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DE CONCERTEN  3|4|5|6 JUNI 2022

VRIJDAG 3 JUNI, 20.00-22.15 UUR  
Hommage aan het lied - Openingsconcert
Locatie: De Kluntjespot, Haarlo

ZATERDAG 4 JUNI, 10.45-14.00 UUR
Fietsconcerten
Locaties: Eibergen (De Oude Mattheüs), 
Neede (Natuurpark Kronenkamp),  
Borculo (Synagoge Borculo)

ZATERDAG 4 JUNI, 15.00-16.30 UUR
Goldberg in de DOM
Locatie: De Oude Mattheüs, Eibergen

ZATERDAG 4 JUNI, 20.00-22.15 UUR
Verleiding en hartstocht
Locatie: De Kluntjespot, Haarlo

ZONDAG 5 JUNI, 11.00-12.30 UUR
Twee keer horen
Locatie: Brackman Boerderij, Eibergen

ZONDAG 5 JUNI, 14.30-15.30 UUR
Kinderconcert
Locatie: Brackman Boerderij, Eibergen

ZONDAG 5 JUNI, 20.00-22.15 UUR
Verboden liefde
Locatie: De Kluntjespot, Haarlo

MAANDAG 6 JUNI, 11.00-12.15 UUR
Koffieconcert: een klassieke melange
Locatie: Brackman Boerderij, Eibergen

MAANDAG 6 JUNI, 16.00-18.15 UUR
Feestelijke folklore - Slotconcert
Locatie: De Kluntjespot, Haarlo

DE MUSICI

Tim Brackman 
viool - artistiek leider
Inga Våga Gaustad 
viool
Floor Le Coultre 
viool en altviool
Elisa Karen Tavenier 
altviool
Pieter de Koe 
cello
Kalle de Bie 
cello
Jordi Carrasco Hjelm 
contrabas
Rik Kuppen 
piano
Elizaveta Agrafenina 
sopraan
Jelmer de Moed 
klarinet
Mees Vos 
hoorn
Beth & Flo: Elsbet Remijn  
en Claudette Verhulst 
piano kinderconcert
Animato Kwartet 
strijkkwartet
Brackman Trio 
pianotrio

PODIUM       EIBERGEN> > >

Van harte welkom bij deze eerste 
editie van het Kamermuziekfestival 
Eibergen! Een heel pinksterweekend 
lang kunt u zich laten onderdompelen 
in de mooiste kamermuziek, in de 
inspirerende landelijke omgeving van 
de Achterhoek.
Voordat we in 2018 naar de Achter-
hoek verhuisden, organiseerden we in 
Amsterdam met mijn pianotrio – toen 
in een andere bezetting – een aantal 
jaren achter elkaar het Brackman Trio 
Festival. Een bescheiden kamermu-
ziekfestival, letterlijk in de huiskamer 
van mijn ouderlijk huis. Zo kleinscha-
lig als het was, trok het toch publiek 
van ver buiten Amsterdam – zelfs uit 
de Achterhoek. Al ver voordat we 
Podium Eibergen oprichtten, wisten 
we dus al dat hier in de Achterhoek 
veel muziekliefhebbers woonden, die 
een nieuw podium in deze omgeving 
enthousiast zouden verwelkomen. 
En inderdaad hebben we ons vanaf 
het begin mogen verheugen op een 
belangstellend publiek, dat zich lang-
zamerhand steeds meer uitgebreid 
heeft. Dat inspireerde ons als stich-
ting, en mij persoonlijk als artistiek 
leider van Podium Eibergen, om de 
jaarlijkse concertreeks dit jaar voor 
het eerst af te sluiten met een feeste-
lijk weekend vol concerten. 

Van jongs af aan is het mijn droom 
geweest om samen met mijn mu-
ziekvrienden dagenlang de mooiste 
kamermuziek te kunnen spelen. Een 
aantal van de musici die aan het 
Kamermuziekfestival Eibergen mee-
doen, deed eerder ook al mee aan 
het Brackman Trio Festival. Hoe mooi 
is het om hen allemaal weer terug 
te zien, en hoe mooi dat ook nieuwe 
muziekvrienden van de partij zijn! 
Stuk voor stuk fantastische musici, 
sterke muzikale persoonlijkheden, te-
gelijkertijd openstaand voor elkaars 
ideeën, elkaar inspirerend en motive-
rend. De programmering van het fes-
tival is dan ook in samenspraak met 
hen tot stand gekomen: van iedereen 
staan wel een of meer favoriete ka-
mermuziekwerken geprogrammeerd. 
Dat maakt het festival voor ons één 
groot muzikaal feest, waar we u 
graag deelgenoot van maken.
Na twee coronajaren van muzikale 
stilte zullen we tijdens het Kamermu-
ziekfestival Eibergen de muziek weer 
volop kunnen laten klinken: een ode 
aan de muziek!

Tim Brackman, artistiek leider

Ode aan de muziek!Kamermuziekfestival  
Eibergen
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    Franz Schubert (1797-1828)
    An die Musik (bew. Benjamin Wardhaugh)
    Auf dem Wasser zu singen (bew. Fritz Kirchner) 
    Die Sterne (D. 939, bew. Fritz Kirchner)
    Die Forelle (bew. Benjamin Wardhaugh)
    voor zang en strijkkwartet

    György Kurtág (1926)
    Hommage à Robert Schumann, op. 15d 
    voor klarinet, altviool en piano

    Robert Schumann (1810-1856)
    Märchenerzählungen, op. 132 (1853) 
    voor klarinet, altviool en piano

    Pauze

    György Kurtág (1926)
    Uit Játékok (Spelletjes): nr. 23 Hommage à   
    Schubert voor piano solo

    Franz Schubert (1797-1828)
    Pianokwintet ‘Forellen’ in A (1819) 
    - Allegro vivace
    - Andante
    - Scherzo: Presto
    - Thema mit Variationen: Andantino
    - Finale: Allegro giusto

Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
viool en altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · 
Kalle de Bie, cello · Jordi Carrasco Hjelm, contrabas · Rik Kuppen, piano ·  
Elizaveta Agrafenina, sopraan · Jelmer de Moed, klarinet
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VRIJDAG 3 JUNI  20.00-22.15 UUR 

Hommage aan het lied - Openingsconcert
Locatie: De Kluntjespot, Wolinkweg 19, HaarloHommage aan het lied

An die Musik – met dit lied van Schu-
bert wordt het Kamermuziekfestival 
Eibergen geopend. Schubert schreef 
het oorspronkelijk voor zangstem 
en piano, evenals Auf dem Wasser 
zu singen, Die Sterne en Die Forelle. 
Vandaag hoort u deze liederen in een 
versie voor zang en strijkkwartet.
Schubert geldt als een van de groot-
ste liedcomponisten, evenals zijn 
collega Schumann. Als jongetje viel 
Schubert al op door zijn mooie stem, 
reden waarom hij werd aangenomen 
bij de Wiener Sängerknaben aan 
de hofkapel. Als tiener al zette hij 
gedichten van tijdgenoten op muziek   
– Erlkönig, Gretchen am Spinnrade – 
op een manier die voor zijn tijd zeer 
vooruitstrevend was. Waar anderen 
de ritmiek van de tekst harmonisch 
volgden, schreef Schubert begelei-
dende partijen die een extra klankwe-
reld toevoegden aan de tekst.
De romantici Schubert en Schumann 
vonden hun inspiratie in de natuur, 
een spiegel van de menselijke ziel. 
Schumann was daarbij een mees-
ter van de melodie, alsof ook in zijn 
instrumentale muziek elk thema 
voor zangstem gedacht is. Zo ook in 
zijn Märchenerzählungen, het een- 
na-laatste kamermuziekwerk wat hij 

schreef voordat hij aan de gevolgen 
van een zware depressie overleed. 
Bij de première zat zijn vrouw Clara 
achter het klavier. Zij beschrijft hoe 
gelukkig Schumann met deze compo-
sitie was. De bijzondere bezetting van 
klarinet, altviool en piano gaf precies 
het sprookjesachtige, ‘romantische’ 
karakter weer waar hij naar zocht. 
De hierna geprogrammeerde Hom-
mage à Schumann schreef Kurtág niet 
geheel toevallig voor dezelfde bezet-
ting.
Na Kurtágs Hommage à Schubert 
volgt Schuberts Forellenkwintet. Tim 
Brackman vertelt hierover: “Dit is een 
van mijn droomstukken. Eind 2020 
speelde ik het bij Podium Eibergen 
voor het eerst, met Floor, Pieter, Rik 
en Jordi, daarna in TivoliVredenburg. 
Helaas hebben we het toen alleen 
als livestream kunnen uitvoeren. Dit 
wordt dus de eerste keer dat we het 
live voor publiek spelen.” Schubert 
schreef het Forellenkwintet op een 
zonnige zomerdag. Het thema van de 
vrolijk zwemmende forel uit het gelijk-
namige lied speelt hierin de hoofdrol. 
Opmerkelijk is de pianokwintetbezet-
ting met contrabas in plaats van een 
tweede viool.
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    Eibergen - De Oude Mattheüs
    
    John Tavener (1944-2013)
    Prayer of the Heart
    voor sopraan en strijkkwartet  
    
    Arvo Pärt (1935)
    Fratres
    voor strijkkwartet

    Neede - Natuurpark Kronenkamp

    Ernő Dohnányi (1877-1960)
    Serenade voor strijktrio in C op. 10
    - Marcia: Allegro
    - Romanza: Adagio non troppo, quasi andante 
    - Scherzo: Vivace
    - Tema con variazioni: Andante con moto
	 	 	 	 -	Rondo	(finale):	Allegro	vivace

    Borculo - Synagoge Borculo

    Muziek met Joodse invloeden en  
    achtergronden

Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
viool en altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · 
Kalle de Bie, cello · Jordi Carrasco Hjelm, contrabas · Elizaveta Agrafenina, 
sopraan · Jelmer de Moed, klarinet
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Fietsconcerten

Tijdens	een	fietstocht	ontdekt	u	aan	
de hand van een drietal concerten 
het prachtige coulisselandschap en 
de rijke cultuurhistorie van de Ach-
terhoek. Omringd door lommerrijke 
zandweggetjes, grazende koeien en 
meanderende beekjes bevindt zich 
een rijkdom aan architectuur. Alleen al 
in de directe omgeving van Eibergen 
staan prachtige monumentale ge-
bouwen, die tot de cultuurhistorische 
én muzikale verbeelding spreken. De 
fietstocht	leidt	langs	drie	van	dit	soort	
markante gebouwen, die voor de 
gelegenheid als concertzaal funge-
ren: de Oude Mattheüs in Eibergen, 
Natuurpark Kronenkamp in Neede en 
de Synagoge Borculo. Voor Tim Brack-
man was direct duidelijk welke muziek 
hier gespeeld zou moeten worden: 
“De	fietstocht	door	het	Achterhoek-
se landschap neemt je mee naar drie 
compleet verschillende klankwerel-
den.”
De Oude Mattheüs is een prachtige 
monumentale kerk, rond 1500 ge-
bouwd. De kerk heeft de tand des 
tijds vrijwel ongeschonden doorstaan. 
Zo zijn op de muren nog schilderingen 
(secco’s) te bewonderen die stammen 
uit 1510. Voor de Oude Mattheüs viel 
Tims keuze op Prayer of the Heart van 
John Tavener, een verstild en tegelijk 

ontroerend hartstochtelijk gebed voor 
zang en strijkkwartet, en het beken-
dere Fratres van Arvo Pärt. 
De	fietstocht	voert	vervolgens	naar	
Natuurpark Kronenkamp. Dit is ge-
vestigd rondom de voormalig rioolwa-
terzuivering van Neede. Na jarenlang 
niet meer in gebruik te zijn geweest, 
overwoekerd en vergeten, werd het 
gebouw opgeknapt en bestemd als 
centrum van de in 2017 opgerichte 
stichting Natuurpark Kronenkamp. Er 
is een tentoonstellingsruimte ingericht 
in een van de voormalige bassins, 
en er is een openluchttheatertje te 
vinden, omringd door een span-
nend natuurgebied van ca 2 hectare 
groot. De Serenade voor strijktrio 
van Dohnányi, met zijn afwisselend 
opzwepende, idyllisch-romantische en 
weidse thema’s, past naadloos in deze 
omgeving.
De	fietstocht	wordt	vervolgd	naar	de	
laatste locatie, de Synagoge Borculo. 
Deze werd in 1877 gebouwd en werd 
het centrum van de plaatselijke Jood-
se gemeenschap. In 1941 werd het 
gebouw door Nazi-sympathisanten in 
brand gestoken. Sinds de restauratie 
in 2008 fungeert de synagoge als 
educatief en Joods cultureel centrum. 
Vandaag klinkt hier muziek met Jood-
se invloeden en achtergronden.
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ZATERDAG 4 JUNI  10.45-14.00 UUR 

Fietsconcerten
Locaties: De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, Eibergen · Natuurpark Kronenkamp,  
Kronenkamp 14, Neede · Synagoge Borculo, Weverstraat 4, Borculo
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    Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
    Goldberg Variaties, BWV 988 
    bewerking uit 1985 voor strijktrio door  
    Dmitry Sitkovetsky (1954)  ‘In memoriam   
    Glenn Gould’

    - Aria
    - Variatie 1 - 2
    - Variatie 3 - Canone all’Unisuono
    - Variatie 4 - 5
    - Variatie 6 - Canone alla Seconda 
    - Variatie 7 - Al tempo di Giga 
    - Variatie 8 
    - Variatie 9 - Canone alla Terza 
    - Variatie 10 - Fughetta 
    - Variatie 11 
    - Variatie 12 - Canone alla Quarta 
    - Variatie 13 - 14
    - Variatie 15 - Canone alla Quinta: Andante 
    - Variatie 16 - Ouverture 
    - Variatie 17
    - Variatie 18 - Canone alla Sesta
    - Variatie 19 - 20
    - Variatie 21 - Canone alla Settima
    - Variatie 22 - Alla breve
    - Variatie 23 
    - Variatie 24 - Canone all’Ottava
    - Variatie 25 - Adagio
    - Variatie 26 
    - Variatie 27 - Canone alla Nona
    - Variatie 28 - 29
    - Variatie 30 - Quodlibet    
    - Aria da capo
    

Musici: Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, altviool · Kalle de Bie, cello
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ZATERDAG 4 JUNI  15.00-16.30 UUR 

Goldberg in de DOM
Locatie: De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, EibergenGoldberg in de DOM

De Oude Mattheüs – DOM – in 
Eibergen liet voor Tim Brackman 
geen twijfel mogelijk: hier moesten 
de Goldberg Variaties van Bach ge-
speeld worden! Niet op klavecimbel, 
voor welk instrument Bach het werk 
geschreven heeft, of op piano, maar 
in een versie voor strijktrio van com-
ponist/violist Dmitry Sitkovetsky. “De 
Goldberg Variaties heb ik voor het 
eerst als tiener gehoord op het Stift-
festival, ‘s avonds laat, in een kerkje 
met kaarslicht. Dat heeft een onuit-
wisbare indruk gemaakt. De muziek 
is zo rijk van klank, je kunt je hele-
maal laten meevoeren in de puurheid 
van Bachs harmonieën. Het is altijd 
mijn wens geweest dit stuk een keer 
te spelen op de perfecte locatie. Zo 
ontstond het idee voor ‘Goldberg in 
de DOM’.”
De naam Goldberg Variaties is niet 
van Bach zelf afkomstig, maar ver-
wijst naar een mythische anekdote: 
Bach zou de variaties op verzoek 
geschreven hebben voor graaf Von 
Keyserlingk, die aan slapeloosheid 
leed. De graaf had Bach verzocht 
muziek te schrijven die klavecinist 
en hofmusicus Goldberg voor hem 

moest spelen zodat hij rustig in slaap 
kon vallen. De originele titel van Bach 
luidt wat nuchterder: ‘Clavier Ubung 
bestehend in einer Aria mit verschie-
denen Veraenderungen vors Clavi-
cimbal mit 2 Manualen’. 
Waar je een reeks variaties zou ver-
wachten op de melodie van de aria, 
pakte Bach de ‘Veraenderungen’ heel 
anders aan: hij maakte variaties op de 
harmonische lijn van de bas. Daarbij 
goot hij de compositie in een tech-
nisch perfecte structuur, zoals alleen 
Bach dat kon. Zo zijn de 30 variaties 
op te delen in tien groepjes van drie, 
waarbij de derde variatie telkens een 
canon is. Bij elke volgende canon 
zet de tweede stem steeds een 
interval hoger in: bij variatie 3 start 
de tegenstem op dezelfde toon, bij 
variatie 6 een toon hoger, bij variatie 
9 weer een toon hoger, enzovoorts. 
In plaats van een tiende canon als 
30e en laatste variatie, schreef hij 
een ‘quodlibet’, een soort medley, 
gebaseerd op twee populaire volks-
deuntjes – met nog altijd dezelfde 
harmonische structuur. Tot slot klinkt 
nog één keer waar het allemaal mee 
begon: de aria.

TOELICHTING
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    Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)
    Pianotrio ‘Poème’ in c, nr. 1 op. 8 (1923)

    Edvard Grieg (1843-1907) 
    Haugtussa 
    bewerking voor zang en strijksextet door  
    Gerhard Müller-Hornbach (1951)
    - Det syng (Het lied)
    - Veslemøy (Veslemøy)
    - Blåbærli (Blauwbessenheuvel)
    - Møte (Ontmoeting)
    - Elsk (Verliefd)
    - Killingdans (Dans)
    - Vond Dag (Pijnlijke dag)
    - Ved Gjætle-bekken (Bij de Gjætlebeek)

    Pauze

    Jordi Carrasco Hjelm (1993)    
    Improvisatie

    Johannes Brahms (1833-1897)
    Pianokwartet in g, nr. 1 op. 25 (1856-1861) 
    - Allegro
    - Intermezzo: Allegro ma non troppo -  
      Trio: Animato
    - Andante con moto
    - Rondo alla Zingarese: Presto   
 
Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
viool en altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · 
Kalle de Bie, cello · Jordi Carrasco Hjelm, contrabas · Rik Kuppen, piano ·  
Elizaveta Agrafenina, sopraan · Brackman Trio, pianotrio
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ZATERDAG 4 JUNI  20.00-22.15 UUR 

Verleiding en hartstocht
Locatie: De Kluntjespot, Wolinkweg 19, HaarloVerleiding en hartstocht

‘Verleiding en hartstocht’ is het 
centrale thema in de stukken die 
vanavond geprogrammeerd zijn. Aan 
de basis van het programma stond 
Brahms’ pianokwartet. “Dit stond al 
sinds lange tijd op het wensenlijstje 
van Rik. De keuze voor de andere 
stukken was snel gemaakt: het piano-
trio van Sjostakovitsj, gespeeld door 
het Brackman Trio, en de liederency-
clus Haugtussa van Grieg, een favo-
riet werk van Elizaveta. Waar Brahms 
en Sjostakovitsj hun eigen turbulente 
emoties in de muziek verwoorden, 
beschrijft Grieg de verliefdheid van 
een personage uit een gedicht van 
de Noorse dichter Arne Garborg. Bij 
deze muziek, met zijn persoonlijke 
thematiek, vonden we een persoon-
lijke inbreng in de vorm van een 
improvisatie door Jordi een mooie 
toevoeging”, licht Tim Brackman de 
programmakeuze toe.
Sjostakovitsj ontmoette op 17-jarige 
leeftijd Tatjana Glivenko, op wie hij 
hartstochtelijk verliefd werd. Een jaar 
eerder was zijn vader overleden, zelf 
was hij in een sanatorium herstellen-
de van tuberculose. Daar schreef hij 
zijn eerste pianotrio, opgedragen aan 
Tatjana, een kort eendelig werk, dat 
de verliefde ziel weerspiegelt met 
zijn snelle afwisseling van emoties. 

De Noorse natuur vormt het decor 
voor het verhaal over de hevig ver-
liefde Haugtussa (‘Het bergmeisje’). 
Uit wanhoop over haar onbeantwoor-
de liefde zoekt ze een bergbeek 
op om een einde aan haar verdriet 
te maken. Oorspronkelijk geschre-
ven voor sopraan en piano, hoort u 
vanavond de Nederlandse première 
van een bewerking voor zang en 
strijksextet.
Brahms was 23 jaar oud toen hij aan 
zijn eerste pianokwartet begon. Een 
paar jaar eerder was hij bevriend 
geraakt met het echtpaar Robert 
en Clara Schumann. Niet lang daar-
na werd Robert opgenomen in een 
kliniek, waar hij in 1856 overleed. 
Brahms nam de zorgen voor het 
gezin Schumann op zich. Zijn vriend-
schappelijke gevoelens voor Clara 
verandere in een levenslang gekoes-
terde, onbeantwoorde liefde. Zoals 
Clara de muze van haar echtgenoot 
was geweest, zo werd zij de muze 
van Brahms. In het pianokwartet, op 
de première in 1861 gespeeld door 
Clara achter de vleugel, heeft Brahms 
hetzelfde Clara-motief gebruikt als 
Robert Schumann. Een romantisch, 
persoonlijk, soms onstuimig werk, 
waarin verleiding en hartstocht door-
klinken.
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    Tristan Keuris (1946-1996)
    Klarinetkwintet (1988)
    - Lamento
    - Scherzo misterioso e Passaggio
    - Elegia
    - Finale

    Opgedragen aan klarinettist George Pieterson  
    en het Orlando Kwartet, t.g.v. het 100-jarig   
    bestaan van het Concertgebouw Amsterdam. 

    

Musici: Jelmer de Moed, klarinet · Inga Våga Gaustad, viool · Tim 
Brackman, viool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · 
Animato Kwartet, strijkkwartet

10 11

ZONDAG 5 JUNI  11.00-12.30 UUR 

Twee keer horen
Locatie: Brackman Boerderij, Kormelinkbulten 3, EibergenTwee keer horen

De uitvoering van het klarinetkwin-
tet van de Nederlandse componist 
Tristan Keuris wordt vandaag in een 
bijzondere concertvorm gegoten. Zo-
als de titel ‘Twee keer horen’ al doet 
vermoeden, krijgt het publiek de 
gelegenheid om twee keer hetzelf-
de werk te beluisteren. Het concert 
opent met het klarinetkwintet, waar-
na de musici samen met het publiek 
op ontdekkingsreis gaan door de 
klankwereld van Keuris. Het publiek 
wordt uitgenodigd vragen te stellen, 
de musici geven tekst en uitleg. Daar-
na spelen ze het kwintet voor een 
tweede keer. Bij musici en publiek zal 
dit binnen een en hetzelfde concert 
ongetwijfeld tot een heel nieuwe 
speel- en luisterervaring leiden.
Tim Brackman koos voor deze con-
certformule, omdat hij merkte dat 
mensen in eerste instantie vaak 
terugschrikken voor onbekende, 
vaak eigentijdse muziek. De muziek 
is moeilijk te volgen, de klanken zijn 
onwennig, er zit geen melodie in – 
dat zijn vaak gehoorde ‘klachten’ 
over eigentijdse klassieke muziek. 
Tim ervoer echter dat een monde-
linge toelichting, geïllustreerd met 
korte muziekfragmenten, het publiek 
tot andere inzichten kan brengen. 

Mensen gaven na zo’n toelichting aan 
met een heel ander oor te hebben 
geluisterd en ook de mooie kanten te 
kunnen horen.
En dát er ook pareltjes tussen heden-
daagse composities zitten, bewijst 
dit klarinetkwintet. Tim: “Een aantal 
jaren geleden stelde Jelmer voor om 
dit stuk met ons, het Animato Kwar-
tet, te spelen. Wij kenden het niet, 
maar hij had ons binnen de kortste 
keren overtuigd van de kwaliteiten 
ervan. We hebben het met ons vijven 
inmiddels een paar keer gespeeld en 
zijn elke keer weer onder de indruk 
van de rijke klankwereld van Keuris. 
Voor een Nederlandse componist 
is dat voor veel mensen niet voor 
de hand liggend, maar dit kwintet 
bewijst dat Keuris hele goede muziek 
schreef. Op het festival wilde ik dit 
stuk dan ook graag programmeren 
en Keuris onder de aandacht van het 
publiek brengen. Keuris is voor veel 
mensen onbekend terrein, maar hij 
is echt een fantastische componist, 
die ondergewaardeerd is en meer ge-
hoord mag worden. Door middel van 
deze speciale concertvorm kunnen 
we daaraan bijdragen.” 

TOELICHTING

2x
KEU

RIS
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ZONDAG 5 JUNI  14.30-15.30 UUR 

Kinderconcert
Locatie: Brackman Boerderij, Kormelinkbulten 3, EibergenKinderconcert

Beth & Flo zijn twee bijzondere 
pianistes. Vrolijk en soms een beetje 
gek. Ze racen over de toetsen met 
twintig vingers tegelijk, maar spelen 
ook mooi zacht en dromerig. Ze zijn 
ontzettend goede vriendinnen van 
elkaar, maar hebben ook regelmatig 
ruzie. Dat geeft niks, want tijdens het 
ruziemaken spelen ze gewoon door 
(en hoe dat op de piano klinkt, kun je 
in dit concert horen). Verder houdt 
Flo ervan om op de piano dierenge-
luiden na te doen, liefst gevaarlijke, 
keihard brullende, en houdt Beth erg 
van zingen en van bellenblaas.
Met delen uit het Carnaval des Ani-
maux van Saint-Saëns en muziek van 
o.a. Ruben Naeff, Debussy, Mozart 
en Gershwin is dit concert van Beth & 
Flo een pianofeest voor iedereen!
Alle leeftijden

TOELICHTING

    
    

    

Musici: Beth & Flo, piano

Beth & Flo: de piano is een 
magisch instrument! Als 
je je fantasie gebruikt, kun 
je álles op de piano laten 
horen.
Beth: Race-auto’s, puppies, 
een gigantisch orkest…
Flo: We weten zelf dus 
ook nog niet wat er in dit 
concert allemaal gaat ge-
beuren. Spannend! Kom jij 
luisteren en meedoen?
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    Alban Berg (1885-1935)
    Sieben frühe Lieder (1905-1908)  
    voor sopraan en piano 
    - Nacht
	 	 	 	 -	Schilflied
    - Die Nachtigall
    - Traumgekrönt
    - Im Zimmer
    - Liebesode
    - Sommertage

    Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
    Strijkkwartet in F, op. 18 nr. 1 (1798-1800)
    - Allegro con brio
    - Adagio affettuoso ed appassionato
    - Scherzo: Allegro molto
    - Allegro

    Pauze

    Alban Berg (1885-1935)    
    Vier Stücke, op. 5 voor klarinet en piano
    - Mässig
    - Sehr langsam
    - Sehr rasch
    - Langsam

    Arnold Schönberg (1874-1951)
    Verklärte Nacht, op. 4 (1899) voor strijksextet

Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · Kalle de Bie, 
cello · Jordi Carrasco Hjelm, contrabas · Rik Kuppen, piano · Elizaveta Agra-
fenina, sopraan · Jelmer de Moed, klarinet · Animato Kwartet, strijkkwartet

14 15

ZONDAG 5 JUNI  20.00-22.15 UUR 

Verboden liefde
Locatie: De Kluntjespot, Wolinkweg 19, HaarloVerboden liefde

Twee mensen lopen door een donker 
woud; hun blik richt zich omhoog, de 
zwarte boomkruinen reiken omhoog 
naar de maan. Zij verbreekt aarze-
lend de stilte: “Ik draag een kind, 
maar het is niet van jou.” De zonde 
van de verboden liefde drukt zwaar 
op haar gemoed. Een mannenstem 
klinkt: “Voel je niet schuldig. Jouw 
kind is het mijne, je hebt met het kind 
mijn leven glans gegeven. Zie, hoe 
het heelal schittert!” Twee mensen 
lopen door helverlichte nacht.
Het gedicht Verklärte Nacht van 
Richard Dehmel vormt de basis van 
Schönbergs gelijknamige strijksextet. 
Schönberg schreef dit werk in 1899. 
Het ademt nog deels de invloeden 
van de laat-romantiek, en is tegelij-
kertijd een eerste voorzichtige stap 
richting atonaliteit. In zijn harmoni-
sche structuur zoekt hij de randjes op 
van de tonaliteit. 
Tim Brackman: “Verklärte Nacht 
stond hoog op het verlanglijstje van 
meerdere festivalmusici: dát moest 
in ieder geval op het programma ko-
men. Voor mij was meteen duidelijk 
hoe de rest van het programma eruit 
zou zien: een combinatie van Eerste 
en Tweede Weense School, met als 
overkoepelend thema de verboden 
liefde. Daarbij volgt de program-

mering dezelfde ontwikkeling als 
Dehmels gedicht: van een donkere 
kijk van Beethoven naar een opti-
mistische kijk van Schönberg op een 
verboden liefde.”
Het concert begint met Sieben 
frühe Lieder van Berg, geschreven 
in de periode dat Berg les kreeg 
van Schönberg. Deze liederen zijn 
gebaseerd op gedichten van zeven 
verschillende dichters. In de liede-
rencyclus vormen zij als het ware 
één gedicht, met als centraal thema 
liefdesverlangen. 
Beethovens strijkkwartet op. 18 nr. 1, 
gespeeld door het Animato Kwartet, 
is geïnspireerd op het beroemde 
verhaal over de tragische, verboden 
liefde tussen Romeo en Julia. Drama-
tisch zwaartepunt van het kwartet is 
het tweede deel, gebaseerd op de 
fatale graftombescène. Beethoven, 
zelf zijn hele leven geplaagd door 
onmogelijke liefdes, schreef met 
dit tweede deel “one of the most 
painfully beautiful movements ever 
written”, in de woorden van kwartet-
lid Inga Våga Gaustad.
De Vier Stücke voor klarinet en piano, 
vier korte miniatuurtjes die Berg 
opdroeg aan Schönberg, vormen de 
opmaat naar Verklärte Nacht.

TOELICHTING
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MAANDAG 6 JUNI  11.00-12.15 UUR 

Koffieconcert: een klassieke melange
Locatie: Brackman Boerderij, Kormelinkbulten 3, EibergenEen klassieke melange

Vandaag schuift hoornist Mees Vos 
aan bij de festivalmusici. Tim Brack-
man: “Ik ben altijd ontzettend weg 
geweest van de klank van de hoorn. 
Gelukkig is er prachtige kamermuziek 
voor geschreven, zoals u vandaag 
kunt horen. Het is een feest om deze 
muziek samen met Mees te kunnen 
spelen.” 
De hoorn staat vanochtend letterlijk 
centraal in de programmering. Maar 
eerst hoort u een duet voor altviool 
en cello van Beethoven. Geen duet 
met een obligate cello, zoals men ge-
woon was, maar een ‘Duett mit zwei 
obligaten Augengläsern’. Beethoven 
gaf dit stuk vermoedelijk deze titel 
vanwege het feit dat beide uitvoe-
rende spelers brildrager waren.
Een van Beethovens grootste be-
wonderaars was Schubert. Auf dem 
Strom schreef hij als in memoriam 
voor Beethoven. De uitvoering ervan 
vond plaats op 26 maart 1828, de 
eerste sterfdag van Beethoven. De 
tekst is gebaseerd op een gedicht 
van Ludwig Rellstab, eveneens 
een bewonderaar van Beethoven. 
Rellstab had graag gezien dat die 
zijn gedichten op muziek zette, maar 
Beethoven stuurde ze door naar 
Schubert. Later in 1828 verwerkte 

Schubert ze in zijn liederencyclus 
Schwanengesang. Verschillende 
motieven in Auf dem Strom verwijzen 
naar Beethoven, waaronder de Eroica 
symfonie, waar de hoorn een belang-
rijke rol in speelt. 
We blijven nog even in Wenen, 
met Mozarts hoornkwintet. Mozart 
schreef dit werk voor een goede 
vriend, de hoornist Josef Leutgeb. 
Voor hem schreef Mozart later ook 
zijn vier hoornconcerten, “de kern 
van het hoornrepertoire”, aldus 
Mees. “Maar zijn hoornkwintet is 
misschien zelfs nog mooier. Dit werk 
straalt aan alle kanten plezier uit.”
Mendelssohn volgde in zijn compo-
sities graag de klassieke vorm van 
Mozart. Hij bewonderde de oude 
meesters, en was de herontdekker 
van de inmiddels in vergetelheid ge-
raakte Bach. Het pianotrio in d heeft 
echter een eigentijdsere stijl, die zich 
onder meer uit in de virtuoze, werve-
lende pianopartij. Het is een van de 
hoogtepunten van de pianotriolitera-
tuur – en een grote favoriet van het 
Brackman Trio, dat vandaag voor het 
eerst in zijn huidige bezetting, met 
Rik Kuppen achter de vleugel, dit 
pianotrio speelt.

TOELICHTING

    Ludwig van Beethoven (1770-1827)
    Duett mit zwei obligaten Augengläsern in Es  
    voor altviool en cello
    - Allegro
    - Minuetto

    Franz Schubert (1797-1828) 
    Auf dem Strom, D. 943 voor sopraan, hoorn   
    en piano

    Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1991)
    Hoornkwintet in Es, KV 407 (1782)
    - Allegro
    - Andante
    - Rondo: Allegro

    Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  
    Pianotrio in d, op. 49 (1839)
    - Molto allegro ed agitato
    - Andante con moto tranquillo
    - Scherzo
    - Finale
   

Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · Kalle de Bie, 
cello · Rik Kuppen, piano · Elizaveta Agrafenina, sopraan · Mees Vos, hoorn · 
Brackman Trio, pianotrio
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MAANDAG 6 JUNI  16.00-18.15 UUR 

Feestelijke folklore - Slotconcert
Locatie: De Kluntjespot, Wolinkweg 19, HaarloFeestelijke folklore

“Voor het slotconcert hebben we 
stukken uitgezocht waarbij we met 
zoveel mogelijk musici tegelijkertijd 
op het podium staan. Voor iedereen 
wordt het een feestje! De Overture 
on Hebrew themes van Prokofjev 
was favoriet bij iedereen en vanwege 
zijn uitgebreide bezetting voor dit 
concert het perfecte stuk. Het sextet 
van Dohnányi, met zijn ongebruike-
lijke bezetting van pianokwartet met 
klarinet en hoorn, volgde al snel op 
het keuzelijstje. Juist vanwege deze 
unieke combinatie van instrumenten is 
het een stuk dat maar zelden uitge-
voerd wordt. Des te leuker dat wij dit 
met onze festivalmusici nu kunnen 
spelen.	En	van	Dvořáks	pianokwintet	
als slotstuk waren we ook allemaal 
overtuigd: feestelijker kan je het 
Kamermuziekfestival Eibergen niet 
eindigen”, licht Tim Brackman de pro-
grammakeuze toe.
Prokofjev,	Dohnányi	en	Dvořák	schre-
ven alle drie composities waarin volks-
melodieën verwerkt zijn. In dat rijtje 
mocht Bartók natuurlijk niet ontbre-
ken. In zijn composities verwerkt hij 
tal van oorspronkelijke folkloristische 
thema’s, die hij tot in de uithoeken 
van Hongarije en Roemenië verza-
meld had. Zo ook in zijn 44 duo’s voor 

twee violen, vandaag uitgevoerd door 
de drie festivalviolisten. Gezamenlijk 
op het podium, wisselen ze elkaar in 
rap tempo af in een selectie van korte 
volksdansen.
Prokofjev schreef zijn Overture on 
Hebrew Themes in opdracht van het 
Joods-Russische Zimro ensemble, dat 
een vaste bezetting had van piano, 
strijkkwartet en klarinet. Zij reikten 
Prokofjev de Joodse thema’s aan waar 
hij zijn compositie op baseerde. 
Het sextet van Dohnányi luidt vrolijk 
de pauze in. In het laatste deel wisse-
len swingende jazzy motieven en een 
Weense wals elkaar op bijna bizarre 
manier af. Dohnányi maakt hier op 
meesterlijke wijze gebruik van de 
verschillende karakters van hout- en 
koperblazers, strijkers en piano.
Als afsluiting van het concert, en daar-
mee van het Kamermuziekfestival Ei-
bergen, klinkt het tweede pianokwin-
tet	van	Dvořák.	Aanvankelijk	bedoeld	
als revisie van een eerder geschreven 
pianokwintet, mondde het werk uit 
in een nieuwe compositie. Het werk 
ademt de Oost-Europese traditie van 
volksmuziek, met in het tweede deel 
de typerende snelle sfeerwisselingen 
van een dumka. Na een wervelend 
scherzo	volgt	de	feestelijke	finale.

TOELICHTING

    Sergei Prokofjev (1891-1953)
    Overture on Hebrew Themes, op. 34  
    voor klarinet, strijkkwartet en piano

    Béla Bartók (1881-1945) 
    Een selectie uit 44 Duo’s voor twee violen 

    Ernö Dohnányi (1877-1960)
    Sextet in C, op. 37 voor piano, viool, altviool,  
    cello, klarinet en hoorn    
    - Allegro appassionato
    - Intermezzo: Adagio
    - Allegro con sentimento
    - Finale: Allegro vivace, giocoso

    Pauze

    Antonín Dvořák (1841-1904)    
    Pianokwintet nr. 2 in A, op. 81 (1887)
    - Allegro, ma non tanto
    - Dumka: Andante con moto
    - Scherzo (Furiant): Molto vivace
    - Finale: Allegro
   

Musici: Inga Våga Gaustad, viool · Tim Brackman, viool · Floor Le Coultre, 
viool en altviool · Elisa Karen Tavenier, altviool · Pieter de Koe, cello · 
Kalle de Bie, cello · Rik Kuppen, piano · Jelmer de Moed, klarinet · Mees 
Vos, hoorn
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viool -artistiek leider

Tim studeerde bij Eszter Haffner 
(Kopenhagen), Ilona Sie Dhian Ho en 
Vera Beths (Den Haag) en Pavel Ver-
nikov (postgraduate, Bergamo Italië).

In 2018 won Tim bij het Nederlands 
Vioolconcours Oskar Back de 3e 
prijs en de NTR-Prijs Beste Uitvoe-
ring Opdrachtcompositie ‘Aeriko’ 
van	Calliope	Tsoupaki.	In	de	finale	
soleerde hij in het vioolconcert van 
Schumann met het Residentie Orkest 
o.l.v. Otto Tausk. Uit het juryrapport: 
”Tim is een innemende artistieke 
persoonlijkheid met een groot gevoel 
voor klankkleur en met een natuur-
lijke uitstraling.” Ook met zijn beide 
ensembles, het Brackman Trio en het 
Animato Kwartet, viel Tim diverse 
keren in de prijzen bij nationale en 
internationale concoursen.

Naast het Brackman Trio en het 
Animato Kwartet vormt Tim een duo 
met (alt)violiste Floor Le Coultre en 
is hij lid van Ensemble 150. Tim is 
terugkerend gastspeler bij festivals 
als Festival O/Modernt in Stockholm, 
het Stiftfestival en het Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU). 
Bij dit laatste festival was Tim in 2020 
als Young Artist in Residence verant-
woordelijk voor een groot deel van 
de programmering.

Tim heeft een Gabrielli viool in bruik-
leen van het NMF. De aanschaf van 
zijn strijkstok (James Tubbs) is mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
Eigen Muziekinstrument.

www.timbrackman.com

CONCERTEN MET TIM BRACKMAN
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN 
ZATERDAG 4 JUNI  GOLDBERG IN DE DOM
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE

TIM BRACKMAN
viool

De Noorse violiste Inga Våga 
Gaustad is als kamermuziekspeler 
zeer actief op de Europese podia. 
Inga studeert aan de Hochschule 
für Musik ‘Hanns Eisler’ in Berlijn. 
Daarnaast ontvangt zij regelma-
tig coaching van Marc Danel. Haar 
bachelorstudie sloot ze eerder af in 
Oslo, waar ze studeerde aan het Bar-
ratt Due Institute of Music bij Eileen 
Siegel, Geir Inge Lotsberg en Hen-
ning Kraggerud. Daarnaast heeft zij 
masterclasses gevolgd bij Ana Chu-
machenco, Nicola Benedetti, Mihaela 
Martin and Nam Yun Kim.
Op	17-jarige	leeftijd	was	Inga	fina-
liste bij de Norwegian Broadcasting 

Company’s ‘Virtuoso’ competition, 
waar ze soleerde met het Noors Ra-
dio Symfonie Orkest. Andere solisti-
sche optredens waren met o.a. het 
Stavanger Symfonie Orkest, Trond-
heim Symfonie Orkest en het Kaunas 
Stedelijk Symfonie Orkest.

Sinds 2020 is Inga eerste violiste van 
het Animato Kwartet.

Inga bespeelt een Riccardo Antoniaz-
zi vool, die het NMF haar ter beschik-
king heeft gesteld.

www.animatokwartet.nl/inga-vaga-gaustad

CONCERTEN MET INGA VÅGA GAUSTAD
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE 

INGA VÅGA GAUSTAD
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viool en altviool

Floor Le Coultre, benoemd tot Jong 
Muziektalent Nederland in 2011, 
heeft zich geëtaleerd als gepassio-
neerd en communicatief kamermu-
sicus. Zij is lid van het Hermitage 
Kwartet en Ensemble 150, bestaan-
de uit o.a. Daniel Rowland en Anna 
Fedorova. Daarnaast vormt zij duo’s 
met pianist Maarten den Hengst, vi-
olist Tim Brackman en gitarist Martin 
van Hees. Met de laatste nam zij in 
2020 de cd ‘Cuckoo’ op.

Floor studeerde bij Joyce Tan, Ilona 
Sie Dhian Ho, Pavel Vernikov en Ilya 
Grubert. In 2014 sloot ze haar mas-
terstudie af met onderscheiding voor 
‘meeslepend spel’ aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Ze 
vervolgde haar postgraduate studie 
in Italië (Fiesole, Bergamo en Por-
togruaro).

Floor nam deel aan kamermuziek-
festivals als the Orford Arts Centre 
(Canada), het internationale Kuhmo 
festival (Finland), Aurora International 
Chamber Music Festival (Zweden), 
het Peter de Grote Festival en het 
Stiftfestival.

Als solist trad zij o.m. op met Klassiek 
Collectief en Symfonie Orkest Eind-
hoven.

Van het NMF heeft zij een viool van 
Pierre Silvestre (1858) in bruikleen. 
De aanschaf van haar altviool, in 2014 
gebouwd door Matthieu Legros, is 
mede mogelijk gemaakt door Stich-
ting Eigen Muziekinstrument.

www.floorlecoultre.nl

CONCERTEN MET FLOOR LE COULTRE
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN 
ZATERDAG 4 JUNI  GOLDBERG IN DE DOM
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE

FLOOR LE COULTRE
altviool

Altvioliste Elisa Karen Tavenier is een 
van de oprichters van het Animato 
Kwartet. Haar passie voor de kamer-
muziek vindt zijn oorsprong bij De 
Fancy Fiddlers, waar zij als jong ta-
lent onder leiding van vioolpedagoge 
Coosje Wijzenbeek de kamermuziek 
intensief leerde kennen.

Elisa Karen studeerde aan het Ko-
ninklijk Conservatorium Den Haag bij 
Mikhail Zemtsov, waar ze in 2018 haar 
bachelor haalde met een 10 met on-
derscheiding voor muzikale persoon-
lijkheid. Momenteel studeert ze bij 
Nils Mönkemeyer aan de Hochschule 
für Musik und Theater in München.

Elisa Karen volgde masterclasses en 
lessen bij Tabea Zimmermann, Nobu-
ko Imai, Hatto Beyerle, Anner Bijlsma 
en Alfred Brendel. In het seizoen 

2017-2018 maakte zij deel uit van de 
Academie van het Koninklijk Concert-
gebouworkest.

Als soliste trad Elisa Karen op met 
verschillende orkesten, waaronder 
het Symfonieorkest Koninklijk Con-
servatorium, het Nanagen orkest 
en het Nederlands Strijkersgilde. Ze 
voerde de Nederlandse première van 
Jan Koetsiers altvioolconcert uit met 
het Viotta Jeugdorkest en nam met 
het Symfonieorkest Koninklijk Con-
servatorium het concert voor altviool 
en orkest van Henk Badings op.

De aanschaf van haar altviool en 
stok is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Eigen Muziekinstrument en 
het Prinses Christina Concours.

www.ektavenier.com

CONCERTEN MET ELISA KAREN TAVENIER
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE 

ELISA KAREN TAVENIER
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cello

Pieter de Koe is een gedreven kamer-
muziekspeler, mede-oprichter van 
het Animato Kwartet en initiator van 
eigen producties en verschillende 
cross-arts samenwerkingen.

Pieter behaalde zijn bachelordiploma 
cum laude aan het Koninklijk Con-
servatorium Den Haag bij Michel 
Strauss en Jan Ype Nota. In 2021 
rondde hij zijn masteropleiding af 
aan de Musikhochschule Freiburg 
bij Jean-Guihen Queyras. Daarnaast 
volgde hij masterclasses en cursussen 
bij o.m. Anner Bijlsma, Gary Hoffman, 
Alfred Brendel, Reinbert de Leeuw, 
Arto Noras, David Dolan en Johannes 
Meissl.
Pieter is regelmatig te gast op 
kamermuziekfestivals als het Grach-
tenfestival Amsterdam, het Davos 
Festival (Zwitserland), Harmos Fes-

tival (Portugal) en het Gent Festival 
(België).   

Naast de kamermuziek neemt Pieter 
deel aan en organiseert hij zelf cross-
arts projecten o.a. met ISH, Yopera, 
Troupe courage en Wonder (eigen 
productie).

Pieter bespeelt een Cuypers cello, 
hem ter beschikking gesteld door het 
NMF.

www.pieterdekoe.nl

CONCERTEN MET PIETER DE KOE
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE

PIETER DE KOE
cello

Kalle is een ondernemend, veelzijdig 
en creatief musicus met een grote 
passie voor kamermuziek. Zijn reper-
toire reikt van de vroegst geschreven 
werken tot en met hedendaagse 
composities. 

Kalle organiseert regelmatig zelf pro-
jecten, waarbij hij de samenwerking 
opzoekt met andere kunstdisciplines 
als	film,	poëzie	en	dans.	In	2020	en	
2021 organiseerde hij wandelingen 
langs de Kromme Rijn met verhalen 
over en muziek van Johann Sebastian 
Bach.

Kalle studeerde aan het Conservato-
rium van Amsterdam bij Jeroen den 
Herder,	Jelena	Očić	en	Dmitri	 
Ferschtman, waar hij in 2018 zijn 
masterdiploma behaalde. Momenteel 
volgt Kalle de postgraduate studie 

Violoncello aan de Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien 
bij de beroemde cellopedagoog 
Reinhard Latzko.

Daarnaast volgde hij masterclasses 
bij o.a. Anner Bijlsma, Uzi Wiesel, 
Itamar Golan, Leonid Gorokhov en 
Valter Dešpalj. Hij soleerde met di-
verse	orkesten,	o.a.	als	finalist	van	de	
III Elsky Competition in Minsk in het 
celloconcert van Edward Elgar. 

Kalle speelt in het rebellencollectief 
Pynarello en is als kamermusicus 
actief in o.a. het Brackman Trio, het 
Marigold Trio, Ensemble Soignante 
en Duo Ruña ’t Hart & Kalle de Bie.

www.kalledebie.nl

CONCERTEN MET KALLE DE BIE
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN 
ZATERDAG 4 JUNI  GOLDBERG IN DE DOM
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE 

KALLE DE BIE
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contrabas

Jordi Carrasco Hjelm is een Zweed-
se contrabassist, gespecialiseerd in 
kamermuziek en vrije improvisatie.

Hij studeerde bij Olivier Thiery en 
Rick Stotijn aan het Conservatorium 
van Amsterdam en sloot zijn master-
studie in cross-over muziek af in een 
samenwerkingsproject met jazzviolist 
Tim Kliphuis.

Hij treedt regelmatig op als lid van 
O/Modernt Chamber Orchestra, van 
de Zweedse eigentijdse folk music 
band Garizim en met de Nederlandse 
altvioliste en zangeres Yanna Pel-
ser. Door onder meer het Koninklijk 
Concertgebouworkest en het Zweeds 

Kamerorkest wordt hij regelmatig als 
gastspeler gevraagd. Samen met en-
kele andere jonge musici uit Europa 
richtte hij het Europese C/o Chamber 
Orchestra op, dat orkestsamenspel 
combineert met vrij samenspel.

www.ocmf.net/artists/jordi-carrasco-hjelm

CONCERTEN MET JORDI CARRASCO HJELM
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE

JORDI CARRASCO HJELM
piano

Rik is een veelbelovende, jonge solist 
en kamermusicus. Veelvuldig te horen 
op het podium en onderdeel van 
vernieuwende, succesvolle ensembles 
is hij 1e-prijswinnaar van het Prinses 
Christina	Concours,	finalist	van	de	
YPF European Piano Competition en 
volgde hij het Dutch Classical Talent 
traject, waar hij werd omschreven als 
een ‘kleurenvirtuoos’.
Rik maakte voor zijn Dutch Classical 
Talent tournee door de grote zalen 
van Nederland een voorstelling in 
samenwerking met gerenommeerd 
operaregisseur Wim Trompert en 
dichter Myrte Leffring. Muziek en po-
ezie, belichting en acteren smolten op 
een unieke en intieme wijze samen.
Rik studeerde bij Ellen Corver in Den 
Haag, waar hij zijn masterdiploma in 
2017 behaalde. Sinds november 2019 
wordt hij gesponsord door het Kra-

lings Muziekfonds Stringendo.
Rik volgde masterclasses bij o.m. Lars 
Vogt, Edith Fischer, Ronald Brautigam 
en werd met zijn ensembles gecoacht 
door o.m. Eberhard Feltz, Hatto 
Beyerle, Reinbert de Leeuw en Vera 
Beths.
Met pianokwintet De Formule, een 
experimenteel ensemble dat verschil-
lende kunstdisciplines combineert, 
won hij De Grote Kamermuziekprijs 
en werkte hij succesvol samen met 
het NJO.
Sinds 2020 is Rik de vaste pianist van 
het Brackman Trio. Daarnaast is hij 
duopartner van violist Coraline Groen 
en klarinettist Jelmer de Moed.
In 2022 verscheen zijn solo-cd ‘Ge-
ruchten’, met werken van Prokofjev.
Rik heeft een Steinway & Sons vleugel 
in bruikleen van het NMF.

www.rikkuppen.nl

CONCERTEN MET RIK KUPPEN
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE 

RIK KUPPEN
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sopraan

De Noorse sopraan Elizaveta Agra-
fenina is afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Haar recente succes was een tour in 
Nederland samen met het Neder-
lands Studenten Kamerorkest o.l.v. 
Stijn Berkouwer. Ze was te horen in 
het Muziekgebouw en het Concert-
gebouw in Amsterdam, met muziek 
van Henriëtte Bosmans en een nieuw 
werk van Ramin Amin Tafreshi, ge-
schreven in opdracht van het Nesko.
Elizaveta’s carrière is op te delen 
in opera, lied en kamermuziek. Ze 
neemt deel aan het Young Artist Pro-
gram van de Nationale Opera in Ber-
gen, Noorwegen, en heeft daar sinds 
2017 in verschillende producties mee-
gezongen. Ze maakte diepe indruk 
met de uitvoering van Griegs Haug-
tussa, gearrangeerd voor strijksextet 
en in samenwerking met de bekende 
Noorse violist Ragnhild Hemsing. Als 

liedzangeres treedt Elizaveta in heel 
Europa op, samen met getalenteerde 
pianisten als Kiril Kozlovksy, Dimitri 
Malignan en Frans van Ruth.

Elizaveta is mede-oprichter van het 
Bosmans & Beyond Ensemble, dat 
als doel heeft muziek van Nederland-
se vrouwelijke componisten meer 
bekendheid te geven. De uitgave van 
een cd met composities van Henriët-
te Bosmans is een van hun projecten. 

Elizaveta heeft meerdere beurzen 
gekregen ter ondersteuning van haar 
muzikale ontwikkeling en is hiernaast 
meermaals beloond met prijzen voor 
haar uitstekende muzikaliteit.

www.agrafenina.com

CONCERTEN MET ELIZAVETA AGRAFENINA
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE

ELIZAVETA AGRAFENINA
klarinet

Jelmer de Moed combineert zijn 
passie voor samenspel in kamermu-
ziek en orkest met eigen projecten. 
Hij zoekt de vernieuwing in inter-
disciplinaire samenwerkingen en 
compositieopdrachten. Jelmer geeft 
concerten als solist, met orkesten als 
Phion en Kamerata Zuid, heeft een 
vast duo met pianist Rik Kuppen en 
schuift regelmatig aan bij het Anima-
to Kwartet.

Met een eerste prijs bij het Prinses 
Christina Concours, de Classic Young 
Masters Award en de Cultuurfonds 
Young Talent Award op zak studeer-
de Jelmer aan het Conservatorium 
van Amsterdam en de Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlijn. Hij 
studeerde klarinet bij Arno Piters, 
Hans Colbers en Martin Spangenberg 
en bijvak kamermuziek bij prof. Eber-
hard Feltz. 

Eind 2019 verscheen de EP ‘Dwaal-
licht’ waarop hij samen met Rik 
Kuppen werken van Alban Berg en 
Robert Schumann heeft opgeno-
men in zaal Hertz. In 2022 verschijnt 
zijn debuut-cd met Rik Kuppen bij 
AVROTROS Klassiek met werken 
van Brahms en Schumann. Hij is dit 
seizoen	finalist	van	de	Dutch	Classi-
cal Talent Award waardoor hij in de 
herfst van 2021 op tour kon met zijn 
project NOX. Hiervoor gaf hij compo-
sitieopdrachten aan Amarante Nat en 
Tijn Wybenga en ontwikkelde hij een 
enscenering met cinematograaf Boris 
Peters.

www.jelmerdemoed.com

CONCERTEN MET JELMER DE MOED
VRIJDAG 3 JUNI  HOMMAGE AAN HET LIED 
ZATERDAG 4 JUNI  FIETSCONCERTEN 
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE 
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE

JELMER DE MOED
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hoorn

Mees Vos is solo-hoornist bij de 
Staatskapelle Weimar en het Phion 
en is sinds 2020 als hoofdvakdocent 
verbonden aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. 

Op zijn 12e ging hij naar de Jong 
Talent afdeling van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag waar hij 
les kreeg van Martin van de Merwe. 
Na het succesvol afronden van zijn 
bachelorstudie aan het Conservatori-
um van Amsterdam bij Herman Jeu-
rissen, studeerde hij verder aan de 
Hochschule für Musik Weimar ‘Franz 
Liszt’ bij Prof. Jörg Brückner. Hij volg-
de masterclasses bij gerenommeerde 
docenten zoals Frøydis Ree Wekre, 
Stefan Dohr en Peter Damm.

Nog tijdens zijn studie in Weimar 
werd hij aangesteld als solo-hoornist 
bij de Staatskapelle Weimar. Daar-
naast remplaceert hij regelmatig bij 
toonaangevende orkesten in binnen- 
en buitenland. Hij speelde onder 
andere bij het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest, het Budapest Festival 
Orkest, Verbier Festival Orkest, 
HR-Sinfonieorchester Frankfurt en 
diverse Nederlandse orkesten en 
ensembles. Hij speelde onder ge-
renommeerde dirigenten als Valery 
Gergiev, Iván Fischer, Jaap van Zwe-
den en Christoph Eschenbach. Naast 
het spelen in het orkest heeft Mees 
een grote liefde voor het spelen van 
moderne muziek en kamermuziek.

www.meesvos.com

CONCERTEN MET MEES VOS
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE
MAANDAG 6 JUNI  FEESTELIJKE FOLKLORE

MEES VOS
piano-kinderconcert

Beth & Flo, oftewel Elsbet Remijn 
en Claudette Verhulst, studeerden 
aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag, waar zij beiden hun 
masterdiploma klassiek piano be-
haalden. In 2020 stond het duo, dat 
erom bekend staat de grenzen van 
het klassieke concert te verleggen, 
in	de	finale	van	het	Amsterdams	
Kleinkunst Festival. In november 
2019 maakten Beth & Flo hun geza-
menlijke debuut met orkest toen zij 
soleerden in het dubbelconcert van 
Poulenc. In datzelfde seizoen toerden 
zij door het land met hun voorstelling 
Rachtime, een geregisseerd concert 
over Gershwin en Rachmaninoff. Beth 
& Flo hebben opgetreden in Het 
Concertgebouw Amsterdam, Muziek-
gebouw Eindhoven, De Oosterpoort 
Groningen en vele andere zalen en 
theaters in Nederland. In 2018 maak-

te het duo een kleine tournee door 
het Verenigd Koninkrijk. Ook gaven 
Beth & Flo concerten in New York en 
op Sicilië. Op Sicilië werden zij bij hun 
deelname aan IBLA Grand Prize – een 
internationaal concours – met een 8,7 
onderscheiden als ‘Most Distinguis-
hed Musicians’ en bovendien ontvin-
gen zij een eervolle vermelding voor 
hun uitvoering van een werk van de 
Nederlandse componist Ruben Naeff.
In mei 2021 kregen Beth & Flo van 
BNNVARA de kans om een theater-
film	te	maken	in	het	kader	van	het	
NPO Actieplan Cultuur. In Beth & Flo: 
Concert in Uitvoering nemen Beth 
& Flo de kijker drie kwartier lang 
mee in hun unieke mix van klassiek 
en	cabaret.	De	theaterfilm	is	een	
voorproefje op hun avondvullende 
theatervoorstelling Niet wat je denkt.
De voorstelling Niet wat je denkt is in 
het theaterseizoen 2021-2022 te zien 
in theaters door het hele land.

www.bethflo.com

CONCERTEN MET BETH & FLO
ZONDAG 5 JUNI  KINDERCONCERT

BETH & FLO
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strijkkwartet

Inga Våga Gaustad, viool
Tim Brackman, viool
Elisa Karen Tavenier, altviool
Pieter de Koe, cello 

Het Animato Kwartet, opgericht in 
2013, wordt alom gezien als een van 
de meest veelbelovende jonge strijk-
kwartetten in Nederland. Program-
ma’s die het kwartet speelt bevatten 
zowel de meer klassieke alsook eigen-
tijdse werken, soms speciaal voor het 
ensemble gecomponeerd.

Het kwartet ontving in 2018 het 
strijkkwartetstipendium van Het 
Kersjes Fonds. Als laureaat van het 
Dutch Classical Talent traject maakte 
het kwartet eind 2021 een tour langs 
de grote Nederlandse concertzalen. 
Recentelijk wonnen ze prijzen bij de 
International Chamber Music Compe-
tition in Trondheim en de Internatio-

nal Joseph Joachim Chamber Music 
Competition in Weimar. 

Als onderdeel van het postgraduate 
programma bij de Nederlandse Strijk-
kwartet Academie (NSKA), waar het 
kwartet gedurende drie jaar Artist 
in Residence is, volgt het Animato 
Kwartet regelmatig lessen bij Marc 
Danel en Eberhard Feltz. Daarnaast 
ontvangt het kwartet coaching van 
Hatto Beyerle en Johannes Meissl via 
de European Chamber Music Acade-
my (ECMA).

In 2020 kwam hun debuut-cd uit bij 
AVROTROS. Samen met pianiste 
Hanna Shybayeva maakte het kwartet 
cd-opnames van pianoconcerten van 
Beethoven, in een bewerking voor 
piano, strijkkwartet en contrabas 
(2020/2021).
Het Animato Kwartet is regelmatig 
te gast bij internationale kamermu-
ziekfestivals in o.a. Nederland, ItaIië, 
Portugal, België en Brazilië. 

www.animatokwartet.nl

CONCERTEN MET HET ANIMATO KWARTET
ZONDAG 5 JUNI  TWEE KEER HOREN
ZONDAG 5 JUNI  VERBODEN LIEFDE

ANIMATO KWARTET
pianotrio

Tim Brackman, viool
Kalle de Bie, cello
Rik Kuppen, piano

Het Brackman Trio is een pianotrio 
dat naast de standaard pianotrio-
literatuur repertoire opzoekt van 
eigentijdse componisten en voor 
uitgebreidere bezettingen. Zo heeft 
het trio veelvuldig samengewerkt 
met componist Willem Jeths en met 
collega-musici in bezettingen voor 
pianokwartet of pianotrio met zang/
klarinet. Van 2014 tot 2017 organi-
seerde het trio een jaarlijks huiska-
mermuziekfestival in Amsterdam, 
waarbij al deze facetten in program-
mering tot uiting kwamen.

Het Brackman Trio is opgericht in 
2009 en vond dankzij succesvolle 
optredens bij concoursen en twee 
cd-opnames (2010 en 2012) al gauw 
de weg naar concertpodia in binnen- 
en buitenland. 

Het trio nam deel aan festivals als het 
Orlando Festival, Stiftfestival en het 
Internationaal Kamermuziek Festival 
Utrecht (IKFU). Hun optreden in 2020 
voor het IKFU werd live uitgezonden 
door AVROTROS Radio.

www.brackmantrio.com

CONCERTEN MET HET BRACKMAN TRIO
ZATERDAG 4 JUNI  VERLEIDING EN HARTSTOCHT
MAANDAG 6 JUNI  KLASSIEKE MELANGE

BRACKMAN TRIO
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Dit dankwoord schrijven wij op het 
moment dat het eerste Kamermuziek-
festival Eibergen nog van start moet 
gaan. Het is een tijd vol voorpret: het 
festival krijgt volop aandacht in aller-
lei media en meer en meer bezoekers 
melden zich voor kaarten. Ook is dit 
de periode waarin de organisatie 
van het festival steeds meer tijd gaat 
vergen. We kijken enorm uit naar wat 
komen gaat.
Podium Eibergen bestaat sinds eind 
2018 en nu al staat daar ons eerste 
Kamermuziekfestival Eibergen. We 
zijn trots op wat tot stand is geko-
men, met concerten op bekende én 
nieuwe locaties, met op het podium 
vertrouwde én nieuwe gezichten, met 
concerten volgens ons vaste recept 
én in verrassende nieuwe vormen 
gegoten.
Zo’n mooi festival met zo’n bijzonder 
programma had nooit tot stand kun-
nen komen zonder de inzet van velen. 
Dankbaar zijn we voor de vrijwilligers 
van Podium Eibergen die busjes 
rijden, kaartjes controleren, of hun 
denkkracht aan ons cadeau gaven. 
We danken ook de vrijwilligers van de 
Kluntjespot in Haarlo, de Synagoge in 
Borculo, de Oude Mattheüs in Eiber-
gen en Natuurpark de Kronenkamp in 
Neede die deze locaties concertrijp 

gemaakt hebben. En we danken de 
vrijwilligers van het Kulturhus in Haar-
lo, die het publiek laten genieten van 
een drankje rondom de concerten.
Naast praktische hulp ontvangt Po-
dium	Eibergen	ook	financiële	steun.	
Zonder die steun had dit festival niet 
kunnen plaatsvinden. Wij danken 
sponsors, fondsen en onze Vrienden 
heel hartelijk voor hun bijdragen.
Degenen die in dit dankwoord zeker 
niet onvermeld kunnen blijven zijn 
artistiek leider Tim, zakelijk leider Jo-
sine en adviseur en vormgever Hans-
Evert. De totstandkoming van een 
festival in Eibergen en omgeving was 
hun droom. We hebben grote bewon-
dering voor de manier waarop zij die 
droom hebben weten te realiseren, 
met grote passie, door hun talenten 
te bundelen en ook simpelweg door 
daar heel veel uren in te steken.
Ons publiek en al diegenen die heb-
ben geholpen bij de organisatie van 
het festival wensen we mooie dagen 
toe!

Het bestuur van Podium Eibergen 

Dirk Jan Brouwer
Annelies van Gent
Eva Pelgrom

Dankwoord

Mede danzij onze Vrienden hebben we deze eer-
ste editie van het Kamermuziekfestival Eibergen 
kunnen organiseren. Wilt u ook Vriend worden van 
Podium Eibergen? Kijk voor de mogelijkheden op 
www.podiumeibergen.nl/doneren of scan de onder-
staande QR-code. 
Als dank voor uw steun bieden wij u diverse extra’s, 
waaronder een concert exclusief voor Vrienden. 

Podium Eibergen is door de Belastingdienst aange-
wezen als culturele ANBI. Dit betekent dat uw gift 
aan Podium Eibergen voor speciale belastingaftrek 
in aanmerking kan komen.

Ook Vriend worden van Podium Eibergen?

Vriend worden

DIT IS EEN UITGAVE VAN: 
STICHTING PODIUM EIBERGEN  
KORMELINKBULTEN 3 
7151 NE EIBERGEN
+31 640420320
WWW.PODIUMEIBERGEN.NL 
INFO@PODIUMEIBERGEN.NL
IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17  
KVK: 73067652  RSIN: 859341598

SAMENSTELLING EN TEKSTEN: 
JOSINE BRACKMAN-PIJNACKER HORDIJK
VORMGEVING: HANS-EVERT BRACKMAN
FOTOGRAFIE/BEELDBRONNEN: SARAH WIJZENBEEK, FOPPE 
SCHUT, MARCO BORGGREVE, YANNAJORDI.COM, HERRERO 
BAYÓN, GUIDO WERNER, JENNY AUDRING, KRISTIEN HARMSEN, 
AUGUST WEGER, MAX FENICHEL, FLORIS KEURIS, CHRISTIAN 
HORNEMANN, ARNOLD SCHÖNBERG CENTER, JAMES WARREN 
CHILDE, HANS-EVERT BRACKMAN, WIKIPEDIA E.A.
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