CULTURIJE EN PODIUM EIBERGEN PRESENTEREN

BALKONCONCERTEN
VOOR SENIOREN

20, 21, 22 JUNI 2021

Zondag 20 juni

besloten optredens in verschillende
woonzorgcentra in gemeente Berkelland

Maandag 21 juni

09.45 – 10.15 u

Sylland

Maandag 21 juni

11.15 – 11.45 u

Beethovenstraat

Maandag 21 juni

15.00 – 15.30 u

Hemminkhof

Maandag 21 juni

Dinsdag 22 juni

Dinsdag 22 juni

Dinsdag 22 juni

13.00 – 13.30 u

Esgaarden/Waaijer

10.00 – 10.30 u

Whemerhof

14.30 – 15.00 u

De Heldershoek

13.00 – 13.30 u

Maatpoort

Borculo

Borculo

Neede

Ruurlo

Eibergen

Eibergen
Eibergen

Tim en Floor
ONTWERP: HEB · FOTO’S: MARTINA ZUZANA ŠIMKOVIČOVÁ

Tim Brackman (viool) en Floor Le Coultre
(viool en altviool) studeerden allebei aan
het Koninklijk Conservatorium. Tim is onder meer prijswinnaar van het Nederlands
Vioolconcours Oskar Back, Floor werd in
2011 benoemd tot Jong Muziektalent van
het Jaar. Beiden spelen als kamermusicus
op grotere en kleinere podia in binnen- en
buitenland. Ze zijn regelmatig te gast bij
bekende radio- en televisieprogramma’s
als Spiegelzaal of Podium Witteman.
Als Duo Brackman-LeCoultre bundelen
ze hun muzikale krachten in muziek uit
verschillende stijlperiodes. Speciaal voor
u hebben ze een aansprekende keuze van
muziekstukken gemaakt. Tijdens het concert vertellen ze u graag wat deze muziek
zo bijzonder maakt.
www.timbrackman.com
www.floorlecoultre.nl

Culturije
Culturije is het cultuurpunt in de gemeente Berkelland. We verzorgen het muziekonderwijs
op alle basisscholen en ontwikkelen leerlijnen in erfgoed, kunst, Wetenschap & Techniek.
Ook zetten we de kracht van kunst en cultuur in om jong en oud te raken, inspireren, talenten te laten ontdekken en ontwikkelen en ontmoetingen tot stand te brengen.
In deze serie concerten werken we daarin vol trots en plezier samen met Podium Eibergen,
Tim Brackman en Floor Le Coultre.
www.culturije.nl

Podium Eibergen
Podium Eibergen, opgericht in 2018, organiseert projecten op gebied van klassieke muziek op kleine podia in Eibergen en omgeving. Podium Eibergen is tegelijkertijd exclusief
en laagdrempelig. Exclusief door zijn hoge niveau met (inter)nationaal toptalent, laagdrempelig door zijn toegankelijkheid voor iedereen: jong en oud, bekend en onbekend
met klassieke muziek.
In deze serie concerten komen violisten Tim Brackman en Floor Le Coultre met een speciaal programma bij senioren aan huis, om hen en hun familie of vrienden op een sfeervol
concert te onthalen.
www.podiumeibergen.nl

Deze concertserie wordt mede mogelijk gemaakt door het Berkellands Naoberfonds en
de inzet van Sport Federatie Berkelland.

