
Programma 

Kamermuziek 
4 mei 2017, 12.30 uur 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 

 
Duo Stevenson & Brackman | cello, piano 

 
 
 

Cl. Debussy (1862-1918)  Sonate pour violoncelle et piano 
                                                Prologue 
 Serenade  
 Final  
 
D. Milhaud (1892-1974)    Elegie pour violoncelle et piano   
                                                                                          
A. Honegger (1892-1955)  Sonate       
                                                Allegro non troppo                          
                                                Andante sostenuto  
 Presto 
PAUZE 
 
N. Boulanger (1881-1979)  Trois Pieces   
 Modere 
                                                Sans vitesse et a l,aise                                       
                                                Vite et nerveusement rythme  
 
J. Hure (1877-1930)  Premiere Sonate                                                    
 Assez lent 
 assez vif 
 Grandioso 
 Lent  
 Tres doux 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Dit lunchconcert wordt verzorgd door een fantastisch duo dat al vaker 
onze serie heeft opgeluisterd met hun intense en warme wijze van 
musiceren. Beide musici kenmerken zich door een brede kennis van 
de muziek en een zeer uitgebreid repertoire. Geen zee gaat ze te 
hoog als de muziek maar interessant en de moeite waard is. 
Voortdurend worden er nieuwe werken aan hun repertoire 
toegevoegd. Plezier in het spelen staat daarbij voorop. 
 
Angela Stevenson komt uit Aberdeen. Zij studeerde cello aan de 
Royal Academy of Music in Londen. Na het behalen van diverse 
prijzen in de afdeling kamermuziek – haar leermeesters waren York 
Bowen, Herbert Walenn en John Mc Ewen - kwam ze naar Nederland 
om les te nemen bij Dimitri Ferschtmann aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. 
Angela Stevenson is lid van het Radio Kamer Orkest in Hilversum en 
maakt deel uit van de kerngroep van het musici-collectief Quodlibet. 
Ze vormt al vele jaren een vast duo met Bernd en treedt in diverse 
kamermuziekensembles op in binnen- en buitenland. 
 
Bernd Brackman studeerde af bij Jan Wijn aan het conservatorium 
van Amsterdam en nam deel aan masterclasses bij onder andere 
Vlado Perlemuter, Támas Vásary en Leon Fleisher.  
Bernd won diverse prijzen in Europese competities en is een zeer 
gewild en gevraagd kamermusicus. Ook als solist treedt Bernd 
regelmatig op in belangrijke Europese concertzalen. De intensiteit van 
zijn spel en zijn persoonlijkheid op het podium maken ieder optreden 
tot een unieke gebeurtenis. 
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