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Het Strabrecht Theater presenteert

Vesko Eschkenazy (Bulgarije, 1970) is concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest sinds 1999. Hij groeide op in een muzikale familie en 
ontpopte zich al vroeg als een echte ‘orkestleider’. Zo was hij als elfjarige al 
concertmeester bij het Jeugd Philharmonisch Orkest van Vladi Simeonov.

Vesko Eschkenazy won prijzen op belangrijke internationale concoursen, 
zoals het Wieniawski Concours in Pozna (Polen), het Carl Flesch Concours in 
Londen en de China International Competition in Beijing. Als solist trad hij op 
in de grote muziekzalen op alle continenten met een groot aantal orkesten. 
Memorabel waren zijn solistische optredens bij het Koninklijk Concertge-
bouworkest in Bruch’s Eerste Vioolconcert (met Kurt Masur), Mozart’s Vijfde 
Vioolconcert (met Mariss Jansons), Dvorák’s Vioolconcert (met Sir Colin Davis), 
en Barber’s Vioolconcert (met Jaap van Zweden). In het voorjaar van 2014 was 
hij succesvol in Lalo’s Symphonie Espagnole (met Fabio Luisi). 

Vesko Eschkenazy’s cd-opnames voor het label Pentatone van vioolconcerten 
van Mozart, Mendelssohn en Schubert (Rondo) ontvingen grote lof in de pers. 
“Vesko Eschkenazy schrijft historie met deze nieuwe opname”, aldus Luister. 
Michael Libovits (USA’s Classics Today) voegt daaraan toe: “He tackles Mozart 
with brilliance; Schubert with a stable phrasing. His warm, well rounded tone 
competes with any other recording of a famous violinist” Zijn nieuwste cd 
bevat Bach-concerten met het Concertgebouw Kamerorkest. Sinds 2000 
bespeelt Vesko Eschkenazy een Guarneri del Gesu uit 1738, beschikbaar 
gesteld door een anonieme Nederlandse sponsor.

Marietta Petkova ( 1968) was nog maar 10 jaar oud toen zij de Grand Prix 
van de National Piano Competition in Bulgarije won (1978). Daarna volg-
den vele prijzen o.a. in Italië, Salerno 1981, Senigallia 1985, Enna 1989, Cantù 
1993; Tsjechoslowakije, Pleven 1984; Portugal, Lissabon 1987; Oostenrijk, 
Wenen 1988; Zwitserland, Vevey 1989. In Nederland was ze winnares op het 
Eduard Flipse Concours in 1990. In 1993 kreeg zij in Frankrijk de prestigieuze 
titel Lauréate Juventus van de Fondation Claude-Nicolas Ledoux. Inmiddels 
concerteert zij in heel Europa, in Noord-Amerika en in Japan, voornamelijk 
met solorecitals, maar ook als soliste bij o.a. het Orchestre de Chambre de 
Lausanne, het Concertgebouw Kamerorkest en het Residentie Orkest.

Marietta is een Steinway-artiest. Mede dankzij haar benefietconcert heeft 
onze stichting een prachtige Steinway vleugel kunnen aanschaffen. In 2019 
verscheen Feux d’Artifice met préludes van Debussy en onlangs bracht zij 
de cd-single Chaconne uit; een muzikale ode aan haar in 2020 overleden 
partner Leo de Klerk

  

Reserveren

Toegang:  19,-. Jongeren t/m 18 jaar:  8,-. Abonnement:  133,-. Op www.kasteelgeldrop.nl kunt u onder ‘kasteel-
concerten’ 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.

Vesko Eschkenazy viool

Marietta Petkova piano

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

W. A.  Mozart  (1759 - 1791)

Sonate voor piano en viool in e, KV 304
• Allegro 

• Tempo di Menuetto 

L. van Beethoven  (1770-1827) 

Sonate voor viool en piano nr. 8 in G, opus 30 
• Allegro assai 
• Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso 
• Allegro vivace 

C. Debussy  (1862-1918) 

Sonate voor viool en piano in G kl.t., L 140
• Allegro vivo
• Intermède: Fantasque et léger
• Finale

P A U Z E 

C. Franck  (1822-1890) 

Sonate voor viool en piano in A
• Allegretto ben moderato
• Allegr0
• Recitativo-Fantasia: Ben moderato
• Allegretto poco mosso



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 kas-
teelpark 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 Stein-
way-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 kasteel van 
Geldrop en het Strabrechttheater, kunt u meer ge-
detailleerde concertinformatie inzien op 
www.kasteelgeldrop.nl.

Volgende concert
Het volgend concert is op 13 februari a.s. om 12.00 u.

met  Julien Libeer (piano)
Van J.S.Bac h voert hij het Wohltemperierte klavier deel 
1 uit en de Schubert sonate D960..U kunt online kaar-
ten 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. Indien u op de mailinglist van Kasteel-
concerten Geldrop staat wordt u uitgebreid geïnfor-
meerd over dit concert en over de Corona regels. 
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