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CONCERT 
Pareltjes op Érard harp
met Oxana Thijssen
ZONDAG
09/10/22 
14.30 uur

KAMERMUZIEKFESTIVAL EIBERGEN
9 concerten door 13 topmusici van 
nationale en internationele faam
VRIJDAG 03/06/22 t/m 
MAANDAG 06/06/22 
'ODE AAN DE MuZIEK'

Podium Eibergen bedankt:
∙ Marinus Klasen,  
  development & consultancy
∙ Stichting Pak An
∙ Zijn sponsoren 
∙ Zijn donateurs

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

Doneren
U kunt een bedrag naar eigen 
keuze doneren aan stichting 
Podium Eibergen via www.podi-
umeibergen.nl/doneren, of door 
de onderstaande QR-code te 
scannen. Wij beschouwen onze 
donateurs als Vrienden. Als dank 
voor uw bijdrage biedt Podium 
Eibergen u dan ook diverse 
extra’s, waaronder een concert 
exclusief voor Vrienden.
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Anne Brackman 
piano
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In 'Een reis door inspiraties' speelt 
pianiste Anne Brackman piano-
werken omlijst met door haar zelf 
samengesteld (bewegend) beeldma-
teriaal. 
Als kleuter bespeelde Anne al twee 
instrumenten, piano en dwarsfluit, 
en schreef ze haar eerste muziek-
stukjes. Haar eerste piano- en fluit-
boeken versierde ze met verhaaltjes 
en tekeningetjes, die uitdrukten wat 
zij in de muziek hoorde. Ook nu, 
ruim twintig jaar later, is muziek voor 
Anne meer dan alleen een wereld 
van klanken. "Als ik speel zie ik altijd 
beelden voor me. De natuur, met 
de wisselende kleuren en lichtin-
vallen, speelt daarin een grote rol." 
In het concert van vandaag deelt 
Anne deze combinatie van muziek 
en beeld voor het eerst met het 
publiek. Centraal staan werken die 
voor haar als pianist van grote bete-
kenis zijn geweest.
Schubert was Annes vroegste 
inspiratiebron: "Toen mijn broer 
en ik nog heel jong waren, zetten 
onze ouders elke avond een cd op 
waardoor we rustig in slaap vielen. 
Zo hoorde ik de Impromptu's van 
Schubert, gespeeld door Radu Lupu, 
avond aan avond in mijn slaapkamer-
tje. Ik vond ze zo mooi, dat ik zelf 
ook piano wilde gaan spelen." 
De Tweede Ballade van Liszt inspi-
reerde haar bij het schrijven van de 
Nocturne: "Het tweede thema van 
de ballade is het mooiste thema dat 
ooit bedacht is, en de opbouw vind 
ik waanzinnig mooi. In mijn Nocturne 
heb ik dezelfde opbouw verwerkt."

De Intermezzi van Brahms vormen 
voor Anne vooral een inspiratiebron 
vanwege de uitvoering daarvan 
door een van haar medestudenten 
van het Conservatorium van Am-
sterdam. "Hij speelde tijdens een 
groepsles deze Intermezzi op een 
hele persoonlijke manier, die mij 
enorm raakte. Vervolgens ontstond 
een discussie in hoeverre je je eigen 
persoonlijke gevoel zwaarder mag 
laten wegen dan het idee van de 
componist. Hij zei daarop: 'Ik blijf 
liever bij mezelf dan dat ik mezelf ga 
veranderen om bij een groot publiek 
in de smaak te willen vallen.' Dat is 
me altijd bijgebleven."
Beethoven krijgt met zijn Wald-
stein Sonate een hoofdaandeel in 
het programma. "Beethoven legde 
de basis voor alle muziek die later 
geschreven is. Hij ging in tegen alles 
wat de norm was. Vanuit de strakke 
sonatevorm zocht hij de grenzen 
op, hij zocht nieuwe, vrijere vormen, 
ging experimenteren met dynamiek, 
pedaal, de technische mogeijkhe-
den van het instrument. Hij werd 
door zijn omgeving vaak niet be-
grepen, werd nors en onhandelbaar 
gevonden, maar hij was wel degelijk 
een heel gevoelig en emotioneel 
mens."
Als beeld bij de Waldstein Sona-
te heeft Anne gekozen voor een 
schilderij van Mariëlle Bakker: "Bij 
Beethoven zie ik altijd heel duide-
lijke kleuren en lijnen voor me. Dit 
schilderij past daar precies bij."

www.annebrackman.com
24/04/22
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- Impromptu op. 90 nr. 3
- Impromptu op. 90 nr. 2 
  (1827)
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 Brahms (1833-1897)

Uit Klavierstücke op. 118 (1893) 
- Intermezzo. Allegro non assai, ma molto appassionato
- Intermezzo. Andante teneramente
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Ballade nr. 2, S.171 (1853)
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Nocturne (2019)

Lud
w

ig
 va

n Beethoven (1770-1827)

Pianosonate nr. 21 in C, op. 53 'Waldstein' (1804)
- Allegro con brio
- Introduzione. Adagio molto
- Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo


