
Jubileumviering Kasteel Geldrop
Zaterdag 4 september 2021 
14.00 uur

Organisatie: Stichting Strabrechttheater

De Georgische concertpianiste Nino Gvetadze speelt in de grote concertza-
len zoals ons Koninklijk Concertgebouw, het Paleis van Schone Kunsten in 
Brussel, het Konzerthaus in Berlijn en vele andere. Bij grote orkesten als het 
Residentieorkest, Brussels Philharmonic, Amsterdam Sinfonietta, Müncher 
Philharmoniker en het Mahler Chamber Orchestra treedt zij op als solist. 
In 2008 ontving zij de tweede prijs, de Publieksprijs en de Persprijs op het 
Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. In 2010 won zij de Borletti-Buitoni 
Trust prijs voor jonge musici. In 2018-2019 was zij het gezicht van Radio Clas-
sic FM en gaf zij met het Brodsky Quartet het overbekende Prinsengrachtcon-
cert. Vanaf 2009 heeft Nino ook een aantal cd’s uitgebracht waarop werk van 
Mussorgsky,, Franz Liszt, Rachmaninoff, Debussy, Carl Maria von Weber en 
Chopin. Zij bespeelt een Steinway-vleugel, die haar ter beschikking gesteld is 
door de Nationale Stichting Muziekinstrumenten. 

Frederieke Saeijs was in 2005 winnaar van de eerste prijs en vier speciale 
prijzen van het International Violin Competition Marguerite Long-Jacques 
Tibaud in Parijs. Dat resulteerde in optredens als soliste met grote orkesten 
als Symfonieorkest van Vlaanderen, Hagen Philharmonic, New Japan Phil-
harmonic, Orchestre National de France en St. Petersburg Philharmonic.
Van 2006 tot 2009 was zij Artist in Residence in de Dr. Anton Philipszaal/
Nieuwe Kerk in Den Haag. Frederieke is docent viool aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag en vioolprofessor aan de Alfonso X El Sabio Univer-
siteit in Madrid. Zij bespeelt een Pietro Guarneri viool (Venetie 1725) haar ter 
beschikking gesteld door de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
Met pianist Maurice Lammerts van Bueren bracht zij in 2009  een Naxos cd 
uit met sonates voor viool en piano van Ravel, Respighi en Granados. 

Maja Bogdanovic begon haar muziekstudie in het Servische Zemun. Daarna 
studeerde ze aan het Conservatoire National Superieur de Musique in Parijs 
en aan de Universität der Künste in Berlijn. Maja heeft opgetreden op een 
groot aantal concertpodia; wij noemen slechts Tonhalle Düsseldorf, Palais des 
Congres Nantes, Kuhmo Festival, Beauvais Cello Festival, Festival du Perigord 
Noir, Zeist Festival en Amsterdamse Cello Biënnale. Prijzen en bijzondere 
vermeldingen vielen haar ten deel bij een groot aantal festivals en compe-
tities. Zij heeft in het bijzonder naam gemaakt als vertolkster van moderne 
muziek; zo heeft zij pionierswerk verricht wat betreft de muziek van de 
Poolse componist Kryysztof Penderecki (1933-2020), wiens werk als postseri-
eel bekend staat en geroemd wordt om zijn klankcomposities. Maja bespeelt 
een cello van de hand van de befaamde Franse luthier Frank Ravatin. 

Dit trio beleefde het eerste gezamenlijke muzikale avontuur op uitnodiging 
van de ”Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie” in de zomer van 2009. 
De topmusici ervoeren onmiddellijk een natuurlijke klik en besloten om als 
muzikaal team verder te gaan. 

  

Kaarten reserveren voor onze volgende concerten
Toegang:  19,-. Jongeren t/m 18 jaar:  8,-. Abonnement voor de overige 7 concerten van dit seizoen:  123,-.

(Inclusief koffie, thee of frisdrank in de pauze).
N.B. Voor het eerstvolgende concert kunt u vanaf morgen on-line kaarten bestellen via www.kasteelgeldrop.nl. 

Mocht u hiermee moeite hebben of meer informatie willen, belt u dan naar 
Rob Geilleit, telefoon: 040-224 00 97 of Boudewijn van Noppen, telefoon: 040-212 88 73

Nino Gvetadze piano
Frederieke Saeijs viool
Maja Bogdanovic cello

P  R  O  G  R  A  M  M  A 

Franz Schubert  (1797-1828)
Notturno for piano trio in E flat major D897 

Felix Mendelssohn  (1809-1847)
Piano Trio No.1 in D minor Op.49 

P A U Z E

Pjotr Iljitsch Tchaikovsky  (1840-1893)
from The Seasons op. 37 (arr. A. Goedicke)

Astor Piazzolla  (1921-1992)
from The Four Seasons (arr. for piano trio) - 

• Tchaikovsky- February
• Piazzolla - Spring
• Tchaikovsky - June  
• Piazolla - Summer  
• Tchaikovsky - October  
• Piazzolla -Autumn   
• Tchaikovsky -December 
• Piazzolla - Winter 



Mailinglist
Bent u geïnteresseerd in deze kasteelconcerten en 
wilt u op de hoogte gehouden worden, belt u dan 
mèt of mailt u náár het secretariaat. Tel.: +31  
(0) 6 54 93 69 67, E-mail: concerten@kasteelgeldrop.nl. 
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.

Instrument
Het stichtingsbestuur is blij met de prachtige 
Steinway-B vleugel die sinds enkele jaren in haar 
bezit is en reserveert gelden voor onderhoud 
en afschrijving.

Ondersteuning
Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door:
• Gemeente Geldrop-Mierlo
• Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
• Rabobank Dommelstreek
• Stichting Kasteel Geldrop
• Van Hoorn Piano’s Vleugels Eindhoven
• Bakkerij van Bragt, Geldrop

Programma-informatie
De gedetailleerde concertprogramma’s, alsmede 
verdere informatie over het Strabrecht Theater 
en het kasteel te Geldrop kunt u inzien op 
www.kasteelgeldrop.nl/tickets-bestellen.

Volgende concert
Het volgende concert is op zondag 17 oktober om 12.00 u
 

Raoul Steffani bariton
& Frans van Tuijl piano

Zij voeren werken uit van Ludwig van Beethoven Alma 
Mahler, Erich Wolfgang Kornwold en Edvard Grieg. 
U kunt online kaarten bestellen via Kasteelconcer-
ten Geldrop op de internetsite van het kasteel: www. 
kasteelgeldrop.nl. Voor alle concerten kunt u kaarten 
bestellen vanaf de eerste dag na het voorafgaande 
concert. 
Uw gedownloade kaart dient als toegangsbewijs.
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