Seizoen 2022-2023

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

Thomas Beijer piano
Robert Schumann- Rudolf Escher
Manuel de Falla - Frédéric Chopin

18/09

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

Tosca Opdam viool
& Nicolas van Poucke piano
Ludwig van Beethoven - Amanda Maier
Christian Sinding - Robert Schumann

Nicola Meeuwsen piano
Johann Seb. Bach - Josquin des Prez - Bohuslav Martinú
Orlando di Lasso - Ernst Toch - Joey Roukens

Benedict Kloeckner cello
& Anna Federova piano
Frédéric Chopin - Jerome Ducros
Boris Federov - Johannes Brahms

Mosa Trio viool, cello en piano
Een fantastische mix van Preludes en Fuga’s van Bach
met werk van andere componisten in eenzelfde toonsoort

16/10

13/11

11/12

8/01

12/02

Winnaar Lisztconcours 2022 piano 12/03
Zodra de winnaar bekend is zullen we
die publiceren op onze site

Ellen Valkenburg sopraan
Maurice Lammerts van Bueren piano 10/04
Een heerlijk programma rond De Falla en Ravel

Toegang: 19,-. Jongeren tot 18 jaar: 8,-.
Abonnement voor 8 concerten: 133,-. (Incl. koffie, thee of frisdrank in de pauze).
Vanaf 2 mei 2022 kunt u uw abonnement of kaart voor het eerste concert aanschaffen
via: www.kasteelgeldrop.nl

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.

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 direct naast het kasteel te parkeren.

Ondersteuning

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

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.

Reserveren

Ook bij ons kunt u uw kaarten bestellen via internet. Op www.kasteelgeldrop.nl
kunt u onder “kasteelconcerten” plaatsen reserveren vanaf de eerste maandag
na elk concert.

Programma-informatie

Behalve algemene informatie over het Strabrecht Theater en het kasteel .
Behalve algemene informatie over het Strabrecht Theater en het kasteel te
Geldrop, kunt u meer gedetailleerde concertinformatie inzien op
www.kasteelgeldrop.nl. U betaalt on-line en bent verzekerd van uw plaats(en).
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
dhr. A. Scheepers, tel. 06-233 79 226, e-mail: asscheepers2011@gmail.com
of met dhr. R. Geilleit, tel. 06 – 54936967, email: r.geilleit@gmail.com.

