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O u d e  G l o r i e  e n  J o n g  T a l e n t  
 

Duo  Va r i a n t  
Jozef Belik  | viool 

Lia van Kalmthout | piano 
 

Bra ckma n  T r i o  

Tim Brackman - viool 
Jonathan van IJzerlooij - cello 

Anne Brackman - piano 
 
 

A. Dvořák  uit Vier romantische stukken op. 75 
(1841-1904) deel 1, 2, 3 
 
E.W. Korngold  uit Viel Lärm um nichts op. 11 
(1897-1957) 3. Gartenscene 
 4. Carnaval 
 
R. Schumann  Dromerij 
(1810-1856) 
 
K. Nebert Wiegeliedje 
(1890-1978) 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Gr. Dinicu Leeuwerik 
(1889-1949) 
 
Pa u ze  
 
B. Smetana  Trio in g klein op.15. 
(1824-1884) Moderato assai 
 Allegro, ma non agitato 
 Finale: Presto 
 
 
Jozef Belik werd in Bratislava (Slovakije) geboren, studeerde viool aan het 
Conservatorium en aan de Janacek-Akademie te Brno (Tsjechie) bij Josef 
Holub en Jan Slais. Hij was als violist verbonden aan de Staatsfilharmonie te 
Brno en maakte deel uit van de ‘Tsjechische Kamer Solisten’. Sinds 1969 
was hij ruim 33 jaar eerste violist bij Het Brabants Orkest en tevens 
langdurig lid van Het Brabants Kamerorkest. Zijn interesse voor kamer-
muziek deed hem in 1976 ‘Het Variant Ensemble’ oprichten. Het ensemble 
bracht aantrekkelijke programma's in allerlei samenstellingen: viool-
pianoduo, vioolduo, pianotrio, pianokwartet, cello-pianoduo. en verzorgde 
een aanzienlijk aantal concerten. Als kamermusicus studeerde Jozef 
kamermuziekrepertoire bij Victor Lieberman, Jean Decroos en Dmitri 
Ferschtman, en volgde masterclasses bij Wolfgang Marschner te Freiburg, 
Josef Suk te Kerkrade en Manouk Parikian te Dartíngton. 
 
Lia van Kalmthout  werd in Amsterdam geboren, waar ze op zesjarige 
leeftijd startte met pianolessen bij Hans Sachs en Els Rang. 
Haar ouders waren enthousiaste en goede amateur-musici en van hen heeft 
ze de belangstelling en aanleg voor de muziek meegekregen. 
Op 19-jarigs leeftijd ging Lia op het Amsterdamse Muzieklyceum bij Karel 
Hilsum hoofdvak Piano studeren en na vierjaar behaalde ze het diploma 
Docerend Musicus. Daarna volgde ze nog drie jaar een opleiding tot 
koordirigente. Behalve pianoles geven, wat ze al meer dan 40 jaar deed - en 
waarbij ze verscheidene leerlingen tot conservatorium niveau gebracht heeft 
- heeft ze haar hele leven gemusiceerd met anderen: pianobegeleidingen van 
zangers en instrumentalisten, koren en balletlessen begeleiden. Ze was actief 
in het Eindhovens Pianodocenten Collectief. Zij blijft zich ontwikkelen in 
inzichten en vaardigheden op het gebied van lesgeven en pianospelen. 
Sinds 2008 vormt het tweetal een viool-piano duo, DUO VARIANT.  



Het Brackman Trio  is opgericht in 2009. Tim Brackman  (viool), 
Jonathan van IJzerlooij (cello) en Anne Brackman (piano) begonnen als 
pianotrio voor het eerst samen te spelen tijdens de ensembleweekends en 
concerten georganiseerd door de Academie Muzikaal Talent, waar zij alle 
drie hun muzikale opleiding volgen. Het samenspelen en samen op zoek 
gaan naar ‘de ideale uitvoering’ stimuleerde hen om als trio masterclasses, 
cursussen en lessen te volgen. Als trio namen zij deel aan het Peter de Grote 
Festival, het Stift Festival, het Zuiderzilt Festival en het Orlando Festival. 
Daarnaast krijgen ze lessen van Liza Ferschtman.  
In 2010 kreeg het Brackman Trio een tweede prijs en de Ensemble 
Aanmoedigingsprijs op het Prinses Christina Concours regio West 2 in de 
Philharmonie te Haarlem. In 2011 won het Brackman Trio zowel de juryprijs 
als de publieksprijs bij het Entrée Kamermuziek Concours in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw te Amsterdam.  
In oktober 2011 maakte het Brackman Trio op uitnodiging van de 
Nederlandse ambassade een succesvolle tournee door Zwitserland. 
Begin 2011 heeft het Brackman Trio een cd uitgebracht met werken van 
Glinka, Dvořák en Rachmaninoff.  
 
Tim Brackman  (1993) begon met vioolspelen op zijn vijfde. Hij studeert 
aan de Academie Muzikaal Talent bij Ilona Sie Dhian Ho. Tim won prijzen 
en masterclasses op concoursen zoals IPMC, Iordens Viooldagen en 
recentelijk het Prinses Christina Concours. Samen met zijn zus Anne treedt 
hij geregeld op als viool-piano duo. Tim soleerde met diverse orkesten, 
waaronder het Twents Jeugd Symfonie Orkest, waarmee hij in 2008 een 
concertreis naar Egypte maakte en het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest 
(2011). Tim volgde masterclasses en lessen onder andere bij Vera Beths, 
Joris van Rijn, Theo Olof, Ivry Gitlis, Joyce Tan en Peter Brunt. Hij speelt 
op een 'Ettore Soffritti' viool, hem ter beschikking gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. Tim zit op het Gerrit van der Veen College in 
Amsterdam. 
 
Jonathan van IJzerlooij (1992) heeft sinds zijn achtste celloles. Hij studeert 
aan het  Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Larissa Groeneveld. In 
2011 behaalde Jonathan op het Prinses Christina Concours in de regionale 
finale een eerste prijs en de publieksprijs en tijdens de nationale finale een 
tweede prijs. Met Anne Brackman treedt hij geregeld op als cello-piano duo. 
Als solist heeft Jonathan meerdere keren opgetreden met het Cuypers-
ensemble onder leiding van Jouke van der Leest, bij welk ensemble hij  



aanvoerder van de celli was. Jonathan volgde lessen en masterclasses onder 
meer bij Lenian Benjamins, Michel Strauss, Alexander Baillie, Thomas 
Carroll en Michel Dispa. Hij speelt op een cello gebouwd door Jaap Bolink, 
hem ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Anne Brackman (1995) begon op haar derde jaar met fluitlessen bij haar 
moeder Josine Brackman-Pijnacker Hordijk en op zesjarige leeftijd met 
pianolessen bij haar oma Frieda Brackman-Hoogerwerf. Zij is leerling van 
de Academie Muzikaal Talent, waar zij les heeft bij Aldo Baerten (fluit) en 
Frank van de Laar (piano). Anne won prijzen bij verschillende concoursen, 
onder andere het Benelux Fluitconcours (2004), de Rotterdamse Piano 
Driedaagse (2005), het Nationaal Concours van de Stichting Jong 
Muziektalent Nederland en het Prinses Christina Concours. In 2010 was 
Anne finaliste voor de Eurovision Young Musicians competitie en soleerde 
zij met Holland Symfonia onder leiding van Otto Tausk tijdens de Avond 
van de Jonge Musicus. Anne volgde masterclasses en lessen onder andere bij 
Abbie de Quant, Thies Roorda, Peter-Lukas Graf, Trevor Wye, Kersten 
McCall (fluit), alsmede bij Bernd Brackman, Marjes Benoist, Jan Wijn en 
Rian de Waal (piano). Anne bespeelt een palissander dwarsfluit gebouwd 
door Alfred Verhoef. De aanschaf van dit instrument is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting 
Eigen Muziekinstrument. Anne zit op het Gerrit van der Veen College in 
Amsterdam. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-.  
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

D e  r o z e n  z i j n  a a n g e b o d e n  d o o r  B l o e m s i e r k u n s t  
P .  v a n  P r o o i j e n   H i n t h a m e r s t r a a t  2 0 2   ’ s - H e r t o g e n b os c h  


