Concertinformatie Seizoen 2021-2022
Onze concerten
Kasteelconcerten Geldrop verzorgt jaarlijks een cyclus van acht maandelijkse concerten, van september
tot en met april. Zij vinden plaats op een zondag, van 12.00u – 14.00u, in de Trouwzaal + Blauwe Zaal
van het Kasteel.
De concerten bestaan uit twee delen met daartussen een pauze waarin kan worden genoten van een
kopje koffie, thee of een frisdrank. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De pauze
duurt ongeveer 20 minuten. De concerten vangen aan om 12.00 uur en eindigen uiterlijk om 14.00 uur.
Dit seizoen vieren wij op 4 september ons 40 jarig jubileum, daarna volgen 7 reguliere concerten in de
maanden oktober tot en met april. Het publieke deel van ons jubileumconcert is openbaar toegankelijk.
Hiervoor zijn geen kaartjes nodig.
Parkeren
Er is parkeergelegenheid bij de ingang van het kasteelpark aan de Helze en op parkeerplaatsen bij de
Brigidakerk tegenover de voetgangersingang van het kasteelpark aan de Mierloseweg. U wordt verzocht
vooral niet naast het kasteel te parkeren, dit is niet toegestaan op grond van de geldende
brandweervoorschriften.
Kaartjes
De kaartverkoop start in de loop van augustus 2021, wanneer duidelijkheid bestaat wat de Corona
regels op dat moment toestaan.
Kaarten voor de concerten in oktober tot en met april worden verkocht via de webshop van de
Kasteelconcerten. U kunt losse kaarten per concert kopen. Daarnaast kunt u voor een aantrekkelijke
prijs een Seizoensabonnement nemen op de serie van 7 concerten (oktober t/m april).
De kaarten hebben geen plaatsaanduiding: u kiest uw plaats bij uw komst.
Bij elk concert ontvangt u een gratis programmablad. U kunt gratis parkeren.
Prijzen seizoen 2021-2022:
• Volwassenen
• Jongeren tot en met 18 jaar
• Seizoensabonnement:

€ 19,€ 8,€ 123,-

Zoals aangegeven: u bestelt via internet: nadat u uw tickets hebt besteld, ontvangt u een
bevestigingsmail met uw digitale entreebewijs/-bewijzen. Als u deze mail onverhoopt niet ontvangt, of
als u deze niet kunt printen maakt u zich dan niet ongerust: uw bestelling staat bij ons geregistreerd!
Meldt u zich dan bij de kassa op de dag van het concert met vermelding van uw ticketnummer of naam.
Mocht het u niet lukken via internet te bestellen, dan kunt u tot 11.45u een kaartje kopen met contant
geld, tenminste als er dan nog plaatsen zijn.
Abonnementen en losse kaarten zijn niet naam gebonden. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn het
concert bij te wonen, dan kunt u kaart doorgeven aan een andere muziekliefhebber. Helaas kunnen wij
geen restitutie verlenen, tenzij u uw verhindering tenminste de woensdag vóór het concert aan ons
doorgeeft.
Concert uitverkocht? Wilt u graag entreebewijzen proberen te bemachtigen voor een uitverkocht
concert? Meld u dan op de zaterdag voorafgaand aan het concert bij bestuursleden Boudewijn van
Noppen (06-53 365 347) of Aad Scheepers (06-23 37 92 26). We kunnen dan kijken of we afzeggingen
hebben, waardoor er toch plaats beschikbaar is.
De deur van het Kasteel gaat om 11.00u open; de zalen gaan om 11.30u open. U kiest zelf uw plaats.
Enkele plaatsen zijn gereserveerd voor onze sponsors, bestuur en recensenten. De deur sluit om 11.55u,
zodat we stipt 12.00u kunnen beginnen.
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De kasteelcadeau concertbon
Wilt u een familielid, buurvrouw of kennis eens origineel verrassen? Doe dan een Kasteelconcert
cadeau! Met de fraai uitgevoerde Concertbon van de Stichting Strabrechttheater maakt u altijd iemand
blij. De prijs van de Concertbon is gelijk aan één entreebewijs: €19,-. Voor dit bedrag trakteert u iemand
op een heerlijke muzikale zondag.
Concertbon kopen
• De Concertbon is verkrijgbaar aan de kassa voorafgaand aan elk concert
• U bestelt onze Concertbon online via de knop Tickets bestellen
• Kies: Concertbon en volg de instructie
• U kunt per bestelling meerdere Concertbonnen tegelijk bestellen
• Uw bestelling wordt gratis naar uw huisadres gestuurd zodra we de betaling binnen hebben.
• Het risico voor de verzending is bij de koper.
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