
Raak de juiste snaar 
in de Dordogne 

!  

Tim Brackman 
14 juli tot 21 juli 2019 



Het eerste gesprek  met Tim Brackman  
is als een rollercoaster!  
Zoveel enthousiasme voor muziek, waaronder 
kamermuziek in het bijzonder – al sinds zijn 
vroegste jeugd voelt hij zich daardoor gegrepen 
en tot in zijn diepste kern geraakt. 
Het overleg was een aftasten, inventariseren en 
brainstormen over mijn plannetje om in de zomer 
van 2019 een strijkers-kamermuziekweek in de 
Dordogne te organiseren. 
De hele infrastructuur daarvoor is al in orde: de 
prachtige locatie “la Rame”, de geweldige en  
toegewijde kokkin en het middeleeuwse kerkje 
waarin naast de reeds ter beschikking staande 
ruimtes van la Rame, muziek gemaakt kan 
worden. 

!   

Maar het muzikale vuur van de participanten zal 
tijdens deze week worden aangewakkerd door 
de violist Tim Brackman. 

Tim Brackman komt uit een bijzonder 
muzikale familie. 
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat hij al 
op zeer prille leeftijd (5!) begon met vioollessen. 
Sindsdien, na het behalen van zijn 
masterdiploma  te Den Haag (docent Vera 
Beths),  

    

studeerde hij nog een jaar in Denemarken, om 
daarna lauweren te oogsten in de vorm van 
prestigieuze prijzen, bv. bij het Prinses Christina 
Concours (2009 en 2011) alsmede bij het Oskar 
Back Concours (2018). 

Het Animato kwartet, waarin hij de 
tweede viool speelt, won de prijs voor artistieke 

!   

excellentie in São Paulo en het ontving ook een 
stipendium van het Anton Kersjesfonds. 
Als solist maakt hij concertreizen.  
Onlangs speelde hij het vioolconcert van Robert 
Schumann met het Residentieorkest onder 
leiding van Otto Tausk.  
Als een veelgevraagd kamermusicus speelt hij 
met  diverse ensembles tijdens festivals door 
heel Europa. 

!  



De Workshops: 
Naast de passie voor het zélf muziek maken is 
hij óók een bevlogen, enthousiaste en 
enthousiasmerende coach.  
Alle aspecten van de muziek die we gaan 
spelen, zullen de revue 
passeren; wat bezielde de componist om juist 
deze noten in die en die volgorde op te 
schrijven?  
Waarom raakt ons juist dát, wat is een goede 
compositie? 
Hoe kunnen we een stuk, in welk stadium van 
ontwikkeling we ons ook op ons instrument 
bevinden, zo mooi mogelijk als een eenheid 
laten klinken? 
Aandacht voor op elkaar afstemmen, óók van de 
instrumenten, naar elkaar luisteren, in elkaars 
klank opgaan, hoe doe je dat? 
Deze vragen zal Tim uitgebreid behandelen, op 
allerlei manieren.  
Met af en toe speltechnische aanwijzingen, om 
dan het geheel weer beter te laten klinken en 
met nóg meer plezier te gaan spelen. 

Het repertoire zal op tijd aan de 
deelnemers worden toegestuurd. 
De bezetting kan variëren van duet tot octet, of 
iets met een zanger(es) samen. 
Wij zullen een repertoirelijst met 
klassieke, romantische, maar ook modernere 
(Hindemith bv) muziek samenstellen, waar men 
een keus uit  kan maken. 

!  
Dan kunnen wij uit die keuzes een geschikte 
hoeveelheid distilleren.  
Overleg is altijd mogelijk. 
Ook vragen we participanten om 
repertoiresuggesties aan te dragen, dan kunnen 
wij kijken of die inpasbaar zijn.  

Dagindeling: 
Gedurende de week zijn er mogelijkheden om 
twee kleine concertjes te geven in het kerkje.  
Het dagschema ziet er in principe als volgt uit: 
Ontbijt 9.00h – 9.45h 
Muziek maken: 10.30h – 12.30h 
Lunch: 13.00h 
Muziek maken: 15.00h – 17.30h  
Diner: 19.00h 
Eventueel een concertje ‘s avonds. 
De ochtendsessies zijn in principe met de hele 
groep, met een muziekstuk geschikt voor alle 
strijkers samen. 

In overleg zijn er twee middagen vrij, eventueel 
de dinsdag en de donderdagmiddag.  
Op die dagen worden wel ontbijt en lunch 
aangeboden, maar geen diner 

  

ACCOMMODATIE 

Een en ander vindt plaats in de Dordogne, op 
een idyllische plek tussen de bomen, met een 



wijds uitzicht over het golvende 
heuvellandschap. 
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Het onderdak wordt geboden in deze 
prachtige B&B in la Rame, 24800 Chalais, 
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een boerderij uit 1910 met enkele bijgebouwen, 
in het nationaal park Périgord-Limousin, met 
heerlijk ruime kamers, een zwembad, een 
pizzaoven, een barbecue, en een mooie, aparte 
eetzaal. 
De kamers zijn recentelijk gerenoveerd en  
beschikken allemaal over Wi-Fi. 

Ook beschikken alle kamers over  
eenpersoonsbedden, een badkamer met vaste 
wastafel, inloopdouche en toilet, zeep, shampoo 
en een haardroger, bedlinnen en handdoeken. 

Een wasmachine en een strijkijzer zijn 
beschikbaar. 

!   

Het ontbijt is van verse lokale producten. Met 
speciale dieetwensen kan rekening gehouden 
worden.  
De hele dag door kan er koffie/thee gemaakt 
worden door de deelnemers. 

Een leuke bijkomstigheid is ook dat de eigenaren 
Babette en Jan Pols, grote dierenvrienden zijn 
en zelf twee prachtige, rustige honden hebben.  
Dus diegenen die graag hun hond meenemen, 
mits welopgevoed en gewend aan andere dieren 
en vreemde mensen, kunnen dat doen in overleg 
met mij (Paula de Wit; de organisatie, zie 
gegevens op de laatste bladzijde). 

  !  

Er is voor de dieren een 2500mª omheinde tuin. 
(hek 1 m. hoog). 
JACQUIE MILLS 

Lunch en diner zullen op het terrein worden 
verzorgd door Jacquie Mills, een ervaren 
Engelse kokkin, die zowel “Frans” als “Engels” 
kan koken en  
verder aan alle dieetwensen tegemoet kan 
komen (bv. glutenvrij, vegetarisch).  
Graag bij aanmelding aangeven wat op jou van 
toepassing is, dan wordt daar zoveel mogelijk 



rekening mee gehouden. Jacquie is gewend om 
voor grote groepen te koken. 

!  

DE OMGEVING is zeer landelijk 
en  
prachtige wandelingen behoren tot de 
mogelijkheden. Meertjes om in te zwemmen zijn  
bv. die van Nantheuil en Saint-Saud. 

!  

Mooie plaatsjes, te bezoeken op de vrije 
middagen,  
zijn bv. Jumilhac-le-Grand met het prachtige 
kasteel waarvan de kosten van de bouw werden 
betaald met de opbrengsten van de grote 
goudvondsten in de Isle, de rivier die hier  door 
de hele omgeving stroomt. 

En Brantôme, wel behoorlijk toeristisch, wordt 
het Venetië van de Périgord genoemd. 

!  

ARRANGEMENT 
De strjkersweek begint op Zondag 14 Juli  met 
een warme maaltijd, waar je bij kunt aanschuiven 
als je aankomt rond 19:00 uur. 
Vertrek zondag 21 juli na het ontbijt om  
ca. 10:00 à 11:00 uur. 

Als organisator en óók participant van 
deze week stel ik me graag even voor: als kind 
uit een muzikaal gezin kreeg ik vanaf mijn 
negende tot mijn dertiende jaar vioolles. 
Toen ik na mijn studie aan de Rietveld Academie 
enkele jaren als graficus werkte, ben ik 
tegelijkertijd met een zangopleiding begonnen 
aan het - toen nog -  Sweelinck Conservatorium 
van Amsterdam. 

! Ik richtte het Vocaal 
ensemble Quink op, bracht daar Cd’s mee uit, 
trad ermee op tijdens vele concertreizen door 
Europa en Amerika, naast de vele concerten in 
Nederland. 



Ondertussen studeerde ik zang bij Margreet 
Honig en behaalde het UM diploma, waarna ik 
hoofdvakdocent en coördinator van de afdeling 
zang klassiek werd tot aan mijn pensioen aan 
datzelfde Conservatorium van Amsterdam.  
Solistisch trad ik op met orkesten, pianisten, 
gitaristen in binnen- en buitenland. 
Bovendien organiseerde ik ieder jaar, 15 jaar 
lang, cursussen voor zang, beeldhouwen en 
fotografie. 
Enige tijd geleden begon het verlangen naar het 
weer spelen op een strijkinstrument en huurde ik 
een altviool. 

Nu speel ik mee in diverse amateurensembles, 
richtte een strijkkwartet op waarmee we o.a. 
zangleerlingen uit mijn huidige privépraktijk 
in Bloemendaal begeleiden.  
Dat is waanzinnig leuk en vervullend, reden 
waarom een strijkersweek in de Dordogne me zo  
fantastisch lijkt! 
Ik kijk erg uit naar de coaching van Tim 
Brackman!! 

Kosten:  
€ 755,- drie å vier personen in een gîte, 
€ 845,- twee personen op een kamer 

€ 955,- eenpersoonskamer 
verder inbegrepen: Coaching, 7 nachten logies, 
de repetitie- en concertruimtes. 
7 x ontbijt, 6x lunch, 5x diner. 

Stuur je ingevulde aanmeldingsformulier naar:  
Paula de Wit.  
Na bevestiging van deelname, die afhankelijk zal 
zijn van de uiteindelijke samenstelling van de 
groep, de balans tussen de verschillende 
instrumenten, worden verdere telefonische 
afspraken gemaakt over de afhandeling van de 
(aan)betaling. 
Bij annulering na 10 mei 2019 Is restitutie van de 
aanbetaling niet meer mogelijk. 

Betaling na telefonisch overleg aan:   
Paula de Wit,  
Laurens Reaellaan 20’  
2024 BG Haarlem.  
Mobiel 06 28248395 paulinadewit@tiscali.nl  

Een uitgebreide routebeschrijving word je na 
bevestiging van inschrijving toegezonden. 

. 

Aanmeldingsformulier 

Insturen vóór 10 mei 2019 
Bij deze schrijf  ik mij in voor de strijkersweek:  
die plaatsvindt in de zomer van 2019 van 14 juli tot 21 juli  

NAAM:_____________________________________________________________________ 

ADRES:____________________________________________________________________ 

POSTCODE:_______________________________________________________________ 

TEL en EMAIL:____________________________________________________________ 

GEBOORTEDATUM:_______________________________________________________ 

INSTRUMENT:  1e viool O        2e viool O   
altviool O       violoncello O         contrabas O    
graag aankruisen wat van toepassing is.  

WELK REPERTOIRE SPEEL JE 
NU:_______________________________________________________________________ 



INDICATIE VAN NIVEAU:                 HEB JE LES   O    
BEGINNER  O                  SINDS WANNEER:________________________  
GEVORDERD O                                   LES GEHAD    O 
ZEER GEVORDERD  O                       HOE LANG _______________________________  

HANDTEKENING:_________________________________ 

STAD:________________________DATUM:____________ 

De totale kosten voor deze cursusweek bedragen 
€ 795,- all-in excl. reiskosten. 

Ik ben vegetariër:  O ja       O nee 
Ik kan mensen meenemen in mijn auto:  O ja      O nee  
Ik zou graag met iemand meerijden:   O ja     O nee                               

Voor meer informatie kun je bellen of  mailen met: 
Paula de Wit:  paulinadewit@tiscali.nl   mobiel: 0031(0)6 28248395  
Stuur dit formulier op naar Paula de Wit Laurens Reaellaan 20’ 2024BG 
Haarlem Nederland (Eventueel gescand per mail) 



     


