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 volgende 
 keer

CONCERT 
Oxana Thijssen, harp 
Nieuwjaarsconcert  
ZONDAG
16/01/22 
14.30 uur

Podium Eibergen bedankt:
∙ Westera Piano’s en Vleugels
∙ RegioBank
∙ Berkellands Naoberfonds
∙ Stichting Pak An
∙ Studio HEB
∙ Zijn donateurs

Mede dankzij een vaste kring van 
donateurs is Podium Eibergen in staat 
activiteiten 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. Stich-
ting Podium Eibergen o.v.v. ‘donatie’. 
Elk bedrag is welkom, we hanteren 
geen minimumbijdrage. Als dank biedt 
Podium Eibergen u diverse extra's, 
waaronder een concert exclusief voor 
donateurs.

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 
bovendien geen drempel of maximum-
bedrag. 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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BRACKM
AN TRIO 

LOCATIE: OUDE KERK ‘DE KLUNTJESPOT’, WOLINKWEG 19, HAARLO 
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 OM 14.30 UUR

DUO THOMAS DULFER, FAGOT &
DEBORAH WITTEVEEN, SAXOFOON 

INFO@PODIUMEIBERGEN.NL   · WWW.PODIUMEIBERGEN.NL   · +31 640420320

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



03/10/21

Deborah Witteveen en Thomas Dulfer 
speelden voor het eerst als duo sa-
men ter gelegenheid van een laurea-
tenconcert van Classic Young Masters. 
Dat concert vormde de start voor een 
langdurige samenwerking. 
Deborah vertelt over de repertoire-
keuze voor deze opmerkelijke combi-
natie van instrumenten. "Volgens een 
officiële bibliografie zijn er welge-
teld zes stukken voor de combinatie 
saxofoon-fagot geschreven, alle even 
onbekend en ontraceerbaar. We zijn 
dus aangewezen op bewerkingen. 
Meestal schrijven we duo's om die voor 
instrumenten in dezelfde registers als 
fagot en saxofoon geschreven zijn. De 
opera-aria's van Rossini en Rameau, 
bijvoorbeeld, zijn eerder bewerkt voor 
twee fagotten. Omdat fagot en bari-
tonsaxofoon in hetzelfde lage klankre-
gister liggen, kunnen die instrumenten 
elkaars plaats goed innemen. Datzelf-
de geldt voor klarinet en sopraansaxo-
foon, zoals in de sonate van Poulenc."
Ook een gitaarpartij omschrijven voor 
fagot, zoals bij Piazzolla's 'Café 1930' 
bleek heel goed te kunnen. Deborah: 
"In de begeleiding zitten niet enorm 
veel akkoorden of dubbelgrepen, 
waardoor de baslijn goed om te 
schrijven was voor fagot. Het is voor 
Thomas wel wat zwaarder, in die zin 
dat hij nergens adempauze heeft, en 
het hele register van de fagot aange-
sproken wordt."
Een leuke bijkomstigheid van bewer-
ken is dat je de solistische rollen nu 
eens een keer kunt omdraaien: "De 
fagot speelt altijd baslijnen, maar bij 
'Oh, Fair Cedaria' van Purcell – al sinds 

zijn kindertijd Thomas' lievelingsaria 
– wilde Thomas absoluut de melodie 
spelen. Daarom speel ik de begelei-
ding, zodat Thomas helemaal los kan 
gaan in de melodie."
Bach, Rameau of Rossini hebben niets 
meer in te brengen bij bewerkingen 
van hun composities. Nog levende 
componisten daarentegen, zoals Mel-
lits en Elizondo, hebben een belang-
rijke stem in het maken van bewer-
kingen. Thomas en Deborah vragen 
in zo'n geval altijd om toestemming 
en sturen opnames van hun versie. 
Ze hebben nog nooit meegemaakt 
dat een componist niet openstond 
voor een alternatieve versie van hun 
eigen werk. Sterker nog, via Facebook 
ontstaan soms hele leuke contacten 
tussen het duo en de componist.
Naast de bewerkingen voor duo, 
staan ook twee originele stukken voor 
saxofoon solo en fagot solo op het 
programma. 'Pulse' van David en 'Mit 
FaGottes Hilfe' van Pirchner laten al 
gauw horen dat je op een fagot of 
saxofoon meer kan dan alleen een 
mooie melodie spelen.
Met de 'Devil's Waltz' van de Belgi-
sche componist Verhelst, "een ech-
te uitsmijter", eindigen Thomas en 
Deborah dit programma. Een "bonte 
avond", zoals zij dit programma zelf 
noemen, vanwege de bonte mix van 
muzikale invallen: van de polyfonie 
van Bach tot een tango van Piazzolla, 
van opera tot duivelse wals. Een bonte 
avond, maar dan op een herfstmiddag 
in de Kluntjespot in Haarlo.

www.dulferenwitteveen.com
03/10/21

Gioachino Rossini (1792-1868) 
 Aria's uit 'Il Barbiere di Siviglia', 
 arr. F.R. Gebauer en B. Koenigsbeck
 - Ecco ridente in cielo

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)  
 'Les Sauvages' en 'Tambourin'

Marc Mellits (1966) 
 Black (2008)

Vincent David (1974)
 Pulse

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

Francis Poulenc (1899-1963)
 Sonate voor klarinet en fagot FP.32 (1922)
 - I. Allegro - II. Romance - III. Final
pauze

Daniel Schnyder (1961)
 Tales from another Time

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 Inventies 8, 9, 10 BWV 779-781

Werner Pirchner (1940-2001)
 Mit FaGottes Hilfe

Henry Purcell (1659-1695)
 Oh, fair Cedaria, hide those eyes

Gioachino Rossini (1792-1868) 
 Aria's uit 'Il Barbiere di Siviglia', 
 arr. F.R. Gebauer en B. Koenigsbeck
 - Largo al factotum

José Elizondo (1972)
 Otoño en Buenos Aires

Steven Verhelst (1981)
 Devil's Waltz

DULFER & WITTEVEEN
 Thomas Dulfer, fagot & Deborah Witteveen, saxofoonRO
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