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

Franz Schubert (1797 – 1828)
Franz Liszt  (1811-1886)
Sei mir gegrüßt, S 558/1
• Lento

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianosonate nr. 26 “Les Adieux” in Es, opus 
81a 
• Adagio – Allegro
• Andante espressivo
• Vivacissimamente

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Bagatelles, opus 126 
• Andante con moto
• Allegro
• Andante, Cantabile e grazioso
• Presto
• Quasi allegretto
• Presto – Andante cantabile e con moto

P A U Z E 

Clara Schumann  (1819-1896)
Romanze, opus 21/1
• Andante

Robert Schumann (1810 – 1856)
Phantasie in C, opus 17 
• Durchaus fantastisch und  
 leidenschaftlich vorzutragen.  
 Im legenden Ton
• Mäßig. Durchaus energisch
• Langsam getragen. Durchweg  
 leise zu halten

Kasteelconcert GeldropKasteelconcert Geldrop
Zondag 11 december 2022Zondag 11 december 2022
12.00 uur12.00 uur

Nikola Meeuwsen “..een opvallend jong pianotalent..” 
 
wist als kind dat hij professioneel musicus wilde worden toen hij een opname 
had gehoord van de legendarische pianist Vladimir Horowitz (1903-1989) 
die Rachmaninovs Derde Pianoconcert vertolkte: “Op tafel trommelend zat 
ik Horowitz in Carnegie Hall na te doen…”. Ook zijn vaders schatkamer vol 
grammofoonplaten van oude pianisten fascineerde de jonge Nikola.

Nikola is 12 jaar oud als hij door zowel de jury als het publiek tot winnaar wordt 
verkozen van het Steinway Pianoconcours, waarmee zijn naam direct gevestigd 
wordt. In 2014 wint hij het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2019 
ontvangt hij de Concertgebouw Young Talent Award. 

Nikola studeert al vanaf zijn zevende jaar aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag bij Marlies van Gent en sinds 2015 krijgt hij ook les van Enrico Pace 
aan de prestigieuze Academia Pianistica Internazionale in Imola, Italië.

In de afgelopen jaren trad hij onder meer op bij het Holland Festival, het Festival 
Classique in Den Haag en het Storioni Festival in Eindhoven. Met het Residentie 
Orkest trad hij op in de Grote Zaal van het Koninklijk Concertgebouw en hij 
speelde met het Nederlands Kamerorkest. Hij gaf solorecitals in onder andere 
Milaan, Bologna, Triëst en Imola. In 2022 speelde hij op het Gwyl Machynlleth 
Festival in Wales.

Waar het de kamermuziek betreft trad Nikola Meeuwsen onder andere op bij het 
Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, het Internationaal Kamermuziekfestival 
Ede, Festival Classique en in het nieuwe Haagse festival Classical NOW! Voor 
vertolkingen van Schumanns Pianokwintet sloot hij zich aan bij het Matangi 
Kwartet en met het Ciconia Consort voerde hij Mozarts Eerste Pianoconcert uit 
op fortepiano. In 2020 bracht hij zijn debuut-cd uit met werken van Schumann, 
Skrjabin, Brahms en Bach.

Nikola won in augustus van dit bijna afgelopen jaar in Amsterdam de 
Grachtenfestivalprijs 2022. Volgens de jury onderscheidt hij zich door zijn 
poëtisch spel: …”hij lijkt de tijd stil te zetten en heeft een fenomenaal gevoel 
voor timing. Met zijn spel geeft hij een inkijkje in zijn ziel”.
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NIKOLA MEEUWSENNIKOLA MEEUWSEN  (piano) (piano) Het Strabrecht Theater presenteertHet Strabrecht Theater presenteert



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
Ons volgend concert vindt plaats op 8 januari 2023 om 
12.00 uur met

BENEDICT KLOECKNER cello

en  ANNA FEDOROVA piano

Zij vertolken werken van Frédéric Chopin, Jérôme  
Ducros, Borys Fedorov en Johannes Brahms. 

Kaarten voor dit concert kunt u weer verkrijgen via 
onze website www.kasteelgeldrop.nl/kasteelconcerten. 
Uw gedownloade kaart dient als toegangsbewijs. Als u 
op de mailinglijst van Kasteelconcerten Geldrop staat, 
wordt u nader geïnformeerd over dit concert.
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