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KAMERMUZIEKFESTIVAL EIBERGEN
9 concerten door 18 jonge topmusici 
van internationale naam en faam
VRIJDAG 26/05/23 t/m
mAANDAG 29/05/23 
verschilleNDe AANvANGstijDeN

CONCERT 
Thomas Prechal, cello & 
Jorian van Nee, piano 
ZONDAG
30/04/23 
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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Beste Vrienden van Podium Eibergen,

Allereerst: van harte welkom bij ons 
Vriendenconcert! Het is fantastisch 
om te zien dat het afgelopen jaar 
onze Vriendenkring flink gegroeid is. 
Onze concerten worden steeds beter 
bezocht, waarbij met name het Kamer-
muziekfestival Eibergen vorig jaar een 
enorme boost heeft gegeven. We kij-
ken dan ook uit naar de tweede editie, 
die over iets minder dan drie maanden 
plaatsvindt.

Vandaag spelen Rik Kuppen en ik een 
paar van onze favoriete werken voor 
u. De tweede sonate van Brahms, 
favoriet van Rik, is gebaseerd op een 
thema uit de opera 'Die Meistersinger 
von Nürnberg' van Wagner. Het is de 
meest ingetogen en lyrische van de 
drie sonates die Brahms voor piano 
en viool geschreven heeft. De instru-
menten werden door Brahms overi-
gens uitdrukkelijk ook in die volgorde 
genoemd, om aan te geven dat de pi-
anopartij veel meer is dan slechts een 
begeleiding. Brahms was zelf pianist, 
maar werd bij zijn vioolcomposities 
vaak geadviseerd door violist Joseph 
Joachim. De sonate straalt lichtheid en 
optimisme uit, waarbij quasi eenvoudi-
ge, zangerige lijnen en virtuose passa-
ges elkaar afwisselen.
Vanuit hetzelfde romantische idioom 
schreef Anton Webern vier korte minia-
tuurtjes, waarbij hij in een paar minuten 
een complete sonate samenvat. Geen 
lange uitgesponnen lijnen, maar korte, 
krachtige zinnen. Zoals Poulenc in zijn 
sonate korte, grillige scènes neerzet.
Poulenc schreef de vioolsonate ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij 
droeg de sonate op aan de Spaanse 
dichter Lorca, die in 1936 om zijn pro-
gressieve denkbeelden door Franco's 
nationalisten vermoord was. Hij ont-
leende het thema van het eerste deel 
aan het Engelse liedje 'Tea for two', net 
als de sonate een symbool van verzet. 
Evenals Brahms was Poulenc pianist. 
Bij de totstandkoming van de sonate 
speelde violiste Ginette Neveu een 
belangrijke rol. Samen brachten zij in 
1943 het stuk in première. "Het weini-
ge mooie dat hierin zit, is aan Ginette 
Neveu te danken", zei Poulenc zelf 
over de sonate, waar hij maar weinig 
tevreden over was. Na haar plotselin-
ge dood in 1949, als gevolg van een 
vliegtuigongeluk, bracht hij een aantal 
wijzigingen in de partituur aan en 
voegde hij bij het laatste deel aan de 
oorspronkelijke titel 'presto' het woord 
'tragico' toe.
De sonate van Poulenc heb ik op een 
paar belangrijke momenten in mijn 
leven gespeeld: op mijn master-eind-
examen en tijdens het vioolconcours 
Oskar Back, waar ik uiteindelijk in de 
finale speelde. Het is voor mij dan ook 
een heel dierbaar stuk. Precies om die 
reden is het een mooie afsluiting van 
dit speciale Vriendenconcert.

We wensen u een mooi concert toe!

Tim Brackman, artistiek leider

www.timbrackman.com 
www.rikkuppen.nl

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Sonate voor piano en viool nr. 2,  
 op. 100 in A (1886) 
 - Allegro amabile
 - Andante tranquillo
 - Allegretto grazioso (quasi andante)

Anton Webern (1883-1945) 
 Vier Stücke, op. 7 (1910)  
 - Sehr langsam
 - Rasch
 - Sehr langsam
 - Bewegt

Francis Poulenc (1899-1963) 
 Sonate voor viool en piano (1942/43) 
   Ter nagedachtenis aan Federico García  
   Lorca (1899-1936)
 - Allegro con fuoco
 - Intermezzo: Très lent et calme
 - Presto tragico
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