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Brackman
Trio
is jarig
jaar

programma
boekje
5 jubileumconcerten

door het Brackman Trio & friends
19, 20 en 21 april 2014

Locatie: Leimuidenstraat 10hs, 1059 EH Amsterdam

Oxana Thijssen - harp (1995)
• volgde jongtalentopleiding van ArtEZ
Conservatorium en Sweelinck Academie
(Amsterdam) bij respectievelijk Manja
Smits en Erika Waardenburg
• studeert sinds 2013 aan
Conservatorium van Amsterdam bij
Erika Waardenburg
• volgde masterclasses bij o.a. Patrizia
Tassini, Gwyneth Wentink en Lavinia
Meijer
• won verschillende prijzen, o.a.
Harfwettbewerb (2010, 1e prijs), SJMN
(2009, 2e prijs/prijs voor de Best
Vertolkte Nederlandse Compositie),
Rosa Spier Concours (2011, 3de prijs),
Prinses Christina Concours (2009, 2011,
2013, resp. 3e, 2e, 1e prijs)

Ana Termeulen - viool (1995)
• volgde jongtalentopleiding aan Sweelinck Academie (Amsterdam) bij respectievelijk Joyce Tan en Reinette Thiadens
• studeert sinds 2013 aan Koninklijk
Conservatorium Den Haag bij Ilona Sie
Dhian Ho
• volgde masterclasses bij o.a. Peter
Brunt, Vera Beths, Coosje Wijzenbeek en
Charles Watt
• won prijzen bij o.a. het Prinses Christina Concours (2012 en 2013)
• vanaf 2011 in het JeugdOrkest Nederland (JON), aanvoerder tweede violen
• speelt in diverse kamermuziekensembles
• speelt op een viool uit 2011 van vioolbouwer Matthieu Besseling

Concert 1
Zaterdag 19 april 2014 - 11.00 uur

Programma
Jacques Ibert (1890-1962)
‘‘Deux Interludes’’ voor fluit, viool en harp
(1946)
- Andante espressivo
- Allegro vivo
Spelers: Anne Brackman, Ana Termeulen en
Oxana Thijssen
Eugène Goossens (1893-1962)
Suite voor fluit, viool en harp, op. 6 (1914)
- Impromptu
- Serenade
- Divertissement
Spelers: Anne Brackman, Ana Termeulen en
Oxana Thijssen
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianotrio in c op. 1 nr. 3 (1795)
- Allegro con brio
- Andante cantabile con Variazoni
- Minuetto: Quasi Allegro
- Finale: Prestissimo
Spelers: Brackman Trio

Het jubileum van
het Brackman Trio
wordt geopend met
de vrolijke en opzwepende Deux Interludes van Jacques
Ibert: ongecompliceerde, feestelijke
sfeerstukjes. Voor
dezelfde bezetting
volgt van de Britse
componist Sir Eugène Aynsley Goossens
de Suite op. 6 voor
ﬂuit, viool en harp.
Het zijn kleurrijke
klankstukjes, waarin
de invloed van de
Franse impressionisten hoorbaar is.
Bij het openingsconcert van de
jubileumserie mag
opus 1 van Ludwig
van Beethoven niet
ontbreken. Hiermee
zette hij de toon
voor een nieuwe
vorm pianotrio: de
cello had niet langer
een basso continuofunctie, alle drie de
instrumenten krijgen voor het eerst
een zelfstandige
functie maar vormen
een hechte eenheid.
Het derde trio van
deze opusreeks is
karakteristiek voor
Beethovens stijl:
grillig en harmonieus tegelijkertijd.

Jelmer de Moed - klarinet (1995)
• volgde vooropleiding van ArtEZ Conservatorium
• studeert sinds 2013 aan Conservatorium van Amsterdam bij Arno Piters
• won prijzen bij Prinses Christina Concours (2012: 2e prijs, 2014: 1e prijs, publieksprijs en wisseltrofee laureatenjury)
• speelt sinds 2014 in het JeugdOrkest
Nederland (JON)
• speelt in diverse kamermuziekensembles

Dirk Feller - altviool (1985)
• studeerde bij Benzion Shamir (viool,
Rotterdams Conservatorium), Ferdinand
Erblich en Ron Ephrat (altviool, Koninklijk Conservatorium Den Haag)
• sloot zijn masterstudie altviool af in
2012 aan Utrechts Conservatorium bij
Mikhail Zemtsov
• via Ligeti Academy samenwerking met
o.a. componisten Michael Gordon, Martijn Padding en Jörg Widmann (2009)
• speelde in Nationaal Jeugdorkest
(aanvoerder) en European Union Youth
Orchestra (2010/11); remplaceert
regelmatig in o.a. Gelders Orkest,
ASKO|Schönberg Ensemble
• soleerde met het Utrechts Conservatorium Orkest
• speelt in DUTCHmusicians en Stevin
Strijkkwartet

Concert 2
Zaterdag 19 april 2014 - 20.15 uur

Programma
Robert Schumann (1810-1856)
Fantasiestücke op. 73, voor klarinet en piano
(1849)
- Zart und mit Ausdruck
- Lebhaft, leicht
- Rasch und mit Feuer
Spelers: Jelmer de Moed en Anne Brackman
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Pianotrio nr. 1 in d, op. 49 (1839)
- Molto allegro e agitato
- Andante con moto tranquillo
- Scherzo: Leggiero e vivace
- Finale: Allegro assai appassionato
Spelers: Brackman Trio
pauze
Robert Schumann (1810-1856)
Pianokwartet in Es, op. 47 (1842)
- Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
- Scherzo: Molto vivace - Trio I - Trio II
- Andante cantabile
- Finale: Vivace
Spelers: Brackman Trio en Dirk Feller

Felix Mendelssohn
en Robert Schumann
waren goede vrienden. Mendelssohn
was een conservatieve componist: de
polyfonie van Bach
en de klassieke vormen van Mozart zijn
bij hem duidelijk
hoorbaar. Ook Schumann bewonderde
de oude meesters,
maar tegelijkertijd
ontwikkelde hij een
geheel eigen componeerstijl: een enkel
thema dat gedurende het hele stuk in
telkens een andere
vorm/stemming terugkomt. De stemmingen konden snel
wisselen. In zowel de
Fantasiestücke als
het pianokwartet is
deze stijl duidelijk
herkenbaar. Ondanks zijn voorliefde
voor de klassieken,
begreep Mendelssohn de kracht van
Schumanns componeerstijl. Om die
reden heeft hij de
pianopartij van zijn
pianotrio in d herschreven in Schumanneske stijl: de
piano kreeg hierdoor
een grootsere rol.

Anne Brackman - fluit, piano (1995)
• volgde vooropleiding aan Academie
Muzikaal Talent bij o.a. Frank van de Laar
(piano) en Aldo Baerten (fluit)
• studeert sinds 2013 aan het Conservatorium van Amsterdam bij Frank van de
Laar, privélessen bij Aldo Baerten
• volgde masterclasses bij o.a. Trevor
Wye en Kersten McCall (fluit),
Jan Wijn en Boris Berman (piano)
• won prijzen bij o.a. Benelux Fluitconcours (2004), Rotterdamse Piano
Driedaagse (2005) en Prinses Christina
Concours (2008 en 2012)
• soleerde o.a. als fluitiste met Holland
Symfonia o.l.v. Otto Tausk (2010) en met
Domestica Rotterdam (2013)
• pianiste van het Brackman Trio; als
pianist veel gevraagd duopartner
• speelt op palissander dwarsfluit gebouwd door Alfred Verhoef

Tim Brackman - viool (1993)
• volgde vooropleiding aan Academie
Muzikaal Talent bij o.a. Joyce Tan en Ilona
Sie Dhian Ho
• studeert sinds 2012 aan Koninklijk
Conservatorium Den Haag bij Ilona Sie
Dhian Ho
• volgde masterclasses bij o.a. Eszter
Haffner, Theo Olof, Ivry Gitlis en Isabelle
van Keulen
• won prijzen bij o.a. Prinses Christina
Concours (2009, 2012)
• soleerde met diverse orkesten, o.a.
Oost-Nederlands Symfonieorkest o.l.v.
Jeppe Moulijn (2013)
• aanvoerder tweede violen NJO Symfonieorkest (2014)
• violist in o.a. Brackman Trio en Animato
Kwartet
• speelt op een viool van C.A. Miremont (Parijs 1881), hem ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Concert 3
Zondag 20 april 2014 - 15.00 uur

Programma
Robert Schumann (1810-1856)
Pianotrio nr. 2 in F, op. 80 (1847)
- Sehr lebhaft
- Mit innigem Ausdruck
- In mässiger Bewegung
- Nicht zu rasch
Spelers: Brackman Trio
Johannes Brahms (1833-1897)
Klarinetkwintet in b, op. 115 (1891)
- Allegro
- Adagio
- Andantino
- Con moto
Spelers: Jelmer de Moed, Tim Brackman,
Ana Termeulen, Dirk Feller, Jonathan van
IJzerlooij

Robert Schumann
schreef zijn pianotrio in F in 1847, het
jaar waarin zowel
zijn goede vriend
Felix Mendelssohn
als zijn 1-jarig zoontje overleden. Het
trio heeft een weemoedige ondertoon;
in plaats van een
vrolijk scherzo als
derde deel schreef
hij een deel met
een klagelijk thema
in canonvorm. Het
thema in het 1e deel
is ontleend aan een
van zijn liederen.
In 1853 bezocht de
20-jarige Johannes
Brahms Schumann,
die hem lanceerde
als componist van
de toekomst. In 1891
schreef deze het
klarinetkwintet,
opgedragen aan Richard Mühlfeld, die
Brahms inspireerde
om zich te verdiepen
in de klankrijkdom
van “Fräulein Klarinette”. De klarinet
speelt geen virtuoze
solistische rol, maar
vormt met de strijkers één harmonieus
klankspectrum.

Jonathan van IJzerlooij - cello (1992)
• volgde vooropleiding aan Academie
Muzikaal Talent bij Lenian Benjamins en
Larissa Groeneveld
• studeert sinds 2011 aan Koninklijk
Conservatorium Den Haag bij Larissa
Groeneveld
• volgde masterclasses bij o.a. Michel
Strauss, Alexander Baillie, Michel Dispa
en Lilia Bayrova
• won prijzen bij o.a. Prinses Christina
Concours (1e prijs, 2011)
• soleerde met o.a. Cuypersensemble en
Kennemer Jeugdorkest
• cellist van het Brackman Trio en diverse kamermuziekensembles, gastspeler bij Rubens Quartet (2012)
• speelt op een cello van de bouwer Daniel Royé, hem ter beschikking gesteld
door het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds

Elisa Karen Tavenier - altviool (1996)
• volgde jongtalentopleiding van Koninklijk Conservatorium Den Haag en
Sweelinck Academie (Amsterdam) bij
Coosje Wijzenbeek
• studeert sinds 2013 altviool aan Conservatorium van Amsterdam bij Marjolein Dispa
• nam deel aan internationale cursussen
in Liechtenstein en Duitsland (Kloster
Schöntal)
• bereikte daar de tweede ronde van het
tweejaarlijkse Internationale Vioolconcours (2011)
• maakte deel uit van de Fancy Fiddlers
o.l.v. Coosje Wijzenbeek
• speelde in het Liechtenstein Symphonie Orchester (2012)
• altiste in het Animato Kwartet

Concert 4
Zondag 20 april 2014 - 20.15 uur

Programma
Antonín Dvor̆ák (1841-1904)
- Rondo in g, op. 94, voor cello en piano (1891)
- Waldesruhe op. 68, voor cello en piano
(1883/1891)
Spelers: Jonathan van IJzerlooij en Anne
Brackman
Antonín Dvor̆ák (1841-1904)
Strijkkwartet nr. 12 in F, op. 96 “Amerikaans
kwartet” (1893)
- Allegro ma non troppo
- Lento
- Molto vivace
- Finale: Vivace ma non troppo
Spelers: Animato Kwartet (Shin Sihan, Tim
Brackman, Elisa Karen Tavenier, Pieter de Koe)
pauze
Antonín Dvor̆ák (1841-1904)
Pianotrio nr. 4 in e, op. 90 “Dumky” (1891)
- Lento maestoso
- Poco adagio
- Andante
- Andante moderato (quasi tempo di marcia)
- Allegro
- Lento maestoso
Spelers: Brackman Trio

Antonín Dvor̆ák
werd geboren in
Tsjechië. Zijn Dumky
Trio is gebaseerd
op 6 verschillende
soorten “dumka”
(Slavische compositievorm met abrupte
sfeerovergangen).
De vorm is vrij, bijna
een soort fantasie. In
1892 vertrok hij naar
New York voor een
directeurspost aan
het net opgerichte
conservatorium.
Voor zijn afscheidsconcert schreef hij
Waldesruhe, gespeeld door de cellist
Hanus Wihan, aan
wie Dvor̆ák ook zijn
Rondo op. 94 opdroeg
(alsmede zijn bekende celloconcert in
b). Eenmaal in Amerika schreef hij zijn
strijkkwartet in F,
“het Amerikaanse”.
Volgens sommigen
heeft hij hierin typisch Amerikaanse
motieven verwerkt:
duiven uit Central
Park in plaats van
de Boheemse bossen,
Indiaanse pentatonische en ritmische
motieven in plaats
van Slavische. Desondanks deed heimwee
hem in 1895 terugkeren naar Praag.

Shin Sihan - viool (1994)
• volgde jongtalentopleiding van Koninklijk Conservatorium Den Haag en
Sweelinck Academie (Amsterdam) bij
Coosje Wijzenbeek
• studeert sinds 2013 aan Koninklijk
Conservatorium bij Vera Beths
• volgde masterclasses bij o.a. Pierre
Amoyal, Mark Lubotsky, David Takeno en
Jaap van Zweden
• won diverse prijzen, o.a. in 2013 Nederlands Vioolconcours Oskar Back (2e
prijs en NTR Publieksprijs)
• ontving Kersjes Vioolbeurs (2013)
• speelde in de Fancy Fiddlers o.l.v.
Coosje Wijzenbeek
• soleerde met o.a. Magogo Kamerorkest
en Philips Symfonieorkest
• speelt in drie strijkkwartetten, w.o.
Animato Kwartet
• bespeelt een viool gebouwd door
Joseph Hel uit 1894, hem ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Pieter de Koe - cello (1994)
• volgde jongtalentopleiding van Koninklijk Conservatorium Den Haag en
Sweelinck Academie (Amsterdam) bij o.a.
Monique Bartels
• studeert sinds 2012 bij Michel Strauss
en Jan Ype Nota aan Koninklijk Conservatorium Den Haag
• volgde masterclasses bij o.a. Richard
Aaron, Dmitri Ferschtman, David Dolan,
Ernst Reijseger
• won prijzen bij IPMC en SJMN (2007,
2009 en 2011)
• was lid van de Fancy Fiddlers o.l.v.
Coosje Wijzenbeek
• speelt in o.a. improvisatie-ensemble
Damu, funkband Staalmeesters en Animato Kwartet
• speelt op cello met etiket N.F. Antony
(England 1865) met een 4/4 strijkstok
gebouwd door Jan Strumphler (Vleuten
2002), beide beschikbaar gesteld door
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Concert 5
Maandag 21 april 2014 - 15.00 uur

Programma
Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
Trio élégiaque nr. 1 in g (1892)
Spelers: Brackman Trio
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)
Strijkkwartet nr. 3 in F, op. 73 (1946)
- Allegretto
- Moderato con moto
- Allegro non troppo
- Adagio
- Moderato
Spelers: Animato Kwartet (Shin Sihan, Tim
Brackman, Elisa Karen Tavenier, Pieter de Koe)
pauze
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
Pianotrio in a, op. 50 (1882)
- Pezzo elegiaco
- Tema con variazioni
Spelers: Brackman Trio

Sergei Rachmaninoff
schreef zijn Trio
élégiaque nr. 1 (1892)
als ode aan Pjotr
Iljitsj Tsjaikovski.
Het lijkt een soort
samenvatting van
diens monumentale
pianotrio in a, op.
50 (1882), wat begint
met “Pezzo elegiaco”
en door Tsjaikovski
was geschreven naar
aanleiding van het
overlijden van diens
mentor en vriend
Nikolai Rubinstein.
Evenals deze pianotrio’s is ook het 3e
strijkkwartet van
Dmitri Sjostakovitsj,
landgenoot maar
onder een ander
regime levend, een
persoonlijke getuigenis. Geschreven
in 1946, geeft het
de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog weer.
Aanvankelijk had
elk deel een sfeerbeschrijvende titel,
die Sjostakovitsj
later schrapte. Het
kwartet heeft een
open einde, waarmee
“De eeuwige vraag:
Waarom? En voor
wat?” onbeantwoord
blijft.

Tim Brackman (viool, 1993), Jonathan van IJzerlooij (cello, 1992) en Anne Brackman (piano, 1995) begonnen 5 jaar geleden als pianotrio voor het eerst samen
te spelen tijdens een ensembleweekend van de Academie Muzikaal Talent. Al
gauw bleek dat het repertoire voor deze bezetting hen alle drie zo aansprak, dat
zij besloten regelmatig lessen te gaan nemen om hun samenspel uit te kunnen
diepen. Dat leidde tot lessen bij o.m. Liza Ferschtman, leden van het Osiris Trio
en recentelijk prof. Avedis Kouyoumdjian aan het Joseph Haydn Institut für Kammermusik und Spezialensembles in Wenen (2014), alsmede tot deelname aan
(inter)nationale kamermuziekcursussen. De paar keer dat ze aan een concours
meededen, was dat met succes: ze vielen in de prijzen bij het Prinses Christina
Concours, het Entrée Kamermuziekconcours en het Kamermuziekconcours
Hoorn. Dit leverde hen de eerste uitnodigingen voor concerten op. Inmiddels
hebben ze op vele grote en kleine podia opgetreden, waarbij zij regelmatig
teruggevraagd worden (o.a. Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, Stift
Festival, Orlando Festival, Kunst in de Kamer).
Hoewel het deelnemen aan concoursen wel degelijk een flinke stimulans kan
betekenen, ervaren zij toch alle drie het musiceren met elkaar en samen met
vrienden als de meest inspirerende vorm van muziek maken. Dat zij inmiddels al
vijf jaar een trio vormen moge een duidelijk bewijs hiervan zijn.
Het is dan ook niet verrassend dat het Brackman Trio ervoor heeft gekozen het
5-jarig jubileum te vieren in de vorm zoals u die nu meemaakt: samen met vrienden, voor een publiek van vrienden.
Wij hopen dat ook u door het samenspel en de muziek geïnspireerd zult raken!
April 2014
www.brackmantrio.com
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