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Jaarverslag 2021

Voorwoord
Deze terugblik op 2021 verschijnt op een moment waarop dat jaar al erg ver achter ons
lijkt te liggen. Met de oorlog in Oekraïne is de wereld sinds het jaareinde ingrijpend veranderd, zodat wij met misschien nog wat meer afstand dan anders terugblikken. Het voorbije jaar zien we als een jaar waarin corona ons niet klein kreeg, maar waarin we naast ons
reguliere concertprogramma zelfs een aantal nieuwe activiteiten wisten te ontplooien.
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De doelstelling van Stichting Podium Eibergen is tweeledig. We streven ernaar een zo
breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met verschillende vormen van (podium)kunsten in Eibergen en omstreken. Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van
culturele evenementen op kleine podia in de omgeving van Eibergen. Daarnaast richten we
ons op het organiseren van educatieve culturele projecten. Die tweede doelstelling heeft in
2021 meer aandacht gekregen dan in eerdere jaren.

Terugblik op 2021
Coronavirus
Waar corona ons in 2020 overviel als een nieuw en onbekend virus, leerden we het in 2021 maar
al te goed kennen. Vaak was er teleurstelling over strengere of voortdurende maatregelen, nieuwe varianten die nog besmettelijker bleken en aanhoudende uitdagingen voor bepaalde sectoren. Veel geplande concerten van Podium Eibergen werden uitgesteld, soms zelfs voor een tweede keer, maar we vonden creatieve manieren om zo veel mogelijk toch te laten doorgaan. Juist
vanwege corona was er meer tijd voor het ontwikkelen van ons lespakket Met open oren. Zeker
is dat zonder de pandemie onze balkonconcerten voor senioren niet hadden plaatsgevonden.
Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, hebben we te maken met een coronavariant
die weliswaar zeer besmettelijk is, maar waarbij het aantal ic-opnames laag blijft. Eind 2021
konden we dat nog niet voorzien. Vanzelfsprekend hopen we dat een pandemie onze dromen en ambities niet opnieuw in de weg zit. De crisis heeft ons hoe dan ook doen beseffen dat we wendbaar genoeg zijn om er onder alle omstandigheden iets van te maken.

Wortelschieten
Ondanks de relatieve stilte in de brede culturele sector lukte het Podium Eibergen om
in 2021 zijn wortels dieper te laten groeien. Ons publiek bleef ons trouw bij concerten in
aangepaste vorm en onze vrienden bleven ons steunen. Een aantal banden die al in de
eerste jaren waren gesmeed, bewezen in 2021 hun waarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
samenwerking met Stichting Pak An, die ons in 2020 coaching aanbood. In 2021 bracht Pak
An ons in contact met diverse andere instellingen en concertlocaties in de omgeving, zoals
Culturije en het Berkellandse Naoberfonds . Het Naoberfonds moedigde ons vervolgens
aan om projecten waarover we al een tijdlang droomden nu daadwerkelijk tot stand te
brengen. In 2021 speelden we voor het eerst in de Oude Kerk “Kluntjespot” in Haarlo. Dat
is ons zo goed bevallen dat we deze locatie inmiddels als ons tweede thuis beschouwen.
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Educatie

Nieuwe activiteiten
Naast ons reguliere concertprogramma vonden we in 2021 ruimte om een aantal plannen
die tot dan toe dromen waren gebleven tot wasdom te brengen. Zo ontstonden het lespakket voor basisscholen Met open oren, de masterclass voor violisten rond Hemelvaart en de
balkonconcerten voor senioren in juni. Ook brachten we voor het eerst een concert via een
livestream bij ons publiek thuis. In het jaaroverzicht hieronder is een uitgebreidere beschrijving van deze nieuwe activiteiten opgenomen.

Bestuurszaken
Bestuurssamenstelling en stichtingsstructuur
Sinds de oprichting van de stichting in 2018 is Podium Eibergen op allerlei manieren gegroeid: het aantal activiteiten dat we organiseerden nam toe, ons publieksbereik werd
groter en ook ons netwerk van locaties, fondsen en media is fors uitgebreid. Passend bij
die groei en ontwikkeling bereidden we eind 2020 al een structuurwijziging voor, die op 23
januari 2021 leidde tot een verandering in de bestuurssamenstelling. Josine Brackman was
niet langer bestuurslid en werd zakelijk leider. Dirk Jan Brouwer trad aan als nieuwe voorzitter. Eva Pelgrom volgde op 22 februari 2022 Marguerite Ruys op als secretaris.
Bestuurssamenstelling op 31 december 2021
Dirk Jan Brouwer, voorzitter			
Marguerite Ruys, secretaris			
Marianne Zweers, penningmeester		

Lespakket Met open oren
Podium Eibergen ontwikkelde in 2021 het lespakket Met open oren, luisteren naar (klassieke) muziek. Het pakket bestaat uit twee lessen en is geschikt voor kinderen uit groep
3 tot en met 6. Zij leren hoe je zonder woorden en uitsluitend met klanken en ritmes een
verhaal kunt vertellen. In de eerste les gaat een muziekdocent van Podium Eibergen met
de kinderen ritmes en melodietjes bij dieren bedenken, tot een compleet verhaal in muziek ontstaat. In de tweede les komen twee musici met hun instrumenten naar school om
verschillende muzikale verhalen te vertellen. Ze geven een vrolijk concert, met muziek van
componisten die heel lang geleden al verhalen in muziek bedachten, aangevuld met muziek van de kinderen zelf.
Educatie is een van de doelstellingen van Stichting Podium Eibergen. Nu veel scholen nog
programma’s inhalen die door corona moesten worden uitgesteld, is het de uitdaging om
het lesprogramma nu aan de man te brengen. De mooie folder die bij het lespakket ontworpen is zal daarbij helpen. Met open oren is al opgenomen in de gids van Sjors Sportief/
Creatief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland.

Uitvoerende taken
Tim Brackman, artistiek leider
Josine Brackman, zakelijk leider
Hans-Evert Brackman, vormgever/adviseur

Het driekoppige bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester wordt ondersteund
door zakelijk leider Josine Brackman, artistiek leider Tim Brackman en grafisch vormgever/
adviseur Hans-Evert Brackman.
Het bestuur heeft in 2021 tien maal vergaderd. Veel bestuursvergaderingen vonden online
plaats.

Bestuurstaken
De belangrijkste taken van het bestuur zijn:
- Het besturen van de stichting;
- Het vaststellen van de programmering van concerten en de inhoud van overige
activiteiten;
- Het op professionele en toegankelijke wijze organiseren van alle culturele projecten van
Podium Eibergen en het promoten daarvan;
- Het werven van donateurs, sponsors en fondsen.

LESPAKKET “MET OPEN OREN. LUISTEREN
NAAR (KLASSIEKE) MUZIEK” (GROEP 3, 4, 5, 6)
Hoe kan je een kangoeroe horen springen? Een zwaan horen
zwemmen? Of een hommel horen zoemen? In de lessen “Met
open oren. Luisteren naar (klassieke) muziek” leren kinderen uit
groep 3 tot en met 6 hoe je zonder woorden, uitsluitend met klanken en ritmes, een verhaal kunt vertellen.
In de voorbereidende les komt een muziekdocent van Podium Eibergen in de klas. Samen met de docent gaan de kinderen ritmes
en melodietjes bij dieren bedenken, en zelfs een heel verhaal in
muziek vertellen.
In de tweede les komen twee professionele musici met hun instrumenten verschillende muzikale verhalen vertellen. Een vrolijk
concert, met muziek van componisten die heel lang geleden al
verhalen in muziek bedachten, aangevuld met muziek van de kinderen zelf.
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De kinderen krijgen een boekje waarin de verschillende voorbeelden, opdrachten, liedjes en stripverhaaltjes zijn opgenomen die ze
in de les en bij het concert hebben uitgevoerd en hebben beluisterd.

REN

DE DOCENTEN EN MUSICI

De voorbereidende les wordt gegeven door Josine Brackman-Pijnacker Hordijk. Josine heeft zich als dwarsfluitdocent
gespecialiseerd in het lesgeven aan jonge kinderen. Rode draad
in haar dwarsfluitlessen is het verhaal achter de muzieknoten:
hoe weet je wat de componist wil vertellen en hoe kan jij daar als
speler uitdrukking aan geven? Daarvoor moet je natuurlijk leren
hoe je een instrument bespeelt, maar vooral ook hoe je je gehoor
en fantasie kunt gebruiken. Zo kan zelfs een beginner met slechts

MET

één of twee tonen al verschillende muzikale karakters leren neerzetten.
Tim Brackman is professioneel violist. Hij treedt zelf veel op in
binnen- en buitenland, met zijn eigen strijkkwartet, het Animato Kwartet, en het Brackman Trio (pianotrio). Daarnaast geeft hij
graag les en vertelt hij graag over muziek. Als artistiek leider van
Podium Eibergen is een van zijn missies om het publiek wegwijs te
maken in de (veelal onbekende) wereld van de klassieke muziek.
Maar niet alleen het oudere publiek, ook het jongere publiek wil
hij graag mee laten genieten van de mooie muziek die door de
eeuwen heen geschreven is.
In het lespakket “Met open oren” hebben Josine en Tim hun
ervaringen in het lesgeven aan jonge kinderen gebundeld. Aan de
hand van zing-, klap- en luisteropdrachten maken ze de kinderen
wegwijs in de klankwereld van de klassieke muziek.
De musici die op het concert spelen zijn uitgekozen vanwege hun
speciale affiniteit met de belevingswereld van jonge kinderen.

PODIUM EIBERGEN

Stichting Podium Eibergen is eind 2018 opgericht, met als doel om
een zo breed mogelijk publiek in aanraking te laten komen met
klassieke muziek. Zo organiseert Podium Eibergen een concertreeks, met een serie concerten op kleine, intieme podia in Eibergen en omgeving, waar een vraaggesprek van musici en publiek
standaard deel van uitmaakt. Daarnaast vinden projecten plaats
als masterclasses voor professionele en amateurmusici, concerten
voor verzorgingstehuizen en schoolconcerten.

CONTACT

Voor meer informatie over het lespakket van Podium Eibergen
kunt u contact opnemen via 06-40420320 of
info@podiumeibergen.nl
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LUISTEREN NAAR (KLASSIEKE) MUZIEK
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Concerten in 2021

Masterclass voor viooltalent in en uit Berkelland
Op 13 en 14 mei organiseerden we onze eerste masterclass voor zes conservatoriumstudenten viool en twee
Berkellandse violisten, met lessen door respectievelijk
Peter Brunt en Tim Brackman. De deelnemers werden
gastvrij ontvangen op de Brackman Boerderij, voor lessen,
onderdak en maaltijden. Op de tweede dag zette pianiste
Marianne Boer zich achter de vleugel om de deelnemers
tijdens hun lessen op de piano te begeleiden. Ter afsluiting vond een informele slotpresentatie plaats, waarbij de
deelnemers de ingestudeerde stukken voor elkaar voorspeelden.

Bij alle concerten van Podium Eibergen krijgt het publiek naast een papieren concertprogramma een mondelinge toelichting van de musici, waarbij elke uitvoerende die
toelichting invult op een manier die bij hem of haar past. Hieronder volgt een beschrijving van alle concerten die in 2021 de revue passeerden. Uitgebreidere informatie
daarover is te vinden op de website van Podium Eibergen.

Animato Kwartet – de livestream als nouveauté
Het jaar begon voor Podium Eibergen met een concert van het Animato Kwartet op
20 maart 2021. Het concert was al in 2020 geprogrammeerd, maar werd vanwege de
coronamaatregelen uitgesteld naar deze datum. Toen het concert op 20 maart opnieuw niet door dreigde te gaan, besloten we het via een livestream aan te bieden. Tijdens dit online concert speelde het Animato Kwartet strijkkwartetten van Mozart en
Debussy. De livestream was van 20 tot en met 23 maart 2021 terug te zien. Een online
uitgezonden concert was voor ons een nieuwigheid, die ook wat technische uitdagingen meebracht. De insteek om publiek zo veel mogelijk bij de uitvoering te betrekken kreeg bij dit internetconcert vorm doordat men vooraf en tijdens het concert de
mogelijkheid had om vragen aan het kwartet te stellen. Daar werd volop gebruik van
gemaakt, zodat een boeiend nagesprek ontstond. Ook dat kon – en kan nog steeds –
worden teruggkeken.

Aanvankelijk was de bedoeling dat de masterclasses en
het afsluitende concert voor publiek toegankelijk waren,
maar helaas was dat door de coronamaatregelen niet
mogelijk. Daarom werd cameraman Tom Krooshof, met
wie we in contact kwamen via het Naoberfonds, gevraagd
een video-impressie van de masterclassdagen te maken.
De video is via de website, Facebook en de nieuwsbrief bij
onze achterban terechtgekomen.

▶
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Balkonconcerten voor Berkellandse ouderen

Verhalen van de bajan en de viool

Op 20, 21 en 22 juni initieerden we met steun van het Berkellandse Naoberfonds concerten voor senioren die we samen met Culturije en de Sportfederatie vorm hebben gegeven
in een reeks van tien balkonconcerten in de gemeente Berkelland. Violist Tim Brackman en
(alt)violist Floor Le Coultre gingen de uitdaging met het weer aan. Hun planning kwam niet
precies overeen met die van de weergoden, zodat ze hun reisplan wat moesten aanpassen.
Uiteindelijk speelden zij op binnen- en buitenlocaties in Eibergen, Ruurlo, Borculo en Neede. Niet overal was de opkomst even groot, maar Tim en Floor genoten van de informele
setting, van de tuin en de straat als concertpodium en van de vaak hartverwarmende reacties van de bewoners van de zorginstellingen voor wie zij speelden.

Op 10 juli speelde het duo Coraline Groen en Robbrecht Van
Cauwenberghe twee opeenvolgende concerten in de Kluntjespot in Haarlo. Het programma was eigenlijk bedacht voor de
maand februari, maar werd door de pandemie eerst verschoven naar april en toen naar juli. Daarmee werd het het laatste
concert van het culturele jaar, en tegelijkertijd het eerste in de
Kluntjespot.

Het idee om concerten voor senioren in de vorm van balkonconcerten te gieten kwam van
Culturije, naar het voorbeeld van de beweeglessen voor ouderen die de Sportfederatie op
dat moment al verzorgde. De Sportfederatie had zodoende al contact met locaties binnen
de gemeente Berkelland, en Culturije leverde naast organisatorische ook financiële steun.
De concerten pasten goed bij onze doelstelling om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te laten komen met klassieke muziek, maar ook bij onze wendbaarheid in tijden van
corona. Net als bij de livestream lieten we zien dat we uitgaan van wat wél mogelijk is.

Coraline en Robbrecht speelden werken van Martijn Padding en
Mikołaj Majkusiak speciaal voor de combinatie viool-bajan, en
daarnaast bewerkte composities van Heinrich Isaac, Piazzolla en
Takahashi, en een toegift van Maria Theresia von Paradis. Het
programma was zo samengesteld dat de combinatie van bajan
en viool prachtig uit de verf kwam, met stukken die allemaal een
verhalend karakter hadden. Van het concert maakte het Naoberfonds voor zijn eigen website een mooie video-impressie, ter
ondersteuning van een interview met Tim en Josine Brackman.

CULTURIJE EN PODIUM EIBERGEN PRESENTEREN

BALKONCONCERTEN
VOOR SENIOREN

20, 21, 22 JUNI 2021

09.45 – 10.15 u

Sylland

Borculo

11.15 – 11.45 u

Beethovenstraat

Borculo

Maandag 21 juni

15.00 – 15.30 u

Hemminkhof

Ruurlo

Dinsdag 22 juni

13.00 – 13.30 u

Maatpoort

Maandag 21 juni

Dinsdag 22 juni

Dinsdag 22 juni

13.00 – 13.30 u

10.00 – 10.30 u

14.30 – 15.00 u

Esgaarden/Waaijer

Neede

Whemerhof

Eibergen

De Heldershoek

Eibergen

Eibergen

08/20

MIKOŁAJ MAJKUSIAK
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ÁSTOR PIAZZOLLA
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www.vioolbajan.com

AYUO TAKAHASHI

Maandag 21 juni

Op het programma van vandaag staan
twee composities die speciﬁek voor
de combinatie viool-bajan geschreven zijn: van de Nederlander Martijn
Padding en van de Poolse componist
Mikołaj Majkusiak. Paddings oeuvre
kenmerkt zich door het "logische versus 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: "Majkusiak heeft datzelfde speelse, maar
is tegelijkertijd technisch veel uitdagender. 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 renaissancecomponist Heinrich Isaac. Diens
afscheidslied 'Innsbruck, ich muss dich
lassen' was bij tijdgenoten enorm populair, en wordt ook in de huidige tijd
nog graag voor verschillende instrumenten bewerkt.
De twee delen uit 'Histoire du tango'
van Piazzolla, oorspronkelijk geschreven voor ﬂuit en gitaar, zijn door Coraline en Robbrecht zelf bewerkt voor
viool en bajan. Deze stukken sluiten
naadloos aan bij de 'Eurasian tangos'
van de Amerikaans/Japanse componist Takahashi. Geschreven voor bajan
solo, kan Robbrecht hier het instrument in al zijn facetten laten horen.

HEINRICH ISAAC

Maandag 21 juni

besloten optredens in verschillende
woonzorgcentra in gemeente Berkelland

muziek, maar stukken met een verhaal, een rijkdom van klanken."

MARTIJN PADDING

Zondag 20 juni

Muziek voor viool en bajan – wat kan
je je daarbij voorstellen? Hoe klinkt
dat? Wat is een bajan eigenlijk?
De naam doet een exotisch instrument vermoeden, maar is in werkelijkheid 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 klassieke muziek. Bajanist Robbrecht Van
Cauwenberghe: "Van oudsher wordt
de accordeon gekoppeld aan volksmuziek; 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 verschillende melodielijnen door elkaar heen
spelen. Sindsdien is er heel veel muziek voor dit instrument geschreven."
Robbrecht en violiste Coraline Groen
ontdekten dat de klanken van viool en
bajan bijzonder mooi met elkaar mengen (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-

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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Fagot en saxofoon openen het culturele seizoen 2021/2022

Wenen 1800-1900 met het Brackman Trio

Op 3 oktober speelden Thomas Dulfer en Deborah Witteveen in de middag in de Kluntjespot in Haarlo – inmiddels onze derde activiteit op deze locatie. Om de 1,5 meter te kunnen
garanderen werd het concert uit voorzorg geprogrammeerd in de Kluntjespot, dat over
meer zitplaatsen beschikt dan de Brackman Boerderij. Dulfer en Witteveen, laureaten van
Classic Young Masters, speelden bewerkte stukken voor de combinatie fagot en saxofoon
van enerzijds oude meesters als Rossini en Rameau en anderzijds levende componisten
als Mellits en Elizondo. Bovendien lieten ze allebei een solowerk voor hun instrument horen. Tubantia was bij deze gelegenheid aanwezig en publiceerde daarover een artikel, met
daarin waardering voor de laagdrempeligheid van het concert, ondanks de vele onbekende
werken die gespeeld werden.

Op 18 december speelde het Brackman Trio, bestaande uit Tim Brackman, Kalle de Bie en Rik Kuppen, twee opeenvolgende middagconcerten in de Brackman Boerderij, precies op tijd voordat een nieuwe
lockdown werd afgekondigd. Het concert werd tweemaal achter elkaar
uitgevoerd, zodat bezoekers voldoende afstand konden houden. Op
het programma stonden Schönbergs Verklärte Nacht, oorspronkelijk
geschreven voor strijksextet, en Pianotrio opus 1 nr. 2 van Beethoven.
Violist Tim Brackman gaf ook nu weer een mooie toelichting op de
achtergrond van de stukken en vertelde over de manier waarop ze via
Wenen met elkaar verbonden zijn.

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

18
WE

TIM BRACKMAN, VIOOL-KALLE DE BIE, CELLO-RIK KUPPEN, PIANO

PIANOTRIO OP. 1 NR. 2-LUDWIG VAN BEETHOVEN

Doneren

Podium Eibergen bedankt:
∙ Westera Piano’s en Vleugels
∙ RegioBank
∙ Berkellands Naoberfonds
∙ Stichting Pak An
∙ Marinus Klasen,
development & consultancy
∙ Studio HEB
∙ Zijn donateurs

VERKLÄRTE NACHT-ARNOLD SCHÖNBERG
LOCATIE: BRACKMAN BOERDERIJ, KORMELINKBULTEN 3, 7151 NE EIBERGEN
INFORMATIE, RESERVERING EN TICKETS ZIE: WWW.PODIUMEIBERGEN.NL

OXANA THIJSSEN

ONTWERP: HEB, FOTO: SARAH WIJZENBEEK

Daniel Schnyder (1961)
Tales from another Time
BACH

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Inventies 8, 9, 10 BWV 779-781
Werner Pirchner (1940-2001)
Mit FaGottes Hilfe

PURCELL

PIRCHNER

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

VERHELST

ELIZONDO

Steven Verhelst (1981)
Devil's Waltz
03/10/21
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“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.”
www.brackmantrio.com
www.timbrackman.com
www.kalledebie.nl
www.rikkuppen.nl

SCHÖNBERG (1903)

POULENC

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

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.

BEETHOVEN (1803)

DAVID

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

RAMEAU

Marc Mellits (1966)
Black (2008)

pauze
SCHNYDER

03/10/21

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

Vincent David (1974)
Pulse
PIAZZOLLA

www.dulferenwitteveen.com

DULFER
& WITTEVEEN
Thomas Dulfer, fagot & Deborah Witteveen, saxofoon
Gioachino Rossini (1792-1868)
Aria's uit 'Il Barbiere di Siviglia',
arr. F.R. Gebauer en B. Koenigsbeck
- Ecco ridente in cielo

MELLITS

zijn kindertijd Thomas' lievelingsaria
– wilde Thomas absoluut de melodie
spelen. Daarom speel ik de begeleiding, 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 Mellits en Elizondo, hebben een belangrijke stem in het maken van bewerkingen. 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 Belgische componist Verhelst, "een echte 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.

ROSSINI

Deborah Witteveen en Thomas Dulfer
speelden voor het eerst als duo samen ter gelegenheid van een laureatenconcert van Classic Young Masters.
Dat concert vormde de start voor een
langdurige samenwerking.
Deborah vertelt over de repertoirekeuze voor deze opmerkelijke combinatie van instrumenten. "Volgens een
ofﬁciële bibliograﬁe zijn er welgeteld 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 baritonsaxofoon in hetzelfde lage klankregister liggen, kunnen die instrumenten
elkaars plaats goed innemen. Datzelfde geldt voor klarinet en sopraansaxofoon, 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 aangesproken wordt."
Een leuke bijkomstigheid van bewerken 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

FOTO’S: SARAH WĲZENBEEK, ÖNDER
KONURALP, WIKIPEDIA, GUSTAV KLIMT,
CHRISTIAN HORNEMANN, ARNOLD
SCHÖNBERG CENTER, VIENNA E.A.

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.

18/12/21

TIM BRACKMAN, VIOOL
KALLE DE BIE, CELLO
RIK KUPPEN, PIANO

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)

18/12/21

TIM

U kunt een bedrag naar eigen keuze
doneren aan stichting Podium Eibergen
via www.podiumeibergen.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.

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

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
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Algemeen
Stichting Podium Eibergen is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI en
hanteert de Governance Code Cultuur.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en jaarlijks wordt een jaarrekening gemaakt. Het
bestuur van Podium Eibergen moet deze stukken goedkeuren. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie voordat zij wordt goedgekeurd.
Gestreefd wordt om de uitgaven door de inkomsten te bekostigen en daardoor niet in te
teren op het eigen vermogen. Het aantrekken van donateurs, sponsoren en fondsenwerving
vormen hiertoe een belangrijke activiteit.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen
zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Deze kosten worden veelal niet gedeclareerd of geschonken als gift.
Stichting Podium Eibergen heeft geen personeel in dienst.

Financieel verslag

Balans (in €)
Activa

				
					
Type liquide middelen		
		
31-12-2021
31-12-2020
					
Bankrekening								
5017		
2335
Contant in kas							
83		
43
					
					
Totaal activa							
5100		
2378
					
					
					
					
Passiva					
					
Nog te betalen kosten			
			
			
7
					
Reserve projecten					
Concertreeks					200				
Vriendenconcert				800			
Muziekfestival				500
Muziekfestival kinderconcerten		
800
Totaal bestemmingsreserve

				

Algemene reserve						
					
					
Totaal passiva					
					
						
			

2300		

1000

2800			

1371

5100		

2378
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Staat van inkomsten
en uitgaven (in €)

Toelichting financieel verslag
Podium Eibergen streeft ernaar om de inkomsten zo volledig mogelijk in te zetten voor de
projecten en de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. Musici belonen wij met een
passend honorarium, dat tijdig wordt uitgekeerd. Podium Eibergen streeft naar een kaspositie die voldoende is om de kosten van eerstvolgende activiteiten mee te kunnen voldoen.
Door uitbreiding van het aantal projecten kon Podium Eibergen in 2021 een nog breder
publiek kennis laten maken met de verschillende vormen van (podium)kunsten in Eibergen
en omstreken.

			

Inkomsten

						 31-12-2021
					
Recette concerten					1759
Deelname masterclass				 660
Donateurs						2822			
Periodieke giften					1150			
Sponsors						 121			
Fondsen						7100			
Verrekende btw					 608			
				
Totaal									
14220			

De coronamaatregelen zijn ook dit jaar van invloed geweest op de activiteiten en daarmee
op de inkomsten en uitgaven van Podium Eibergen. De inkomsten van de stichting zijn ten
opzichte van 2021 verruimd vanwege de toename van donaties en grotere bijdragen van
fondsen. De toename van de algemene reserve stelt ons in staat met voortvarendheid
nieuwe projecten op te starten.
De doelratio projectbestedingen ten opzichte van het totaal aan uitgaven bedraagt met
96% ruim meer dan 90%. De organisatiekosten van Podium Eibergen zelf bedragen 3% van
de totale uitgaven en worden voor een belangrijk deel gevormd door kosten voor webhosting. De bankkosten en kosten elektronisch betalingsverkeer bedragen 1% van de totale
uitgaven.

Uitgaven				
Project Concertreeks			
7337
Project Masterclass					 2110
Project Balkonconcerten senioren		
792
Project ontwikkelen lespakket scholen
“Met open oren”					
823
Organisatiekosten					 317			
Bankkosten/kosten elektronische betaling
119			
				
Totaal									
11498
				

Saldo van inkomsten en uitgaven					

Donateurs en fondsenwerving
Podium Eibergen dankt haar donateurs en blijft graag met hen in contact. Zonder hen kan
Podium Eibergen niet bestaan. Ook dit jaar konden we terugvallen op de vele donaties
waarvan een aantal periodiek zijn toegezegd. Daarnaast is er met succes actief verder
gewerkt om nieuwe fondsen te werven, het netwerk te versterken en dat verder uit te
bouwen.
De stichting heeft geen kosten gemaakt voor de werving van donaties en fondsen.
In 2021 heeft Podium Eibergen in totaliteit meer bijdragen en subsidies voor projecten
ontvangen. Voor de concertreeks ontvingen we subsidies van Prins Bernhard Cultuur
Fonds (PBCF) en Zabawas die worden ontvangen na verantwoording van de activiteiten en
de kosten achteraf. Daarnaast is een substantiële bijdrage ontvangen van het Naoberfonds
waarmee we nieuwe projecten konden starten.

2722

Doel is om in de toekomst meer fondsen te werven die de kracht van Podium Eibergen
willen ondersteunen. Podium Eibergen is kleinschalig, maar heeft een brede, regionale
uitstraling, is vernieuwend en kent een grote betrokkenheid en inbreng van het publiek.
Marianne Zweers, penningmeester
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Communicatie en pr

Ratio’s
Doelbestedingsratio (projectbestedingen t.o.v. totaal aan inkomsten)
Doelbestedingsratio (projectbestedingen t.o.v. totaal aan uitgaven)			
Kosten fondsenwerving / baten fondsenwerving 				
Organisatiekosten / totaal lasten 							
Bankkosten / totaal lasten 							

12%
1%

78%
96%
0%
3%
1%

Inkomsten

Uitgaven

5% 4%

7%

7%

31%

8%

50%

3%
1%

Fondsen
Periodieke giften
Recette concerten
Verrekende
belasting

Zelf communiceerden we via social media en verschillende nieuwsbrieven met een groeiende achterban en zagen we de bezoekersaantallen op onze website stijgen. Ook het aantal
kijkers bij het livestreamconcert en het nagesprek op 20 maart viel ons niet tegen. We zijn
blij kennis te hebben gemaakt met cameraman Tom Krooshof, die mooie beelden maakte
van de masterclass in mei, het concert op 10 juli en het interview van het Naoberfonds met
Tim en Josine Brackman.

18%

13%
20%

64%

Donateurs
Sponsors
Deelname
masterclass

Project concerten
Project Balkonconcerten
Organisatiekosten
Project masterclass

Podium Eibergen weet de lokale media inmiddels goed te vinden. Al onze activiteiten in
2021 zijn aangekondigd in Tubantia en/of Achterhoek Nieuws, en in veel gevallen verscheen
daarvan in een van deze kranten ook een verslag achteraf. Daarnaast is in augustus een inspirerend interview van Pak An met Tim Brackman verschenen, en publiceerde het Naoberfonds een video van Josine en Tim Brackman op het eigen Facebookkanaal, met beelden
van het concert van Coraline Groen en Robbrecht Van Cauwenberghe op 10 juli. De lokale
radiozender Radio Slingeland, ten slotte, heeft Tim en Josine Brackman een aantal keren
geïnterviewd voor zijn rubriek Achterhoek Actueel.

Project ontwikkeling lespakket
Kosten bank en
website betaling

Uitgaven binnen projecten
26%

15%

59%

▶

Musici
PR en marketing
Overige uitgaven projecten
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Slotwoord – 2022 en verder
Het coronavirus speelde ons begin 2022 nog enigszins parten. Wat de toekomst op dat gebied brengt, weet niemand. Wij hopen in ieder geval dat onze wendbaarheid en creativiteit
vanaf nu door andere zaken worden uitgedaagd dan door een pandemie.
De oorlog in Oekraïne gaf aanleiding om op 12 maart 2022 een benefietconcert te organiseren. Het concert maakte duidelijk hoe zichtbaar Podium Eibergen inmiddels in de omgeving
is. We zijn blij dat we een mooi bedrag aan Giro555 hebben kunnen doneren. Maar daarnaast was dit concert, dat in zeer korte tijd tot stand kwam, een mooie proeve van doortastendheid, samenwerkend vermogen en flexibiliteit. Voor die proeve zijn we met vlag en wimpel geslaagd. Dat geeft energie om verder te werken aan mooie activiteiten in de toekomst.
Onze jonge stichting heeft het geluk dat die toekomst bestaat uit grotendeels onontgonnen terrein en dat er dus nog veel te ontdekken valt. Zo organiseren we in het pinksterweekend ons eerste meerdaagse kamermuziekfestival, het Kamermuziekfestival Eibergen,
met als thema Ode aan de Muziek. Vier dagen lang brengen we dan concerten op bijzondere locaties, voor Berkellanders, maar ook voor mensen die een weekendje willen genieten van alles wat de Achterhoek te bieden heeft. Met een keur aan activiteiten binnen vier
dagen is dit het grootste evenement dat Podium Eibergen tot dusver op poten heeft gezet.
De voorbereidingen voor dit festival zijn daarom al in 2021 begonnen.
Bij het verschijnen van dit jaarverslag hebben op 19 februari in de Brackman Boederij al
twee opeenvolgende concerten plaatsgevonden, speciaal voor de Vrienden van Podium
Eibergen. Voor 2022 staan diverse reguliere concerten op de agenda. Daarnaast wordt de
masterclass wegens succes herhaald en proberen we het lespakket Met open oren bij meer
scholen onder de aandacht te brengen.
De totstandbrenging van een nog wat uitdagender activiteitenprogramma geeft aanleiding
om op zoek te gaan naar nieuwe financiers. Vanaf 2022 zullen we daarom proberen om naast
fondsen ook Berkellandse of regionale bedrijven aan ons te binden. De gedachte daarachter is dat naast financiële steun ook een nog sterkere inbedding van Podium Eibergen in de
regio veel moois zal opleveren. Op ons pad komen we al veel bedrijven en instellingen tegen
die ons een warm hart toedragen. Voor ons is dat een teken dat we op de goede weg zijn.
Tot slot willen wij in dit jaarverslag dank uitspreken voor eenieder die zich in 2021 voor
Stichting Podium Eibergen heeft ingezet. Allereerst doen wij dat richting ons productieteam. Wij weten dat Josine, Tim en Hans-Evert veel van hun vrije tijd besteden aan alles wat
de stichting verder brengt en hebben bewondering voor de passie waarmee zij dat doen.
Wij danken Marguerite Ruys voor haar bestuurslidmaatschap vanaf de oprichting tot 22
januari 2022, toen Eva Pelgrom de functie van secretaris van haar overnam. Ook danken wij
alle musici voor hun mooie en vaak ook persoonlijke bijdragen aan onze activiteiten. En tot
slot spreken we dank uit aan alle fondsen, sponsors en donateurs die onze activiteiten in
2021 in financiële zin of met denkkracht gesteund hebben.
Stichting Podium Eibergen ∙ Kormelinkbulten 3 ∙ 7151 NE Eibergen
+31 640420320 ∙ www.podiumeibergen.nl ∙ info@podiumeibergen.nl
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