met de dag verslechteren. Be-
zoekers van culturele evenementen missen de inspirerende ‘voeding van 
de ziel’ en het samen delen en genieten van muziek en cultuur. De betrok-
kenheid en steunbetuigingen die musici en organisatie van Podium Eiber-
gen van veel mensen hebben ontvangen, hebben allen zeer goed gedaan 
en gesterkt.

Dankzij haar fl exibiliteit om snel te schakelen al naar gelang de actuele situ-
atie en met hernieuwde creativiteit is het mogelijk geweest om vier concer-
ten aan te bieden. Van de concerten waren er drie live, één voor en twee 
tijdens de pandemie in Nederland. Bij deze concerten werd een coronapro-
tocol gehanteerd met maatwerk voor een veilig maar ook praktisch uit-
voerbaar concert. Het laatste concert van het jaar is digitaal aangeboden.

Steeds is in goed overleg met de musici gekeken naar mogelijkheden en 
hun wensen, zodat altijd een oplossing werd gevonden die het beste in de 
gegeven situatie bij hen paste. Besproken werd wanneer de deadline zou 
zijn om te besluiten of een concert doorgang kon vinden, de vorm waarin 
dit zou kunnen en de manier waarop Podium Eibergen en musici contact 
konden blijven onderhouden met het publiek.
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TIM BRACKMAN

BERND BRACKMAN

TIM BRACKMAN

FLOOR LE COULTRE

PIETER DE KOE

PAULINE POST

INGRID GEERLINGS

JORDI CARRASCO HJELM

RIK KUPPEN

Bestuur en organisatie

Het bestuur werd in 2020 gevormd door:

Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, voorzitter
Marianne Zweers, penningmeester
Marguerite Ruys, secretaris

En werd ondersteund door:

Tim Brackman, artistiek leider
Hans-Evert Brackman, vormgeving en ideeën

Hoofdwerkzaamheden van het bestuur

De belangrijkste werkzaamheden van het bestuur zijn:
- Het besturen van de stichting.
- Besluitvorming over programmering.
- Het op professionele en toegankelijke wijze organiseren van culturele       
  projecten waaronder concerten en masterclasses van Podium Eibergen,    
  en het promoten daarvan.
- Het werven van donateurs en fondsen.

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd. Vanwege de corona-
maatregelen is geregeld tussentijds overleg gevoerd over (on)mogelijk-
heden rond geplande concerten.

2020 was voor Podium Eibergen een jaar van groei en ontwikkeling; een 
jaar van verdere professionalisering. Het aantal projecten nam toe. Het 
netwerk is uitgebreid en de samenwerking met verschillende organisa-
ties is gezocht en versterkt, met coaching door stichting Pak An en bij-
voorbeeld met Muziek en KunstWijs Berkelland, de cultuurpartner van 
de gemeente. Ook zijn nieuwe locaties voor concerten en evenementen 
geïnventariseerd, zodat Podium Eibergen publiek kan blijven ontvangen, 
verrassen en boeien. Ze richt zich behalve op mensen die al een concert 
hebben bijgewoond ook op nieuwe doelgroepen, waarbij actief op zoek 
wordt gegaan naar wat bij mensen past en hoe zij bereikt kunnen wor-
den.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft het bestuur voorbereidingen getrof-
fen voor een wijziging van de organisatie: het team wordt uitgebreid met 
een zakelijk leider, die de toegenomen organisatorische werkzaamheden 
op zich neemt. Gewerkt is aan een taakverdeling tussen de voorzitter en 

TIM BRACKMANMAARTEN DEN HENGST

IVANA ALKOVIC
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20 juni
Anderhalvemeterconcert door 
Ingrid Geerlings (fl uit) en Pauline Post (piano)

“De beleving in de zaal, het drankje, de ontmoeting met de musici, dat hele sfeertje 
van ‘erbij zijn’ is onvervangbaar”, aldus Ingrid over het weer live kunnen optreden dank-
zij versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingrid en Pauline speelden werken van 
onder meer Messiaen, Vivier en Poulenc. Het was hun grote inspiratiebron Reinbert de 
Leeuw die hun op het spoor van deze componisten bracht. “Reinbert leerde ons altijd 
open te staan voor nieuwe muziek, niet direct te oordelen, maar eerst te spelen waarbij 
de muzikale benadering altijd voorop stond. Als kind vond ik de verschillende klank-
mogelijkheden van de fl uit al zo fascinerend, die kan lief maar ook fel en kortaf zijn”, 
vertelde Ingrid aan het publiek. Het samen repeteren omschreven Ingrid en Pauline als 
‘freewheelen’: “We ontdekken het stuk gaandeweg en voelen elkaar daarin goed aan. 
Een interpretatie ligt niet vast, door de interactie met het publiek of door hoe je je op 
dat moment voelt gebeurt die gewoon. Dat kan je niet met elkaar afspreken.” Het con-
cert werd die middag tweemaal uitgevoerd en was uitverkocht. Podium Eibergen was 
een van de eerste die weer – met een coronaprotocol – live publiek ontving, aanleiding 
voor het radioprogramma Spiegelzaal om aandacht aan Podium Eibergen te besteden. 
Voor die gelegenheid werd 31 mei op Radio 4 een cd-opname van de sonate voor fl uit 
en piano van Poulenc uitgezonden, uitgevoerd door Ingrid en Pauline.

23/02/2023/02/20

Pianoduo Amacord:
Ivana Alkovic, piano
Maarten den Hengst, piano

Claude Debussy (1862-1918) 
 Six épigraphes antiques 
 Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été 
 Pour un tombeau sans nom 
 Pour que la nuit soit propice 
 Pour la danseuse aux crotales 
 Pour l’Égyptienne 
 Pour remercier la pluie au matin 

Georges Bizet (1838-1875) 
 Jeux d’enfants op. 22
 Trompette et tambour  
 Les bulles de savon  
 Les quatre coins 
 Colin-maillard  
 Saute-mouton  
 Petit mari, petite femme!...  
 Le bal

Maurice Ravel (1875-1937) 
 Ma mère l’Oye
 Pavane de la Belle au bois dormant  
 Petit Poucet  
 Laideronnete, Impératrice des Pagodes  
 Les entretiens de la Belle et de la Bête  
 Le jardin féerique
 
pauze

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)  
 Suite nr. 2 voor 2 piano’s op. 17
 Introduction - Alla marcia
 Valse - Presto
 Romance - Andantino
 Tarantelle - Presto
 
borrel

Vandaag is Pianoduo Amacord te gast 
bij Podium Eibergen. De twee pia-
nisten Maarten den Hengst en Ivana 
Alkovic waren eerder al op het ope-
ningsconcert van Podium Eibergen 
te horen (9 december 2018). Dit keer 
verzorgen zij gezamenlijk een volledig 
programma met werken van Bizet, 
Debussy, Ravel en Rachmaninoff.

Maarten en Ivana leerden elkaar 
ruim tien jaar geleden kennen tij-
dens hun studie in Wenen, in het 
cultureel trefpunt café Amacord. Zij 
trouwden en besloten na enige tijd 
ook als pianoduo door het leven te 
gaan. Sinds drie jaar bundelen zij hun 
muzikale krachten in het Pianoduo 
Amacord. Ivana en Maarten over het 
quatre-mainsspel: “Net als elk ander 
kamermuziekensemble moet je samen 
aanvoelen wat je met de muziek wilt. 
Maar daarnaast moet je, met die vier 
handen op één vleugel, een heel pre-
cieze choreografi e uitdenken, anders 
zit je elkaar letterlijk in de weg.”

Fantasie is voor Maarten en Ivana on-
losmakelijk verbonden met muziekma-
ken. Het is dan ook geen toeval dat ze 
op hun debuut-cd ‘Magical Garden’ 
de sprookjes- en fantasiewerelden 
van Bizet (‘Jeux d’enfants’), Ravel 
(‘Ma mère l’Oye’) en Debussy (‘Six 
épigraphes antiques’) opgenomen 
hebben. “De basis voor interpretatie 
is de partituur: je wilt zo goed mo-
gelijk laten horen wat de componist 
bedoeld heeft. Maar de uiteindelijke 
interpretatie kan niet zonder een 
klankvoorstelling. Je hoort kleuren, 

verzint een soort langzame fi lm. De 
muziek op onze cd is daarvoor heel 
goed geschreven. Bij Bizets ‘Jeux 
d’enfants’ hoor je precies welk spelle-
tje gespeeld wordt, bij Ravel hoor je 
een beest Belle opjagen en verande-
ren in een prins, bij Debussy hoor je 
een kameel door de woestijn lopen. 
Ook de luisteraar kan zijn fantasie de 
vrije loop laten, geen enkel verhaal is 
‘de waarheid’.”

Voor de pauze speelt Pianoduo Ama-
cord een selectie uit deze werken van 
Ravel, Bizet en Debussy. Na de pauze 
verschijnt er een tweede vleugel op 
het podium, iets wat niet vaak voor-
komt in een concertzaal. In de Brack-
man Boerderij grijpen Ivana, prijswin-
naar bij het beroemde Rachmaninoff 
concours in Italië, en Maarten daarom 
hun kans om de Tweede Suite van 
Rachmaninoff te spelen. Met deze 
“onsterfelijk mooie muziek, verweven 
met de Russische ziel” sluit Pianoduo 
Amacord de middag af.

www.pianoduoamacord.com

           CD MAGICAL GARDEN
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23 februari
Vier handen op 1 vleugel: 
pianoduo Amacord

De twee pianisten Ivana Alkovic en Maarten den 
Hengst verzorgden gezamenlijk een programma, dat 
begon met de sprookjes- en fantasiewerelden van 
Bizet, Ravel en Debussy. Voor het duo, dat elkaar tij-
dens hun studie in Wenen leerde kennen in cultureel 
trefpunt Amacord, is fantasie onlosmakelijk verbon-
den met muziek maken. “De uiteindelijke interpreta-
tie van een stuk kan niet zonder de klankvoorstelling. 
Je hoort kleuren, verzint een soort langzame fi lm. 
Ook de luisteraar kan zijn fantasie de vrije loop laten, 
geen enkel verhaal is ‘de waarheid’.” Na de pauze 
verscheen een tweede vleugel op het podium, dit is 
een bijzondere verschijning in een concertzaal. Ivana 
en Maarten speelden de tweede suite van Rachma-
ninoff: “onsterfelijk mooie muziek, verweven met 
de Russische ziel”. Het concert was uitverkocht, het 
publiek betoverd.

Pianoduo Amacord:
Ivana Alkovic, piano
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LOCATIE: BRACKMAN BOERDERĲ , KORMELINKBULTEN 3, EIBERGEN
INFO, RESERVERING EN TICKETS: WWW.PODIUMEIBERGEN.NL

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 OM 14.30 UUR

PIANODUO AMACORD
 VIER HANDEN OP 1 VLEUGEL
DEBUSSY, BIZET, RAVEL
 VIER HANDEN OP 2 VLEUGELS
RACHMANINOFF: SUITE NR. 2

VAN DE NIEUWE CD
MAGICAL GARDEN

IVANA ALKOVIC EN MAARTEN DEN HENGST

20/06/20

Ingrid Geerlings, fl uit
Pauline Post, piano
Olivier Messiaen (1908-1992)
 Le merle noir (1952)

 Claude Vivier (1948-1983)
 Pièce pour fl ûte et piano (1975)
 
Thomas de Hartmann (1885-1956)
 Concierto Andaluz, op. 81
 - Entrada y romanza
 
Frank Martin (1890-1974)
 Ballade voor fl uit en piano (1939)

Claude Debussy (1862-1918)
 Syrinx voor fl uit solo (1913)

Francis Poulenc (1899-1963)
 Sonate voor fl uit en piano (1957)
 - Allegro malincolico
 - Cantilena
 - Presto giocoso

De versoepeling van de coronamaat-
regelen maakt het gelukkig weer mo-
gelijk om live van muziek te genieten. 
“De beleving in de zaal, het drankje, 
de ontmoeting met de musici, dat 
hele sfeertje van ‘erbij zijn’ is onver-
vangbaar.” Aan het woord is fl uitis-
te Ingrid Geerlings, die u vandaag 
samen met pianiste Pauline Post in 
een speciale anderhalvemetersetting 
deelgenoot zal maken van bekendere 
en onbekendere werken uit het fl uit/
pianorepertoire. 

Ingrid en Pauline hadden in hun 
conservatoriumtijd incidenteel al eens 
samengespeeld. Later kwamen ze 
elkaar tegen in het ASKO/Schönberg 
Ensemble, waar de dit jaar overleden 
Reinbert de Leeuw voor stond. Voor 
beiden is hij een grote inspiratiebron 
geweest. Hij bracht hen op het spoor 
van Messiaen en Vivier, die vandaag 
op het programma staan. Hij leerde 
hen altijd open te staan voor nieuwe 
muziek, niet direct te oordelen, maar 
eerst te spelen. Daarbij stond een 
muzikale benadering altijd voorop.
Zijn benadering sloot precies aan op 
Ingrids nieuwsgierigheid naar de ver-
schillende klankmogelijkheden van de 
fl uit: “Als 11-jarige speelde ik moderne 
stukjes van David Porcelijn, ik vond 
het zo fascinerend! Een fl uit kan lief 
klinken, maar mag ook fel of kortaf 
zijn. ‘Le merle noir’ bijvoorbeeld, moet 
je niet te mooi willen spelen, dat doet 
een merel ook niet. Die zingt zijn 
deuntje en is net zo plotseling klaar als 
hij begonnen is. In de andere stukken 
die vandaag op het programma staan 

kan je juist weer hele andere klank-
kleuren horen.”

Met Pauline samen repeteren om-
schrijft Ingrid als ‘freewheelen’: “We 
stippelen van tevoren geen routekaart 
uit, maar ontdekken het stuk gaande-
weg. Je herkent patronen die terug-
komen, je hoort motieven of lijnen die 
je eruit wilt lichten. We voelen elkaar 
daarin goed aan, we hoeven elkaar 
niets uit te leggen.” Een interpretatie 
ligt niet vast: “De ene keer kan je tij-
dens een concert heel anders spelen 
dan de andere keer. Dat kan komen 
door de interactie met het pubiek, of 
door hoe je je op dat moment voelt. 
Dat kan je niet met elkaar afspreken, 
dat gebeurt gewoon.”

Ingrid en Pauline hebben samen een 
cd opgenomen, waarop onder meer 
enkele werken die vandaag op het 
programma staan te horen zijn. De cd 
is via beide musici verkrijgbaar.

www.radiofi lharmonischorkest.nl/
ingrid-geerlings-0
www.paulinepost.nl
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De versoepeling van de coronamaat-
regelen maakt het gelukkig weer mo-
gelijk om live van muziek te genieten. 
“De beleving in de zaal, het drankje, 
de ontmoeting met de musici, dat 
hele sfeertje van ‘erbij zijn’ is onver-
vangbaar.” Aan het woord is fl uitis-
te Ingrid Geerlings, die u vandaag 
samen met pianiste Pauline Post in 
een speciale anderhalvemetersetting 
deelgenoot zal maken van bekendere 
en onbekendere werken uit het fl uit/

Ingrid en Pauline hadden in hun 
conservatoriumtijd incidenteel al eens 
samengespeeld. Later kwamen ze 
elkaar tegen in het ASKO/Schönberg 
Ensemble, waar de dit jaar overleden 
Reinbert de Leeuw voor stond. Voor 
beiden is hij een grote inspiratiebron 
geweest. Hij bracht hen op het spoor 
van Messiaen en Vivier, die vandaag 
op het programma staan. Hij leerde 
hen altijd open te staan voor nieuwe 
muziek, niet direct te oordelen, maar 
eerst te spelen. Daarbij stond een 
muzikale benadering altijd voorop.
Zijn benadering sloot precies aan op 
Ingrids nieuwsgierigheid naar de ver-
schillende klankmogelijkheden van de 
fl uit: “Als 11-jarige speelde ik moderne 

Tot een 
 volgende 
 keer

CONCERT
Beethoven pianosonates  
door Bernd Brackman 
ZATERDAG
10/10/20 
14.30 uur

CONCERT 
Anne Brackman, piano & 
Tim Saulus, animated visuals 
ZATERDAG
07/11/20 
14.30 uur

Podium Eibergen bedankt:
∙ Westera Piano’s en Vleugels
∙ RegioBank
∙ Prins Bernhard Cultuurfonds  
∙ Gelderland
∙ Stichting Pak An
∙ Studio HEB
∙ Zijn donateurs

Mede dankzij een vaste kring van dona-
teurs is Podium Eibergen in staat eve-
nementen als vandaag te organiseren. 
Wilt u ook donateur worden? Dat kan 
eenvoudig door een bedrag naar eigen 
keuze over te maken op NL16 RBRB 
0778 0247 17 t.n.v. Stichting Podium 
Eibergen o.v.v. ‘donatie 2020/2021’.
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 2020/2021.

Podium Eibergen is 
door de Belastingdienst 
aangewezen als culture-
le ANBI. Dat betekent 
dat uw gift voor 125% 
aftrekbaar is. Wanneer u een periodieke 
schenking doet geldt bovendien geen 
drempel of maximumbedrag. Wilt u 
meer informatie?  
Neemt u gerust contact met ons op.

Alvast onze hartelijke dank!

Namens Podium Eibergen:
∙ Josine Brackman-Pijnacker  
   Hordijk, voorzitter
∙ Marguerite Ruys, secretaris
∙ Marianne Zweers, penningmeester
∙ Hans-Evert Brackman,  
∙ vormgeving en ideeën
∙ Tim Brackman, artistiek leider

INGRID GEERLINGS

INGRID GEERLINGS

PAULINE POST

INGRID GEERLINGS

PAULINE POST

MESSIAEN, VIVIER,  

DE HARTMANN, MARTIN, 

DEBUSSY, POULENC

DEBUSSY, POULENC

1,5 METER AFSTAND 

GEGARANDEERD
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BEETHOVEN PIANOSONATES
DOOR BERND BRACKMAN
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In het kader van het Beethovenjaar 
staan vandaag de laatste drie piano-
sonates, opus 109, 110 en 111, van 
deze grote componist centraal. Pianist 
Bernd Brackman over deze sonates:

"In het pianorepertoire vormen Beet-
hovens 32 sonates het fundament van 
de 19e eeuw. Ze zijn immens veelzij-
dig. Beethoven heeft gedurende zijn 
hele leven pianosonates geschreven. 
Vaak speciaal voor leerlingen, met wat 
extra moeilijke dingen erin. In 1818 
schreef hij de Hammerklaviersonate, 
opgedragen aan aartshertog Rudolph 
van Oostenrijk. Die sonate gold als 
onspeelbaar. Beethoven was daar 
heel trots op. Wat kon hij daarna nog 
schrijven? Uiteindelijk schreef hij in de 
jaren 1820-1822 de opusnummers 109, 
110 en 111 als een afsluitend testa-
ment. Hij zette hiermee bewust een 
punt achter zijn pianosonates. 

Het zijn geweldige stukken om voort-
durend weer te spelen. Je ontdekt er 
steeds weer nieuwe dwarsverbindin-
gen en andere klanken in.

Opus 109 is een ode aan de vrouwe-
lijke perfectie. Het is een liefdevolle, 
warme sonate: 'gesangvoll, mit innigs-
ter Empfi ndung', schreef Beethoven 
erbij. Hij heeft de sonate opgedragen 
aan Maximiliana Brentano, de moeder 
van een van zijn geliefde leerlingen.
Opus 110 is, met zijn hermetische 
vorm, een ode aan de Verlichting. 
Beethoven grijpt in zijn slotfuga terug 
op de perfectie van Bach: hiertoe is 
de mens in staat!

Als enige van de drie is deze sonate 
aan niemand opgedragen. Daarom 
denk ik dat Beethoven hem bedoeld 
heeft als zelfportret. Dat geeft een 
heel ander idee. Het eerste deel is 
goedbedoelend, het tweede deel is 
daar een soort verstoring van. In het 
volgende 'Klagender Gesang', dat 
teruggrijpt op 'Es ist vollbracht' uit de 
Johannes Passion, drukt hij een soort 
neerslachtigheid uit. Die wordt door 
de fuga opgeheven. Maar net als de 
fuga op het punt staat om triomfante-
lijk te eindigen stort alles weer in. Het 
'Klagender Gesang' komt weer terug, 
maar 'perdendo le forze, dolente' – hij 
is alle kracht kwijt. Acht enorme sla-
gen van de klok volgen, met tot slot 
de omkering van de fuga: 'nach und 
nach wieder aufl ebend' – beetje bij 
beetje de kracht hervindend. 
Opus 111 bestaat uit een zwart en een 
wit deel. Het eerste is hartstochtelijk, 
chaotisch, enorm energiek: de duivelse 
kant. Het tweede – en laatste – deel, 
arietta, bestaat daarentegen uit een 
heel eenvoudige melodie met een 
heleboel variaties, heel simpel eindi-
gend. Zo stelde Beethoven zich de 
hemel voor.
Toen hij deze sonate opstuurde naar 
de uitgever, kreeg hij een berichtje te-
rug: 'Wat een prachtige sonate, maar 
misschien is het laatste deel in de post 
kwijtgeraakt.'
De reactie van Beethoven kan men 
zich voorstellen..."

Voor meer informatie over Bernd 
Brackman zie:
www.berndbrackman.com

Bernd Brackman, piano
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Pianosonate nr. 30 in E, op. 109 (1820) 
Opgedragen aan Maximiliana Brentano
- Vivace ma non troppo - Adagio espressivo
- Prestissimo
- Gesangvoll, mit innigster Empfi ndung: 
   Andante, molto cantabile ed espressivo

Pianosonate nr. 31 in As, op. 110 (1821)
- Moderato cantabile molto espressivo
- Allegro molto
- Adagio, ma non troppo - Fuga: Allegro, ma
   non troppo

Pianosonate nr. 32 in c, op. 111 (1822)
Opgedragen aan aartshertog Rudolph van Oostenrijk
- Maestoso - Allegro con brio ed appassionato
- Arietta: Adagio molto semplice e cantabile
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“In het pianorepertoire vormen Beethovens 32 so-
nates het fundament van de 19e eeuw, ze zijn im-
mens veelzijdig”, gaf Bernd het publiek ter introduc-
tie mee. “Beethoven heeft gedurende zijn hele leven 
pianosonates geschreven. Vaak voor leerlingen, met 
wat extra moeilijke dingen erin. In 1818 schreef hij de 
Hammerklaviersonate, die als onbespeelbaar gold en 
waar Beethoven heel trots op was. Wat kon hij daar-
na nog schrijven? In de jaren 1820-1822 schreef hij de 
opusnummers 109, 110 en 111 als een afsluitend tes-
tament en zette hiermee bewust een punt achter zijn 
pianosonates.” Bernd leverde met zijn vertolking van 
deze drie sonates een weergaloze prestatie waarmee 
hij bij het publiek diepe indruk maakte. Het concert 
werd bovendien tweemaal achtereen uitgevoerd. En 
was beide keren uitverkocht.

Bernd Brackman, piano

ONTW
ERP: HEB, FOTO: BB, PIXEBAY.COM

DE 3 LAATSTE PIANOSONATES

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 OM 14.30 UUR EN 16.30 UUR

BEETHOVEN

LOCATIE: BRACKMAN BOERDERIJ, KORMELINKBULTEN 3, EIBERGEN 
INFO, RESERVERING EN TICKETS: WWW.PODIUMEIBERGEN.NL
GRAAG VAN TEVOREN RESERVEREN IN VERBAND MET CORONAMAATREGELEN

BERND BRACKMAN
OPUS 109, 110, 111

 1,5 METER
 GEGARANDEERD

19 december
Forellenkwintet van Schubert, 
en ander werk

Tim Brackman (viool), Floor Le Coultre (altviool), Pieter de Koe (cello), Jordi Carrasco 
Hjelm (contrabas) en Rik Kuppen (piano) konden in verband met de coronamaatregelen 
het Forellenkwintet niet live ten gehore brengen, noch in de Brackman Boerderij, noch 
in de Oude Kerk ‘De Kluntjespot’ in Haarlo, waar naartoe was uitgeweken, voor een 
kleiner publiek. Omdat de musici met het Forellenkwintet 30 december het Internati-
onaal Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU) openden en er dus fl ink gerepeteerd werd, 
stuurde Podium Eibergen haar trouwe publiek als kerstcadeau een online registratie. Zo 
konden mensen in coronatijd thuis onder de kerstboom in eigen familiekring maar toch 
als publiek samen, dit prachtige concert beleven.
Tim Brackman was Young Artist in Residence van het IKFU. “Het kwintet heeft met de 
contrabas een weinig voorkomende bezetting, en dat Jordi erbij is maakt het extra bij-
zonder”, vertelde Tim het publiek. “Schubert was een echte romanticus. En een mees-
ter in het schrijven van variatiedelen, altijd vanuit het lied benaderd, met een eigen 
karakter in elke variatie. Zo heeft het Forellenkwintet een variatiedeel, gebaseerd op 
Schuberts populaire lied ‘Die Forelle’ over een forel die in helder water veilig is voor de 
visser maar gevangen wordt wanneer de visser het water troebel maakt.”

19/12/20

Vandaag staat het beroemde Forel-
lenkwintet van Franz Schubert cen-
traal. Tim Brackman, artistiek leider 
van Podium Eibergen en samensteller 
van het programma van vandaag, had 
al lang de wens om dit werk te spelen. 
Het kwintet heeft met de contrabas 
een weinig voorkomende bezetting. 
Extra bijzonder is dan ook vandaag de 
aanwezigheid van de Zweedse contra-
bassist Jordi Carrasco Hjelm. De vijf 
musici hebben al eerder op concerten 
en festivals in diverse combinaties met 
elkaar samengespeeld, maar dit is de 
eerste keer dat zij gezamenlijk het 
Forellenkwintet zullen uitvoeren.

Tim opent het programma met 'Thin 
Air' voor viool solo van Componist 
des Vaderlands Calliope Tsoupaki. Het 
werk, "commissioned and composed 
for festivals for compassion", is be-
doeld als een verbindend element in 
coronatijd; alle kamermuziekfestivals 
openen met ditzelfde stuk. Tim won in 
2018 bij het Nationaal Vioolconcours 
Oskar Back de prijs voor beste vertol-
king van de opdrachtcompositie, ook 
van de hand van Tsoupaki. "Wat mij 
aantrekt in haar werk zijn de zangerige 
lange fraseringen, de klankkleuren, en 
om daar op het moment van spelen de 
vrijheid in te vinden."

Ook laatromanticus Mahler was een 
componist van lange lijnen en klank-
kleuren, en bovenal van het lied. Zijn 
pianokwartet was een jeugdwerk, 
geschreven tijdens zijn studietijd in 
1876. Het tweede deel bleef bij een 
ruwe schets van 24 maten. Schnittke 

gebruikte deze schets als thematisch 
materiaal in zijn eigen pianokwartet. 
Hij bouwt op Mahlers latere modernis-
tische stijl voort, om met een letterlijk 
citaat van Mahlers 24 maten met een 
sprong terug in de tijd te eindigen.

Net als Mahler was Schubert liedcom-
ponist bij uitstek. Tim: "Ik heb Schu-
bert altijd heel intrigerend gevonden 
om zijn keuze van teksten en dichters, 
en om de manier waarop hij in zijn 
instrumentatie en klankkleuren een 
extra gelaagdheid geeft aan de tekst. 
Dat maakt hem tot een echte roman-
ticus. Hij is bovendien een meester 
in het schrijven van variatiedelen, 
altijd vanuit het lied benaderd, met 
een eigen karakter in elke variatie." 
Zo heeft ook het Forellenkwintet een 
variatiedeel, gebaseerd op Schuberts 
populaire lied 'Die Forelle'. De tekst, 
van Christian Schobart (1739-1791), 
gaat over een forel die in helder water 
veilig is voor de visser, maar gevangen 
wordt wanneer de visser het water 
troebel maakt. 

Met hetzelfde programma openen 
Tim, Floor, Pieter, Jordi en Rik op 
zondagavond 27 december om 20.00 
uur in Muziekcentrum Vredenburg het 
Internationaal Kamermuziek Festival 
Utrecht. Dit concert zal live te beluis-
teren zijn via Radio 4.

www.timbrackman.com
www.fl oorlecoultre.nl 
www.pieterdekoe.nl
www.ocmf.net/artists/jordi-carrasco-hjelm
www.rikkuppen.nl

Tim Brackman, viool
Floor Le Coultre, altviool
Pieter de Koe, cello
Jordi Carrasco Hjelm, contrabas
Rik Kuppen, piano

Calliope Tsoupaki (1963) 
 Thin Air voor viool solo (2020)

Gustav Mahler (1860-1911)
 Pianokwartet in a (1876)
 - Nicht so schnell

Alfred Schnittke (1934-1998)
 Pianokwartet (1988)
 - Allegro

Franz Schubert (1797-1828)
 Pianokwintet 'Forellen' in A (1819)
 - Allegro vivace
 - Andante
 - Scherzo: Presto
 - Thema mit Variationen: Andantino
 - Finale: Allegro giusto
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Vandaag staat het beroemde Forel-
lenkwintet van Franz Schubert cen-
traal. Tim Brackman, artistiek leider 
van Podium Eibergen en samensteller 
van het programma van vandaag, had 
al lang de wens om dit werk te spelen. 
Het kwintet heeft met de contrabas 
een weinig voorkomende bezetting. 
Extra bijzonder is dan ook vandaag de 
aanwezigheid van de Zweedse contra-
bassist Jordi Carrasco Hjelm. De vijf 
musici hebben al eerder op concerten 
en festivals in diverse combinaties met 
elkaar samengespeeld, maar dit is de 
eerste keer dat zij gezamenlijk het 
Forellenkwintet zullen uitvoeren.

Tim opent het programma met 'Thin 
Air' voor viool solo van Componist 
des Vaderlands Calliope Tsoupaki. Het 
werk, "commissioned and composed 
for festivals for compassion", is be-
doeld als een verbindend element in 
coronatijd; alle kamermuziekfestivals 
openen met ditzelfde stuk. Tim won in 
2018 bij het Nationaal Vioolconcours 
Oskar Back de prijs voor beste vertol-
king van de opdrachtcompositie, ook 
van de hand van Tsoupaki. "Wat mij 
aantrekt in haar werk zijn de zangerige 
lange fraseringen, de klankkleuren, en 
om daar op het moment van spelen de 
vrijheid in te vinden."

10 oktober
Het Beethovenjaar gevierd: Bernd Brackman 
speelt de laatste 3 pianosonates
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Financieel verslag

 Balans (in €) 

11/18

Algemeen

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld. Het 
bestuur van Podium Eibergen moet deze stukken goedkeuren. De jaarrekening wordt ge-
controleerd door de kascommissie, voordat zij wordt goedgekeurd.
Gestreefd wordt om de uitgaven door de inkomsten te bekostigen en daardoor niet in te 
teren op het eigen vermogen.

Het bestuur streeft naar een zodanige kaspositie dat de kosten van het komende concert/
activiteit gefinancierd kunnen worden. In het bijzonder omdat het bestuur streeft naar een 
passend en tijdig uitgekeerd honorarium voor uitvoerende artiesten. Het aantrekken van 
donateurs en sponsoren, en fondsenwerving vormen hiertoe een belangrijke activiteit.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen 
zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefe-
ning van hun functie. Deze kosten worden veelal niet gedeclareerd of geschonken als gift.
Stichting Podium Eibergen heeft geen personeel in dienst.
Stichting Podium Eibergen is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.
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Activa     
     
Type liquide middelen Beschrijving             31-12-2020            31-12-2019
     
Bankrekening   Regiobank    2335     887
Contant in kas           43                160
     
     
Totaal activa                 2378           1047
     
     
     
     
Passiva     
     
Nog te betalen kosten            7
     
Reserve projecten     
concertreeks 2019/2020    1000    
     
Totaal bestemmingsreserve     1000    805

Algemene reserve        1371    242
     
     
Totaal passiva                   2378            1047
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Staat van inkomsten 
en uitgaven (in €)   

12/18

Inkomsten         31-12-2020
     
Recette concerten     2516   
Donateurs      2013   
Periodieke giften     1150   
Sponsors        121   
Fondsen      2250   
Verrekende BTW       175   
    
Totaal           8225   
 
Uitgaven    

Project Concertreeks               6498   
Organisatiekosten       282   
Bankkosten        114   
    
Totaal           6894 
    

Saldo van inkomsten en uitgaven       1331 

Toelichting financieel verslag

Podium Eibergen streeft ernaar om de inkomsten zo volledig mogelijk in te zetten voor de 
projecten en de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. Het uitgangspunt is reële 
honoraria voor musici en het tijdig voldoen daarvan. Tevens streeft Podium Eibergen naar 
een kaspositie die voldoende is om de kosten van eerstvolgende activiteiten mee te kun-
nen voldoen. 
De coronamaatregelen zijn van invloed geweest op de activiteiten en daarmee op de 
inkomsten en uitgaven van de stichting. De inkomsten van de Podium Eibergen zijn dit jaar 
voor het eerst verruimd met subsidies uit fondsen. Nu in verband met de coronamaatre-
gelen niet alle activiteiten op de geplande wijze doorgang konden vinden en de inkom-
sten uit donaties (waaronder een aantal die periodiek zijn toegezegd) nagenoeg gelijk zijn 
gebleven, is een positief resultaat ontstaan dat heeft bijgedragen aan een toename van de 
algemene reserve. Deze is daarmee nagenoeg weer op het niveau van het destijds gestor-
te startkapitaal van Podium Eibergen. Dit stelt ons in staat met voortvarendheid nieuwe 
projecten op te starten.
Belangrijk is dat de doelratio projectbestedingen ten opzichte van het totaal aan uitgaven 
met 94% ruim meer dan 90% bedraagt. Dat zegt tevens iets over de lage organisatiekos-
ten van Podium Eibergen zelf. Deze werden dit jaar voor belangrijk deel gevormd door 
webhosting- en bankkosten. 

Donateurs en fondsenwerving

Podium Eibergen dankt haar donateurs en blijft graag met hen in contact. Zonder hen kan 
Podium Eibergen niet bestaan. Ook dit jaar konden we terugvallen op de vele donaties 
waarvan een aantal periodiek zijn toegezegd. Daarnaast is er actief verder gewerkt om 
fondsen te werven, het netwerk te versterken en verder uit te bouwen. 
De stichting heeft geen kosten gemaakt voor de werving van donaties en fondsen.

In 2020 heeft Podium Eibergen voor het eerst subsidie ontvangen van het Prins Bernhard 
Cultuur Fonds (PBCF) en stichting Pak An. Voor activiteiten in het concertjaar 2020/2021 
zijn eveneens subsidies toegezegd door PBCF en Zabawas. De subsidies worden aan het 
eind van het concertjaar ontvangen na verantwoording van de activiteiten en de kosten 
aan de subsidiegevers.
Doel is om in de toekomst meer fondsen te werven die de kracht van Podium Eibergen wil-
len ondersteunen: weliswaar kleinschalig, maar toch met een brede, regionale uitstraling: 
vernieuwend, met een grote betrokkenheid en inbreng van het publiek.

Marianne Zweers, penningmeester

Stichting Podium Eibergen ∙ Kormelinkbulten 3 ∙ 7151 NE Eibergen 
+31 640420320 ∙ www.podiumeibergen.nl ∙ info@podiumeibergen.nl

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17 ∙ BIC: RBRB NL21 ∙ KVK: 73067652 ∙ RSIN: 859341598 13/18



JAARVERSLAG 2020 JAARVERSLAG 2020Stichting Podium Eibergen ∙ Kormelinkbulten 3 ∙ 7151 NE Eibergen
+31 640420320 ∙ www.podiumeibergen.nl ∙ info@podiumeibergen.nl

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17 ∙ BIC: RBRB NL21 ∙ KVK: 73067652 ∙ RSIN: 859341598

Pers en publiciteit

In 2020 is actief verder gewerkt aan uitbreiding en versterking van het netwerk, aan zicht-
baarheid en (naams)bekendheid in Eibergen en omstreken, ook net over de grens in Duits-
land, en om de concerten te promoten en donateurs te werven. Alle informatie en actuali-
teiten zijn te vinden op de website podiumeibergen.nl.

Concerten zijn aangekondigd met posters en fl yers bij winkels, bibliotheken en bedrijven 
e.d., op Facebook, alsmede in lokale media zoals Berkelland Nieuws en lokale radiozenders. 

Regelmatig ontvangen geïnteresseerden een digitale nieuwsbrief over aanstaande concer-
ten maar bijvoorbeeld ook over optredens van musici bij festivals zoals het Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU), en interviews in de media. In 2020 zijn acht nieuws-
brieven uitgestuurd, mede om actuele informatie te verstrekken over veranderingen ten 
gevolge van de coronamaatregelen.

Podium Eibergen in de media

- Achterhoek Nieuws, 10 juni: een column van Tim Brackman over Ingrid Geerlings.
- Achterhoek Nieuws, 28 september: een artikel over het concert door Bernd Brackman.
- NPO Radio 4 De Klassieken.
- NPO Radio 4, Spiegelzaal, 31 mei: concert Ingrid Geerlings en Pauline Post.
- NPO Radio 4, diverse radioprogramma’s in december: interviews en concertregistraties
  met artistiek leider Tim Brackman.

15/18
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Ratio’s 

 Doelbestedingsratio (projectbestedingen t.o.v. totaal aan inkomsten)                      81%
 Doelbestedingsratio (projectbestedingen t.o.v. totaal aan uitgaven)              94%
 Kosten fondsenwerving / baten fondsenwerving                              0%
 Organisatiekosten / totaal lasten                                 4%
 Bankkosten / totaal lasten                                   2%

Inkomsten naar 
ontvangst

Inkomsten naar 
besteding

Uitgaven Uitgaven concertreeks

Recette concertreeks   
Periodieke giften
Fondsen
Donateurs
Sponsors

Project concertreeks   
Overige kosten
Project masterclass

Kosten concertreeks   
Organisatiekosten
Bankkosten

Musici  
Overige kosten concert   
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Doorkijk naar 2021

In de eerste helft van het jaar wordt de concertreeks 2020/2021 voortgezet, indien en voor 
zover de ontwikkelingen rond het coronavirus dat toelaten. Optredens zijn voorzien van het 
Animato Kwartet (20 maart), duo Coraline Groen & Robbrecht Van Cauwenberghe (10 juli), 
een masterclass viool voor vakstudenten en Berkellands talent door Peter Brunt e.a. (13 en 
14 mei) en het door corona uitgestelde evenement ‘Reis door inspiraties’ door Anne Brack-
man (datum nader te bepalen). Daarbij wordt ook uitgeweken naar andere concertlocaties, 
zoals de Oude Kerk Haarlo ‘De Kluntjespot’ in Haarlo.

Aan de programmering voor het cultureel seizoen 2021/2022 wordt al met veel enthousias-
me en creativiteit gewerkt. Podium Eibergen zal haar netwerk en innovatieve samenwerking 
met diverse partners verder uitbouwen en verkennen. Ideeën voor projecten waaronder 
een nieuwe concertreeks, één of meer concerten in verzorgingshuizen, een scholenproject, 
een masterclass en een mini-kamermuziekfestival krijgen vorm en inhoud.

Begin 2021 is een nieuwe voorzitter aangetreden en heeft het bestuur de oud-voorzitter als 
zakelijk leider benoemd.

Ook blijft het werven van donateurs en fondsen veel aandacht vragen om alle activiteiten 
te kunnen realiseren. De lijst met potentiële fondsen wordt verder uitgebreid, en er wordt 
ingezet op het werven van meer (periodieke) donateurs. 

We zien de toekomst van Podium Eibergen met vertrouwen tegemoet.

Bestuur stichting Podium Eibergen
23 mei 2021

16/18 17/18



JAARVERSLAG 2020

12/12

FO
TO

’S:
 PE

TR
A 

KA
TA

NI
C,

 H
AN

S V
AN

 D
ER

 W
OE

RD
, M

AR
CO

 BO
RG

GR
EV

E, 
MI

CH
IEL

 VA
N 

NI
EU

W
KE

RK
, F

OP
PE

 SC
HU

T, 
MA

RIJ
E V

AN
 D

EN
 BE

RG
, W

IKI
PE

DI
A.

OR
G 

E.A
.


