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ZONDAG 18 DECEMBER 2022 OM 14.30 UUR

DUO2
Duo’s Amacord (piano) en Brackman-LeCoultre (viool/altviool)  

Bach, Hindemith, Pärt, Milhaud, Martinů, Nováček, Soifer,  
Prokofjev, Stravinsky

Tot een 
 volgende 
 keer

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

VRIENDENCONCERT 
Exclusief voor Vrienden van 
Podium Eibergen 
ZONDAG
05/03/23 
14.30 uur 

THOMAS BEIJER

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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De vier Duo Kwadraat-leden staan 
al jaren als afzonderlijke duo's op 
het podium. Maarten den Hengst 
en Ivana Alkovic vormen samen 
Pianoduo Amacord, violisten Tim 
Brackman en Floor Le Coultre het 
duo Brackman-LeCoultre. Vandaag 
staan beide duo's, twee keer twee 
musici, als DUO2 op het podium. 
Floor Le Coultre: "We hebben een 
programma samengesteld waar-
in alle mogelijke combinaties van 
onze instrumenten voorkomen. Het 
contrast tussen de verschillende 
instrumenten, stijlperiodes en ka-
rakters van de stukken staat daarbij 
centraal. We beginnen met viool- en 
pianoduo's van Bach en Hindemith, 
vervolgens komt er steeds een an-
dere speler bij, met als hoogtepunt 
de compositie 'Rest assured' van 
Diego Soifer: in dit speciaal voor 
ons gecomponeerde stuk staan 
we met ons vieren op het podium. 
Daarna bouwen we weer af en ein-
digen we met viool- en pianoduo's 
van Hindemith en Bach. De tweede 
helft is zo als het ware gespiegeld 
ten opzichte van de eerste helft.
Voor de opbouw van het program-
ma kwamen we eigenlijk al snel uit 
op het thema contrasten. Tim en ik 
spelen op onze duoconcerten vaak 
de combinatie Hindemith-Bach. 
Beiden zijn polyfone componisten, 
maar ze contrasteren door hun 18e- 
en 20e-eeuwse benadering daar-
van. Maarten en Iva hadden ook 
quatre-mains-stukken van Bach en 
Hindemith op hun repertoire, dus 
konden we daarop verder borduren. 

In de duo's voor viool en piano 
hebben we de uitersten gevonden 
in Arvo Pärts 'Spiegel im Spiegel' 
(ook een toepasselijke titel, trou-
wens), een heel traag en introvert 
stuk, gevolgd door vrolijke dansen 
van Stravinsky in de eerste helft van 
het programma. In de tweede helft 
staat daartegenover het uiterst 
snelle en virtuoze 'Perpetuum mobi-
le' van Nováček, gevolgd door een 
dromerig-zangerige Prokofjev. Om 
in deze piano-vioolduo's de contras-
ten nog groter te maken, spelen we 
ze met alle vier de mogelijke combi-
naties: Maarten-Floor, Maarten-Tim, 
Iva-Floor en Iva-Tim.
Voor viool-pianoduo's hadden we 
genoeg repertoire om uit te kiezen, 
maar voor geschikte, mooi contras-
terende stukken voor twee violen 
en piano hebben we gezamenlijk 
research gedaan. Zo kwamen we uit 
op Milhaud en Martinů. Martinů is 
ritmisch en strak, volks van karak-
ter, Milhaud is juist lyrisch, zangerig 
Frans.
Het programma is heel levendig 
en afwisselend, met korte stukken 
en spelers die elkaar in rap tempo 
opvolgen. Om de spanningsboog 
niet te verbreken, hebben we geen 
pauze in het programma. Maar na 
afloop nodigen we iedereen graag 
uit voor een vragenuurtje en een 
drankje en een hapje!"

www.pianoduoamacord.com 
www.floorlecoultre.nl
www.timbrackman.com

DUO2DUO2DUO2 DUO2

Bach  viool-altviool duo

 Hindemith  piano duo

  Pärt  viool & piano

   Stravinsky  viool & piano

    Milhaud  2 violen & piano 

     Soifer  DUO2

    Martinů  2 violen & piano 

   Nováček  viool & piano

  Prokofjev  viool & piano 

 Hindemith  viool duo 

Bach  piano duo

Duo Amacord (piano): Ivana Alkovic en Maarten den Hengst 
Duo Brackman-LeCoultre (viool/altviool): Tim Brackman en Floor Le Coultre


