
Tot een 
 volgende 
 keer

CONCERT 
Duo Thomas Dulfer, fagot & 
Deborah Witteveen, saxofoon 
ZONDAG
03/10/21 
14.30 uur

CONCERT 
Viool, cello en piano:  
Brackman Trio met pianotrio's
ZATERDAG
18/12/21 
14.30 uur

Podium Eibergen bedankt:
∙ Westera Piano’s en Vleugels
∙ RegioBank
∙ Zabawas
∙ Prins Bernhard Cultuurfonds  

Gelderland
∙ Stichting Pak An
∙ Studio HEB
∙ Zijn donateurs

Mede dankzij een vaste kring van dona-
teurs is Podium Eibergen in staat evene-
menten 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’. 
Elk bedrag is welkom, we hanteren geen 
minimumbijdrage. Voor elke € 35,00 die u 
doneert krijgt u 1 vrijkaartje voor een eve-
nement naar keuze in 2021/2022.

Podium Eibergen is 
door de Belasting-
dienst aangewezen als 
culturele ANBI. Dat 
betekent dat uw gift 
voor 125% aftrekbaar is. Wanneer u een 
periodieke schenking doet geldt boven- 
dien geen drempel of maximumbedrag. 
Wilt u meer informatie?  
Neemt u gerust contact met ons op.
Alvast onze hartelijke dank!

Namens Podium Eibergen:
∙ Dirk Jan Brouwer, voorzitter
∙ Marguerite Ruys, secretaris
∙ Marianne Zweers, penningmeester
∙ Tim Brackman, artistiek leider
∙ Josine Brackman-Pijnacker Hordijk,  
   zakelijk leider
∙ Hans-Evert Brackman,  
 vormgeving en ideeën
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INFO@PODIUMEIBERGEN.NL   · WWW.PODIUMEIBERGEN.NL
+31 640420320

DUO THOMAS DULFER, FAGOT & 
DEBORAH WITTEVEEN, SAXOFOON 



10/07/21

Muziek voor viool en bajan – wat kan 
je je daarbij voorstellen? Hoe klinkt 
dat? Wat is een bajan eigenlijk?  
De naam doet een exotisch instru-
ment vermoeden, maar is in werkelijk-
heid een instrument dat we allemaal 
wel kennen: een accordeon, maar dan 
de Russische versie ervan.
Net zoals elk ander instrument een 
ontwikkeling doorgemaakt heeft om 
aan de steeds veranderende eisen 
van virtuositeit en klankrijkdom te 
voldoen, heeft ook de accordeon een 
ontwikkeling doorgemaakt die het 
instrument geschikt maakte voor klas-
sieke muziek. Bajanist Robbrecht Van 
Cauwenberghe: "Van oudsher wordt 
de accordeon gekoppeld aan volks-
muziek; de linkerhand beschikte over 
knoppen waarmee basisakkoorden 
gespeeld konden worden, die zich 
uitstekend lenen voor begeleiding 
van volksmuziek. Halverwege de 20e 
eeuw kwam daar verandering in. Met 
de linkerhand werd het ook mogelijk 
om losse noten, en dus melodielijnen, 
te spelen. In plaats van uitsluitend een 
melodie met standaardbas, kon je nu 
ook polyfone muziek met verschil-
lende melodielijnen door elkaar heen 
spelen. Sindsdien is er heel veel mu-
ziek voor dit instrument geschreven."
Robbrecht en violiste Coraline Groen 
ontdekten dat de klanken van viool en 
bajan bijzonder mooi met elkaar men-
gen (Coraline: "Als een strijkkwartet") 
en gingen op zoek naar repertoire. 
Coraline: "We zijn allebei in dezelfde 
stijlsoorten geïnteresseerd: zowel 
hele oude muziek als juist hedendaags 
repertoire. We zoeken geen piepkrak-

muziek, maar stukken met een ver-
haal, een rijkdom van klanken." 

Op het programma van vandaag staan 
twee composities die specifiek voor 
de combinatie viool-bajan geschre-
ven zijn: van de Nederlander Martijn 
Padding en van de Poolse componist 
Mikołaj Majkusiak. Paddings oeuvre 
kenmerkt zich door het "logische ver-
sus het onlogische", zoals hij het zelf 
omschrijft. Robbrecht: "Zijn muziek is 
swingend, vol onverwachte elementen 
en grappig. Een speelaanwijzing als 
'juicy' zegt al genoeg!" Coraline: "Maj-
kusiak heeft datzelfde speelse, maar 
is tegelijkertijd technisch veel uitda-
gender. Er zitten volkse elementen in, 
maar ook dramatische, wat het heel 
spannend maakt." Robbrecht: "Het is 
echt 'coole' muziek."
Hun voorliefde voor oude muziek is 
te horen in de keuze voor renaissan-
cecomponist Heinrich Isaac. Diens 
afscheidslied 'Innsbruck, ich muss dich 
lassen' was bij tijdgenoten enorm po-
pulair, en wordt ook in de huidige tijd 
nog graag voor verschillende instru-
menten bewerkt.
De twee delen uit 'Histoire du tango' 
van Piazzolla, oorspronkelijk geschre-
ven voor fluit en gitaar, zijn door Co-
raline en Robbrecht zelf bewerkt voor 
viool en bajan. Deze stukken sluiten 
naadloos aan bij de 'Eurasian tangos' 
van de Amerikaans/Japanse compo-
nist Takahashi. Geschreven voor bajan 
solo, kan Robbrecht hier het instru-
ment in al zijn facetten laten horen.

www.vioolbajan.com

 
Martijn Padding (1956)  
 Three Opposite Pieces (2011)

Heinrich Isaac (1450-1517) 
 Innsbruck, ich muss dich lassen (1495)

Ayuo Takahashi (1960) 
 Eurasian Tangos I, II, V (1998)

Ástor Piazzolla (1921-1992)
 Histoire du Tango (1986):
 - Bordello 1900
 - Café 1930

Mikołaj Majkusiak (1983)
 Sonate voor viool en accordeon (2015)
 - Scherzo, ostinato 
 - Largo, instabile 
 - Rondo, ben ritmico
 - Grave, lamentoso 
  - Presto, fugato
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