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CONCERT 
Duo’s Amacord (piano) en 
Brackman-LeCoultre (viool)
ZONDAG
18/12/22 
14.30 uur

CONCERT 
Pianist Thomas Beijer (Neder-
landse Muziekprijs 2021) 
ZONDAG
05/02/23 
14.30 uur 

Podium Eibergen bedankt:
∙ Marinus Klasen,  
  development & consultancy
∙ SVEN voor ogen
∙ Zijn overige sponsoren 
∙ Zijn donateurs

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.

Doneer en  
word Vriend
Wilt u ook Vriend worden van 
Podium Eibergen? Dat kan een-
voudig door een bedrag naar 
keuze over te maken via www.
podiumeibergen.nl/doneren, of 
door de onderstaande QR-code 
te scannen. 
Als dank voor uw steun bieden 
wij u diverse extra’s, waaronder 
een concert exclusief voor  
Vrienden.
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ILLIAM SHARP, MARTINA ZUZANA ŠIMKOVIČOVÁ, PETRA KATANIC E.A. 
TEKST: JOSINE BRACKMAN | ONTW

ERP: HANS-EVERT BRACKMAN

LOCATIE: BRACKMAN BOERDERIJ, KORMELINKBULTEN 3, EIBERGEN 
INFO@PODIUMEIBERGEN.NL ∙ WWW.PODIUMEIBERGEN.NL ∙ +31 640420320

ZONDAG 9 OKTOBER 2022 OM 14.30 UUR
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Begin 2021 kreeg pianist Kasper 
Schonewille een foto van een vleu-
gel toegestuurd: het instrument 
was onderdeel van een nalaten-
schap, misschien kon Kasper de 
erfgenamen adviseren over de 
waarde en bestemming? Oxana 
Thijssen, Kaspers vriendin, kreeg 
de foto onder ogen en herkende 
op de achtergrond een gedeelte 
van een ander instrument: een 
harp. Uit de vorm van het voet-
stukje leidde zij af dat het hier 
om een 19e-eeuws model ging. 
Niet veel later brachten Kasper en 
Oxana samen een bezoekje aan de 
erfgenamen. Het voetstukje bleek 
tot Oxana's verrassing dat van een 
harp van Sebastien Erard, de uit-
vinder van de moderne dubbelpe-
daalharp. Bouwjaar 1831, decennia 
niet meer bespeeld en vergeten.
Aangestoken door Oxana's en-
thousiasme boden de erfgenamen 
aan om de harp te laten restaure-
ren zodat zij deze kon bespelen. 
Een fantastisch aanbod: "Vanaf het 
moment dat ik voor het eerst de 
snaren aanraakte was ik meteen 
verkocht". En zo begon voor Oxa-
na een nieuwe ontdekkingstocht 
naar de klank en virtuoze mogelijk-
heden, en daarmee naar de ge-
schiedenis van de harp.
"Waar het in de 18e eeuw nog 
lastig was om met één rij vast ge-
stemde snaren te wisselen tussen 
toonsoorten, maakte de komst 
van de pedaalharp het mogelijk 
om met een pedaal de snaren 
een kleine secunde te verhogen. 

De enkelpedaalharp, waarmee 
elke snaar één keer verhoogd kon 
worden, was al een tijdje in zwang 
toen Erard in 1810 patent aanvroeg 
op het dubbelpedaalsysteem. Hier-
mee werd het mogelijk de snaar 
nog een tweede keer te verhogen, 
en kon voortaan in elke toonsoort 
gespeeld worden", legt Oxana 
uit. "In die tijd werden concerten 
in kleine salons gegeven. Daar 
paste de Erard harp prachtig bij, 
met haar zachte, maar heldere en 
directe klank. Met de opkomst van 
de grotere concertzalen ontstond 
echter eind 19e eeuw de behoefte 
aan een instrument met een groter 
volume. De harp kreeg toen dikke-
re snaren, waarmee de klank een 
stuk groter en wolliger werd. Ze 
werd echter ook een stuk zwaarder 
om te bespelen. Vroegere compo-
sities zijn daarom op een moderne 
harp eigenlijk niet goed meer te 
spelen."
Vandaag speelt Oxana op beide 
harpen. Met de keuze van stukken 
illustreert zij het verhaal van de 
ontwikkeling van de harp in de 19e 
eeuw: van een Beethovensiaanse 
Dizi, via Schumann en Mendels-
sohn naar de laat-19e-eeuwse harp-
virtuoos Hasselmans. Vlak voor de 
pauze schuift Kasper Schonewille 
aan voor het Grand Duo voor harp 
en piano van de Britse componist 
Cramer.

www.oxanathijssen.com 
www.kasperschonewille.nl

Alphonse Hasselmans (1845-1912) 
 Prélude nr. 3, op. 53

Michail Glinka (1804-1857) 
 Nocturne

François-Joseph Dizi (1780-1840) 
 Grande Sonate

Johann Baptist Cramer (1771-1858) 
 Grand Duo, op. 24

pauze

Elias Parish Alvars (1808-1849) 
 Traum am Bache, op. 71

Felix Mendelssohn (1809-1847)
 2 Lieder ohne Worte

Robert Schumann (1810-1856) 
 3 Mélodies (arr. Alphonse Hasselmans)

Elias Parish Alvars (1808-1849) 
 La Danse des Fées, op. 76
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Oxana Thijssen 
 m.m.v. Kasper Schonewille, piano
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