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Robert Schumann Robert Schumann (1810 – 1856)(1810 – 1856)

Faschingsschwank aus Wien opus 26 Faschingsschwank aus Wien opus 26     
• • AllegroAllegro
• • RomanzeRomanze
• • ScherzinoScherzino
• • IntermezzoIntermezzo
• • FinaleFinale

Rudolf Escher Rudolf Escher (1912 – 1980)(1912 – 1980)

Arcana Arcana     
• • PreludioPreludio
• • TocattaTocatta
• • CiacconaCiaccona
• • FinaleFinale

P A U Z EP A U Z E  

Manuel de FallaManuel de Falla  (1876 – 1946)  (1876 – 1946)

4 Piezas Españolas4 Piezas Españolas      
• • AragonesaAragonesa
• • CubanaCubana
• • MontañesaMontañesa
• • AndaluzaAndaluza

Frédéric Chopin Frédéric Chopin  (1810 - 1849) (1810 - 1849)

Sonate no 3 in b, opus 58 Sonate no 3 in b, opus 58 
• • Allegro MaestosoAllegro Maestoso
• • ScherzoScherzo
• • LargoLargo
• • FinaleFinale

Kasteelconcert GeldropKasteelconcert Geldrop
Zondag 18 september 2022Zondag 18 september 2022
12.00 uur12.00 uur

Het Strabrecht Theater presenteertHet Strabrecht Theater presenteert

Thomas Beijer Thomas Beijer pianist, componist, schrijver en animatietekenaar, een man pianist, componist, schrijver en animatietekenaar, een man 
met een ongeëvenaarde kunstzinnige begaafdheid, begon met pianospelen met een ongeëvenaarde kunstzinnige begaafdheid, begon met pianospelen 
toen hij acht jaar oud was. Vanaf 2002 kreeg hij les in de jong-talentklas toen hij acht jaar oud was. Vanaf 2002 kreeg hij les in de jong-talentklas 
van het Conservatorium van Amsterdam (Sweelinck Academie) van Marjes van het Conservatorium van Amsterdam (Sweelinck Academie) van Marjes 
Benoist en volgde in Italië masterclasses bij Elza Kolodin. Later volgden Benoist en volgde in Italië masterclasses bij Elza Kolodin. Later volgden 
masterclasses bij o.a.Jorge Luis Prats, Emanuel Ax en Murray Perahia. Vanaf masterclasses bij o.a.Jorge Luis Prats, Emanuel Ax en Murray Perahia. Vanaf 
zijn zestiende jaar studeerde Beijer in Amsterdam  bij de in juli van dit jaar zijn zestiende jaar studeerde Beijer in Amsterdam  bij de in juli van dit jaar 
overleden pianopedagoog  Jan Wijn; een bachelor-opleiding die  hij in 2009  overleden pianopedagoog  Jan Wijn; een bachelor-opleiding die  hij in 2009  
cum laude afsloot. cum laude afsloot. 
Thomas Beijer won een eerste prijs op het Prinses Christina Concours,  was Thomas Beijer won een eerste prijs op het Prinses Christina Concours,  was 
in 2006 winnaar van de nationale finale van het concours van Stichting in 2006 winnaar van de nationale finale van het concours van Stichting 
Jong Muziektalent Nederland en won in 2007 de eerste en de publieksprijs Jong Muziektalent Nederland en won in 2007 de eerste en de publieksprijs 
op het concours van de Young Pianist Foundation. Vanaf zijn tiende jaar op het concours van de Young Pianist Foundation. Vanaf zijn tiende jaar 
concerteert hij in binnen- en buitenland. concerteert hij in binnen- en buitenland. 
In 2008 debuteert hij met het Residentie Orkest onder leiding van Neeme In 2008 debuteert hij met het Residentie Orkest onder leiding van Neeme 
Järvi op het Haagse Festival Classique en soleert daarna veelvuldig in Järvi op het Haagse Festival Classique en soleert daarna veelvuldig in 
pianoconcerten van onder anderen Bach, Beethoven, Brahms, Gershwin en pianoconcerten van onder anderen Bach, Beethoven, Brahms, Gershwin en 
Ravel met orkesten als Amsterdam Sinfonietta, het Brabants Orkest en het Ravel met orkesten als Amsterdam Sinfonietta, het Brabants Orkest en het 
Nederlands Studenten Orkest. Nederlands Studenten Orkest. 
Beijer heeft enkele cd’s uitgebracht: in 2008 werk van Johannes Brahms Beijer heeft enkele cd’s uitgebracht: in 2008 werk van Johannes Brahms 
(Brilliant Records), in 2012 werk van Sergei Rachmaninov (Etcetera Records) (Brilliant Records), in 2012 werk van Sergei Rachmaninov (Etcetera Records) 
en in 2013 de cd Canción y Danza  (Lyrone Records). Op zijn meest recente en in 2013 de cd Canción y Danza  (Lyrone Records). Op zijn meest recente 
cd soleert hij in Poulencs pianoconcert Aubade, dat hij opnam samen met cd soleert hij in Poulencs pianoconcert Aubade, dat hij opnam samen met 
Camerata RCO – het kamermuziekensemble bestaande uit leden van het Camerata RCO – het kamermuziekensemble bestaande uit leden van het 
Koninklijk Concertgebouworkest.Koninklijk Concertgebouworkest.
Als actief kamermusicus is Thomas Beijer sinds 2009 betrokken bij Am-Als actief kamermusicus is Thomas Beijer sinds 2009 betrokken bij Am-
sterdam Chamber Soloists waarbij hij niet schuwt zich buiten gebaande sterdam Chamber Soloists waarbij hij niet schuwt zich buiten gebaande 
klassieke paden te begeven in samenwerking met andere kunstdisciplines. klassieke paden te begeven in samenwerking met andere kunstdisciplines. 
Sedert 2019 is hij artistiek directeur van de Young Pianist Foundation.Sedert 2019 is hij artistiek directeur van de Young Pianist Foundation.
Beijer is  tevens een gewaardeerd componist: Zo schrijft hij in 2006 4 liede-Beijer is  tevens een gewaardeerd componist: Zo schrijft hij in 2006 4 liede-
ren op gedichten van Jan Wolkers bij diens tachtigste verjaardag.  Regisseur ren op gedichten van Jan Wolkers bij diens tachtigste verjaardag.  Regisseur 
Lucas van Woerkum verfilmde in 2013 zijn compositie Motion Games. Als Lucas van Woerkum verfilmde in 2013 zijn compositie Motion Games. Als 
schrijver liet hij In 2017  bij Prometheus zijn debuutnovelle verschijnen:  schrijver liet hij In 2017  bij Prometheus zijn debuutnovelle verschijnen:  
Geen Jalapeños !   Geen Jalapeños !   
In februari 2022 ontving Beijer -  als “homo universalis”  aldus de jury -  de In februari 2022 ontving Beijer -  als “homo universalis”  aldus de jury -  de 
Nederlandse Muziekprijs; de hoogste onderscheiding voor jonge musici van Nederlandse Muziekprijs; de hoogste onderscheiding voor jonge musici van 
het Fonds voor de Podiumkunsten. Bij die prijsuitreiking benadrukte Beijer het Fonds voor de Podiumkunsten. Bij die prijsuitreiking benadrukte Beijer 
in zijn dankwoord de waarde van cultuur:in zijn dankwoord de waarde van cultuur:
“Muziek en kunst kunnen wel degelijk wereldproblemen oplossen. Kunst “Muziek en kunst kunnen wel degelijk wereldproblemen oplossen. Kunst 
vormt de manier waarop mensen denken, waarop we omgaan met elkaar vormt de manier waarop mensen denken, waarop we omgaan met elkaar 
en onze omgeving. Het maakt ons empathischer en nobeler. Ik geloof daar en onze omgeving. Het maakt ons empathischer en nobeler. Ik geloof daar 
heilig in!”heilig in!”

ReserverenReserveren

Toegang:  19,-. Jongeren t/m 18 jaar:  8,-. Abonnement:  133,-. Toegang:  19,-. Jongeren t/m 18 jaar:  8,-. Abonnement:  133,-. Op www.kasteelgeldrop.nl kunt u onder ‘kasteel-Op www.kasteelgeldrop.nl kunt u onder ‘kasteel-
concerten’ plaatsen reserveren vanaf de eerste maandag na elk concert.  U betaalt on-line en 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 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, met Aad Scheepers, tel. 06-2337 9226, e-mail: Aad.Scheepers@adlasz.nl of met onze programmeur, 

Rik Kaasschieter, tel. 040-2858521, email: e.f.kaasschieter@tue.nl

Thomas BeijerThomas Beijer

  



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 06-5704 3354, 
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 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
• 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 
gedetailleerde concertinformatie inzien op 
www.kasteelgeldrop.nl.

Volgende concert
Het volgend concert is op 16 oktober om 12.00 u. met

          Vesko Eschkenazy viool en

Marietta Petkova piano

Zij spelen werken van W.A. Mozart, L. van Beethoven,  
C. Debussy en C. Franck. Kaarten voor dit concert kunt 
u verkrijgen via onze website: www.kasteelgeldrop.nl/
kasteelconcerten. Uw gedownloade kaart dient als 
toegangsbewijs. Als u op de mailinglijst van Kasteel- 
concerten Geldrop staat, wordt u uitgebreid geinfor-
meerd over dit concert.
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Logo op witte ondergrond

Logo op 6% ondergrond


