Kasteelconcerten
Geldrop

Seizoen 2020-2021

Elke 2e zondag van de maand m.u.v. september, oktober en april

Logo op 6% ondergrond

Yang Yang Cai piano
Ludwig van Beethoven - Claude Debussy
Sergei Rachmaninov - Olivier Messiaen - Maurice Ravel

Dudok Kwartet piano, viool en cello
Arr. of Baroque works by Schütz, Palestrina & Rameau
Joseph Haydn - Johannes Brahms

Quirine Viersen cello
& Thomas Beijer piano
Rudolf Escher - Francis Poulenc
Witold Lutoslawski - Frédéric Chopin

Winnaar
Liszt Concours
Utrecht

Winnaar Liszt Concours piano
Door het uitvallen van het Liszt concours
in maart van dit jaar, wordt dit concert later ingevuld

Vesko Eschkenazy viool
& Marietta Petkova piano
Wolfgang Amadeus Mozart - Ludwig van Beethoven
Claude Debussy - César Franck

20/09

18/10

8/11

13/12

10/01

Amsterdam Pianotrio
viool, cello en piano
Joseph Haydn - Maurice Ravel
Johannes Brahms

Raoul Steffani bariton

& Frans van Tuijl piano

14/02

14/03

Ludwig van Beethoven - Alma Mahler
Ludwig van Beethoven - Gustav Mahler

Julien Libeer piano

11/04

Johann Sebastian Bach
Franz Schubert
Toegang: 19,-. Jongeren tot 18 jaar: 8,-. Abonnement: 133,-. (Inclusief koffie, thee of frisdrank in de pauze).
N.B. De wijze van reserveren is gewijzigd: Vanaf de eerste dag na elk concert kunt u
on-line kaarten bestellen via www.kasteelgeldrop.nl. Mocht u hiermee moeite hebben of informatie willen,
belt u dan Rob Geilleit, telefoon: 040-224 00 97 of Boudewijn van Noppen, telefoon: 040-212 88 73

Kasteelconcerten
Geldrop
Stichting Strabrecht Theater

De stichting heeft als doel om culturele evenementen te organiseren en
daarmee het theaterbezoek te stimuleren. Zij doet dit in het bijzonder door
het organiseren van kamermuziekconcerten.

Toegangsprijzen

Volwassenen: € 19,- Jongeren t/m 18 jaar: € 8,-. Abonnement (8 concerten):
€ 133,- . Genoemde prijzen zijn inclusief koffie, thee of frisdrank tijdens de pauze.

Mailinglist

Bent u geïnteresseerd in onze kasteelconcerten en wilt u op de hoogte
gehouden worden, belt u dan mèt of mailt u náár de secretaris van de stichting:
Dhr. Rob Geilleit, telefoon; +31 (0)40 - 224 00 97. E-mail: r.geilleit@gmail.com.
Wij nemen u graag op in onze mailinglist.

Parkeren

Er is parkeergelegenheid bij de ingang van het kasteelpark aan de Helze en op
de parkeerplaatsen bij de Brigidakerk tegenover de voetgangersingang aan de
Mierloseweg. NB: Gelieve niet te parkeren naast het kasteel.

Ondersteuning

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door:
• Gemeente Geldrop-Mierlo
• Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
• Rabobank Dommelstreek
• Stichting Kasteel Geldrop
• Pianotechniek G. van Gerwen, Stiphout
• Bakkerij van Bragt, Geldrop

Instrument

Het stichtingsbestuur is blij met de prachtige Steinway-B vleugel die in zijn
bezit is en reserveert gelden voor onderhoud en afschrijving. De vleugel wordt
gestemd door Gé van Gerven/Pianotechniek te Stiphout. T: +31 (0)492 - 54 14 11

Programma-informatie

Behalve algemene informatie over het Strabrecht Theater en het kasteel
te Geldrop kunt u meer gedetailleerde concertinformatie inzien op onze
internetsite www.kasteelgeldrop.nl

Reserveren

Ook bij ons kunt u uw kaarten of uw abonnement bestellen via internet.
Op www.kasteelgeldrop.nl kunt u onder ‘kasteelconcerten’ uw plaats reserveren.
U betaalt on-line en u bent dan zeker van uw plaats. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u terecht bij onze secretaris dhr. Rob Geilleit, telefoon:
+31 (0)40 - 224 00 97 , E-mail: r.geilleit@gmail.com of bij onze programmeur
dhr. Boudewijn van Noppen, telefoon: +31 (0)40 - 212 88 73, E-mail: boup@iae.nl.

