
Kasteelconcert Geldrop
Zondag 12 december 2021 
12.00 uur

Organisatie: Stichting Strabrechttheater

Sarah Kapustin is geboren in Milwaukee (VS) en behaalde in 2005 
haar masterdiploma viool aan The Juilliard School in New York 
waar ze studeerde bij Robert Mann. Van 2006 tot 2008 studeerde 
ze kamermuziek aan het Conservatoire National Supérieur de 
Musique in Parijs en was zij aansluitend een jaar concertmeester 
bij het gelieerde Orchestre des Lauréats du Conservatoire. Sarah 
Kapustin trad op met orkesten in de US en won prijzen zoals de 
eerste prijs op de International Instrumental Competition. Ze 
speelde op grote podia als Carnegie Hall, Hong Kong, St. Petersburg 
en in ons eigen Koninklijk Concertgebouw. Kapustin is tevens 
een bevlogen kamermusicus. Ze is een bekende verschijning 
op grote festivals o.a. in Finland, Frankrijk en hier in Nederland. 
Samen met pianiste Jeanette Koekkoek bracht ze een cd uit met de 
Beethoven-sonatecyclus. Behalve kamermusicus en solist is Sarah 
concertmeester van Sinfonia Rotterdam, treedt zij op met het 
Orpheus Kamerorkest en met Amsterdam Sinfonietta.  Sedert 2017 
is ze docent viool aan de Sweelinck Academie, de studie voor jong 
toptalent aan het Conservatorium van Amsterdam. Sarah bespeelt 
een Rogeri viool van ca. 1690, haar ter beschikking gesteld door het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 

Roeland Jagers studeerde altviool bij Gisella Bergman en 
Ferdinand Erblich en ontving in 2001 het diploma uitvoerend 
musicus met onderscheiding aan het Conservatorium Tilburg. 
Een vervolgstudie Tweede Fase volgde hij aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij Vladimir Mendelssohn; 
een studie die hij in 2004 opnieuw met onderscheiding 
afsloot. Roeland Jagers was jarenlang 1e altviolist in het 
Sinfonia Rotterdam en gastaanvoerder in orkesten als 
Amsterdam Sinfonietta en het Residentie Orkest. Momenteel 
is hij vaste aanvoerder in het Noord-Nederlands Orkest. 
Hij concerteert inmiddels met verschillende Nederlandse 
kamermuziekensembles zoals Metamorphoses, een nieuw trio 
van internationale topmusici (klarinet, altviool en piano). Hij 
voerde met groot succes de als “onspeelbaar” bekendstaande 
Solosonate van György Ligeti uit; een van de hoogtepunten van 
het altviool-repertoire. Als docent  altviool en piano is Jagers 
actief aan de Indiana University (Bloomington, VS) en geeft hij 
masterclasses aan verschillende Amerikaanse universiteiten. 
Sarah en Roeland maken al sinds 2008 deel uit van het Rubens 
Quartet en sinds 2016 als kernleden van het Rubens Consort.
In 2020 gaven zij samen de nieuwe CD ‘Reflections’ uit.

  

Reserveren
Toegang:  19,-. Jongeren t/m 18 jaar:  8,-. Abonnement:  133,-. Op www.kasteelgeldrop.nl kunt u onder 
‘kasteelconcerten’ plaatsen reserveren vanaf de eerste maandag na elk concert.  U betaalt on-line en 
bent verzekerd van uw plaats(en). Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt contact opnemen 
met Aad Scheepers, tel. 06-2337 9226, e-mail: Aad.Scheepers@adlasz.nl of met onze programmeur, 

Boudewijn van Noppen, tel. 06-5336 5347, e-mail: boup@iae.nl.

Sarah Kapustin  (viool)

Roeland Jagers  (altviool

C  O  N  C  E  R  T  P  R  O  G  R  A  M  M  A 

Josquin des Prez (1450/1455-1521)
Canons

Bohuslav Martinù  (1890-1959)
Duo No. 2
• Allegro
• Lento
• Allegro (poco)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Uit: Kunst der Fuge BWV 1080 
Arr. Watson Forbes
• Canon alla Decima, No. 16
• Canon all’Ottava, No. 15

Thomas Beijer (1988-)
40 variations on the name ‘Sarah’ (2021)

P A U Z E

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Duo for violin and viola, KV 424)
• Adagio
• Andante cantabile
• Andante grazioso

Ernst Toch (1887-1964)
Divertimento Opus 37, No. 2 
• Vivace Molto 
• Adagio
• Flott und lustig

Joey Roukens  (1982-)
Chorale for Sarah and Roeland 
• Adagio sostenuto 



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, telefoon 06-
570 43 354, e-mail: jcmhuismans11@gmail.com of 
concerten@kasteelgeldrop.nl. Wij nemen u graag 
op in onze mailinglijst.  

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 Eindhoven
• Bakkerij van Bragt, Geldrop

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

Volgende concert
Het volgend concert is op 9 januari a.s. om 12.00 u.

met Vesko Eschkenazy (viool) 
en Marietta Petkova (piano)

met werken van W.A. Mozart, J.S. Beethoven, 
Cl. Debussy en C. Franck. U kunt online kaarten 
bestellen via onze site www. kasteelgeldrop.nl bij 
Kasteelconcerten Geldrop. Vanaf de eerste dag na het 
voorafgaande concert kunt u kaarten bestellen  voor 
het komende concert. Uw gedownloade kaart dient 
als toegangsbewijs.
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