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VRIENDENCONCERT 
Exclusief voor Vrienden van 
Podium Eibergen 
ZONDAG
05/03/23 
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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Schubert, Escher, De Falla en  
Chopin: vier componisten waar 
pianist Thomas Beijer een grote 
voorliefde voor koestert. Gemene 
deler is de rijkdom aan klankkleu-
ren die zij op hun muzikale palet 
hebben. Klanken die je een lichte 
huivering doen voelen, emotio-
neren, een verlangen of juist een 
oud, vertrouwd gevoel oproepen. 
Thomas Beijer vertelt over zijn fas-
cinatie voor Schubert, zijn bewon-
dering voor Escher en De Falla en 
zijn speciale band met Chopin.

"Schubert is een meester in de 
suggestie. Met een enkele, onver-
wachte noot weet hij je het gevoel 
te geven: er klopt iets niet. De Six 
Moments Musicaux zijn daar een 
prachtig voorbeeld van. De titel is 
zeer bescheiden, 'zes muzikale mo-
menten', maar ondertussen weet hij 
met heel weinig noten een compleet 
nieuwe wereld op te roepen – als 
een soort toverspiegel. Zo klinkt 
in het eerste deel een melodie die 
enigszins naïef, maar tegelijkertijd 
onbehagelijk is. Later in de cyclus 
steken inderdaad af en toe grimmi-
ge of droevige beelden de kop op, 
maar ze overheersen nooit hele-
maal. De aap komt nooit echt uit de 
mouw, dat maakt zijn muziek enorm 
spannend.
Rudolf Escher is mijn ogen een van 
de grootste Nederlandse compo-
nisten. Zijn Arcana is van het kaliber 
van Ravel, wat ik als Ravel-aanbidder 
niet snel zeg. Ik vind het onbegrijpe-
lijk dat het stuk zo weinig gespeeld 

wordt. Escher heeft het geschreven 
in 1944, tijdens de Duitse bezetting. 
Het Latijnse woord arcana staat 
voor 'geneesmiddelen met een 
geheim recept'. Voor Escher vorm-
de het componeren van deze suite 
zo'n geneesmiddel in 'een wereld 
van gemechaniseerde terreur'. Het 
is een duister stuk, met een giganti-
sche opbouw naar een oogverblin-
dende explosie van licht en moed. 
Na al die duisternis grijpt je dat bij 
de keel. 
Spaanse muziek mag van mij nooit 
ontbreken in mijn programma's, ik 
ben een grote Spaanse-muzieklief-
hebber. De Cuatro Piezas Españolas 
van De Falla vormen een waaier van 
Spaanse muziekkleuren. Het eerste 
deel is een dans uit het noorden 
van Spanje, heel anders dan de 
rauwere flamenco. Cubana is een 
Caribisch, zwoel, sensueel deel, ge-
volgd door de verklanking van het 
Noord-Spaanse berglandschap. De 
cyclus eindigt met de overbekende, 
iconische flamenco.
Met de Derde Pianosonate van 
Chopin, tenslotte, heb ik een specia-
le band. Deze sonate heb ik voor het 
eerst ingestudeerd toen ik 16 was, 
en daarna steeds met tussenpozen 
van enkele jaren weer opgepakt. 
Hoewel ik het nu heel anders speel 
dan toen ik 16 was, is het stuk elke 
keer opnieuw weer heel vertrouwd. 
Chopins Derde Pianosonate is voor 
mij als een oude vriend die ik steeds 
weer ontmoet."

www.thomasbeijer.com

Franz Schubert (1797-1828) 
 Six Moments Musicaux, D. 780 (1823/28) 
 nr. 1 in C - Moderato
 nr. 2 in As - Andantino
 nr. 3 in f - Allegro moderato
 nr. 4 in cis - Moderato
 nr. 5 in f - Allegro vivace
 nr. 6 in As - Allegretto

Rudolf Escher (1912-1980) 
 Arcana - suite voor piano (1944)
 - Preludio
 - Toccata
 - Ciaccona
 - Finale

           pauze

Manuel de Falla (1876-1946) 
 Cuatro Piezas Españolas (1906/09)
 - Aragonesa
 - Cubana
 - Montañesa (Paisaje)
 - Andaluza

Frédéric Chopin (1810-1849) 
 Sonate nr. 3 in b, op. 58 (1844)
 - Allegro maestoso
 - Scherzo - molto vivace
 - Largo
 - Finale - presto ma non tanto
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