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Podium Eibergen is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.
Dat betekent dat uw gift aan Podium
Eibergen voor speciale belastingaftrek in
aanmerking kan komen. Neemt u gerust
contact met ons op voor meer informatie.

18 DECEMBER 2021 OM 13.30 EN 15.30 UUR
WENEN 1800 —1900 MET HET BRACKMAN TRIO

GUSTAV KLIMT

Tot een
volgende
keer

CONCERT
Oxana Thijssen, harp
Nieuwjaarsconcert		

ZONDAG
16/01/22
14.30 uur

CONCERT
Daniel Rowland, viool &
Maja Bogdanović, cello

ZATERDAG
12/03/22
14.30 uur

PIANOTRIO OP. 1 NR. 2-LUDWIG VAN BEETHOVEN
LOCATIE: BRACKMAN BOEDERIJ, KORMELINKBULTEN 3, 7151 NE EIBERGEN
INFO@PODIUMEIBERGEN.NL-WWW.PODIUMEIBERGEN.NL-+31 640420320

www.brackmantrio.com
www.timbrackman.com
www.kalledebie.nl
www.rikkuppen.nl

SCHÖNBERG (1903)

“Ik wilde altijd al Verklärte Nacht spelen. De muziek is prachtig, net als het
gedicht van Richard Dehmel, waarop
het gebaseerd is. Maar dat was zo’n
droom die nooit uit zou komen, het
is immers voor strijksextet geschreven. Totdat iemand ons op het spoor
van deze bewerking voor pianotrio
bracht”, vertelt Rik. “Helemaal blij
heb ik meteen de partij gekocht, ik
vind het geweldig om het nu te kunnen spelen.”
Waar Schönberg zich wilde ontworstelen aan het keurslijf van de harmonie, zocht Beethoven de randjes van
de klassieke vorm op.
Kalle: “De ‘klassieke’ componisten
baseerden zich op de retoriek van de
klassieke oudheid. De compositie, het
betoog, is zorgvuldig opgebouwd,
met een voorstel, een tegenvoorstel,
de bevestiging. Mozart, Haydn en
Beethoven waren de meesters van

BRACKMAN TRIO

deze klassieke sonatevorm. Beethoven drukte er zijn eigen stempel op,
met stemmingsveranderingen en veel
accenten. Het publiek, gewend aan de
‘natuurlijkheid’ van Mozart en Haydn,
vond Beethoven vaak te overdreven,
te extreem.”
Rik: “Bij Beethoven vraag je je altijd
af: is hij een romanticus of een klassiek componist? Hij kon beide stijlen
perfect met elkaar verbinden. Hij
was heel experimenteel. Datzelfde
geldt voor Schönberg: die verbindt
het romantische met het moderne.
In Verklärte Nacht hoor je die eerste
aarzelende stap: ik wil ergens heen
waar ik nog niet helemaal heen durf.
Hij gaat daarin al heel ver, met zulke
extreme harmonische verbindingen,
dat je haast geen toonsoorten meer
kunt vinden. En toch zijn ze er.”
Kalle: “Net als Beethoven was Schönberg een meester in structuur. Ondanks de gewaagde harmonische verbindingen hoor je hoe de nacht van
donker − d kleine terts − overgaat in
licht − D grote terts.”
Rik: “Beiden konden als een van de
weinigen iets groots teweegbrengen.
Ze waren beiden ook buitenstaanders. Dat trok Schönberg aan in dit
gedicht, denk ik: de zoektocht naar
begrip, waardering, acceptatie. Wie je
ook bent, je mag er zijn. Ik denk dat
hij dat in zijn leven niet vaak gevoeld
heeft.”

BEETHOVEN (1803)

Wenen, 1795: Beethoven schrijft zijn
opus 1, een bundel van 3 pianotrio’s.
Voor het eerst krijgt de cello een zelfstandige rol ten opzichte van de bas
in de piano. Beethoven legt de grondslag voor het moderne pianotrio.
Wenen, 1899: Schönberg schrijft Verklärte Nacht. De eerste tekenen van
atonaliteit laten zich horen. Schönberg zet de eerste stappen naar zijn
latere twaalftoonsmuziek.
Rik Kuppen en Kalle de Bie, pianist en
cellist van het Brackman Trio, vertellen wat deze vertegenwoordigers van
de Eerste en Tweede Weense School
van elkaar onderscheidt, maar ook
wat hen juist met elkaar verbindt.
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Pianotrio in G op. 1 nr. 2
(1795)
- Adagio – Allegro vivace
- Largo con espressione
- Scherzo. Allegro
- Finale. Presto

Arnold Schönberg
(1874-1951)

Verklärte Nacht, op. 4
(1899/1932)

Arr. Eduard Steuermann (1892-1964)
Gedicht: Richard Dehmel (1863-1920)
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VERLICHTE NACHT

VERKLÄRTE NACHT

Twee mensen gaan door kaal, kil woud;
de maan loopt mee, hun blik beschouwt.
De maan loopt over hoge eiken,
geen wolkje omfloerst het hemellicht,
waarin de zwarte kruinen reiken.
Er spreekt een vrouwengezicht:

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen,
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ik draag een kind, en niet van jou,
ik loop in zonde naast jou.
Ik ben mijzelf zwaar te buiten gegaan;
ik geloofde niet meer in geluk
toch hield een diep verlangen aan
naar levensvrucht, naar moedergeluk
en plicht – toen heb ik mij verstout,
liet mijn schaamte huiverend boud
bevoelen door een man zonder naam
én heb mij geprezen en gezoet.
Nu heeft het leven zich gewroken,
nú heb ik jou, o jou ontmoet.

Ich trag ein Kind, und nit von dir,
ich geh in Sünde neben dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen;
ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensfrucht, nach Mutterglück
und Pflicht – da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt,
nun bin ich dir, o dir begegnet.

Zij loopt met onbeholpen tree,
zij kijkt omhoog, de maan loopt mee;
haar donkere blik verdrinkt in licht.
Er spreekt een mannengezicht:

Sie geht mit ungelenkem Schritt,
sie schaut empor, der Mond läuft mit;
ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Het kind dat jij hebt gekregen,
wees hem onbezwaard toegenegen,
en zie, hoe helder het heelal schittert!
Het grote Al glanst om ons twee,
jij drijft met mij op koude zee,
maar een eigen warmte glinstert
van jou in mij, van mij in jou;
het vreemde kind zal met licht verkoren,
uit jou, voor en van mij, worden geboren,
jij hebt de glans in mij geraakt,
jij hebt mijzelf tot kind gemaakt.

Das Kind, das du empfangen hast,
sei deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von dir in mich, von mir in dich;
die wird das fremde Kind verklären,
du wirst es mir, von mir gebären,
du hast den Glanz in mich gebracht,
du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Hij pakt haar bij de stevige dij
in de lucht mengt zich hun adem vrij,
twee mensen gaan door helverlichte nacht.

Er faßt sie um die starken Hüften,
ihr Atem mischt sich in den Lüften,
zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Vertaling (2018): Emile van Brakel

Gedicht (1896): Richard Dehmel

