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

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cellosonate nr. 3, in A, opus 69
• Allegro ma non tanto
• Allegro molto
• Adagio cantabile – Allegro vivace

Jérôme Ducros (1974)

Encore

P A U Z E 

Borys Fedorov (1959)

Duo

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Cellosonate nr. 2 in F, opus 99
• Allegro vivace
• Adagio affettuoso
• Allegro passionate
• Allegro molto
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Benedict Kloeckner is een Duitse cellist. Hij studeerde vanaf 14-jarige leeftijd 
bij Martin Ostertag aan de Karlsruhe University of Music en aan de Kronberg 
Academy bij Frans Helmerson en Gary Hoffman. Grootheden als Steven Isserlis, 
Michael Sanderling en András Schiff droegen verder bij aan zijn muzikale 
ontwikkeling. 
Benedict heeft wereldwijd opgetreden met gerenommeerde orkesten en met 
grote dirigenten als Daniel Barenboim, Clemens Schuldt, Heinrich Schiff en 
Sir Simon Rattle en daarbij de bekende concertzalen in de wereld aangedaan: 
Carnegie Hall, Kennedy Center Washington, Gewandhaus Leipzig, Wigmore Hall 
Londen en ons Amsterdamse Concertgebouw. 
Hij won talrijke concoursen en prijzen waaronder de eerste prijs van de 
internationale solistenwedstrijd van de Animato Foundation (2008), was winnaar 
van de International Broadcasting Competition (EBU 2010), het Verbier Festival 
(2012) en recentelijk van de OPUS Klassik (2021).
 Benedict is een gedreven kamermusicus en treedt op met musici als Emanuel 
Ax, Gidon Kremer en Anne-Sophie Mutter. In 2014 richtte hij het Koblenz 
International Music Festival op waarvan hij artistiek leider is. Op de cd Zwischen 
Nostalgie und Revolution, voert hij met pianiste Danae Dörken kamermuziek uit 
van Schumann, Shostakovich en Martinů.
Süddeutsche Zeitung: “Kloeckner laat zien hoe gevoelig, fantasierijk en 
verlangend mooi men cello kan spelen”. 

Anna Fedorova, Oekraïense van geboorte, studeerde cum laude af aan het 
Royal College of Music in Londen bij Norma Fischer. Ze studeerde ook aan 
de prestigieuze Academia Pianistica in Imola, Italië en aan de Lysenko School 
of Music in Kiev. Mentorschappen waren er van wereldberoemde musici als 
Menahem Pressler, Steven Isserlis en András Schiff. 
Anna musiceert vanaf haar zesde jaar voor publiek en heeft inmiddels 
hoofdprijzen gewonnen op internationale pianoconcoursen, waaronder 
de Internationale Rubinstein “In Memoriam”-pianowedstrijd, de Moscow 
International Frédéric Chopin Competition en de Lyon Piano Competition. Ze 
ontving de Verbier Festival Academy Award en is tweevoudig laureaat van de 
Dorothy MacKenzie Artist Recognition Scholarship Award (New York). In 2017 
was zij artistiek leider van het Internationaal Kamermuziek Festival Ede. 
Anna heeft cd’s uitgebracht met werk van onder anderen Rachmaninov, Brahms, 
Liszt en Chopin. Anna’s live-opname van Rachmaninovs tweede pianoconcert is 
het meest bekeken klassieke concert op YouTube geworden.
Sedert het uitbreken van de oorlog in Oekraïne geeft Anna ook benefietcon-
certen: “Met de concerten halen we niet alleen geld op, maar hopen we ook 
emotioneel en moreel tegenwicht te bieden aan de allesvernietigende geest die 
uit de fles is gekomen”. 
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BENEDICT KLOECKNER BENEDICT KLOECKNER (cello) (cello) 

ANNA FEDOROVA ANNA FEDOROVA (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 12 februari 2023 
om 12.00 uur met

HET MOSA TRIO viool, cello en piano

Alexandra van Beveren, Paul Stavridis en Bram de Vree 
spelen het Geister Trio van L. van Beethoven en het 
eerste pianotrio van A. Dvořák.

Kaarten voor dit concert kunt u weer verkrijgen via 
onze website www.kasteelgeldrop.nl/kasteelconcer-
ten. 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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