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concerten in de regio

Concert  op het erf



Violisten Tim Brackman en Floor Le Coultre 
ontmoetten elkaar al op jonge leeftijd 
bij de Academie Muzikaal Talent. Allebei 
studeerden ze achtereenvolgens bij Joyce 
Tan, Ilona Sie Dhian Ho en Pavel Vernikov.

Na samen veel kamermuziek uitgevoerd te 
hebben in verschillende formaties ontdek-
ten ze het repertoire voor twee violen.

Het repertoire voor twee violen en viool/
altviool is zeer uitgebreid. Van Bach, Mo-
zart, Spohr tot Bartók, Ysaÿe en Prokofjev.  

Tim Brackman, o.a. prijswinnaar van het 
Nederlands Vioolconcours Oskar Back, 
doet momenteel een post-graduate 
studie bij Pavel Vernikov in Bergamo. Hij 
maakt deel uit van het Brackman Trio en 
het Animato Kwartet waarmee hij o.a. de 
Kersjesprijs heeft gewonnen. In Den Haag 

behaalde Tim zijn masterdiploma aan het 
Koninklijk Conservatorium bij Vera Beths.

Floor Le Coultre, afgestudeerd aan het 
Koninklijk Conservatorium met onder-
scheiding voor meeslepend spel, werd in 
2011 benoemd tot Jong Muziektalent van 
het jaar. Floor speelt in meerdere vaste 
ensembles waaronder ook het Hermitage 
Kwartet en duo LeCoultre&VanHees.

Beiden spelen op een viool die hen ter 
beschikking is gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. De aanschaf 
van de altviool van Floor en de strijkstok 
van Tim is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Eigen Muziekinstrument.

www.floorlecoultre.nl 
www.timbrackman.com

Duo Brackman-LeCoultre on tour 

‘‘Het Fonds Podiumkunsten biedt musici een helpende hand in tijden waarin cultuur in 
zwaar weer verkeert. Door de coronacrisis is het voor veel mensen niet mogelijk om con-
certen te bezoeken. Wij zijn verheugd live muziek naar u toe te brengen op prachtige 
locaties in verschillende regio’s. Het afwisselende programma, de mondelinge toelich-
ting door ons en de intieme setting zorgen op elke locatie voor een unieke beleving.’’
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KOVIČOVÁ, HEB

24-07  Capelle aan den IJssel
26-07  Haren
31-07  Eibergen
02-08  Huizen
04-08  Driebruggen
08/09-08  Twente Culinair
10-08  Eelde
12-08  Wassenaar
13-08  Peize

met concerten in de regio

Actuele informatie  
en reserveringen: 
www.timbrackman.com/duo- 
brackman-lecoultre-on-tour/
of scan de QR-code:


