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

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Pianotrio in D op. 70 no. 1  (Geister Trio) 
• Allegro vivace e con brio
• Largo assai ed espressivo
• Presto

Mosaic - Miniatures

P A U Z E 

Antonīn Dvořák (1841 – 1904)

Pianotrio no. 1 in Bes op. 21
• Allegro molto
• Adagio molto e mesto
• Allegretto scherzando
• Finale. Allegro vivace
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Het Mosa Trio

Dit Nederlands-Vlaamse trio werd opgericht in 2010 en dankt zijn naam aan 
“Mosa Trajectum”, de Latijnse benaming voor Maastricht. Het trio werd ge-
coacht aan het Conservatorium Maastricht door o.a. het Schönberg Kwartet en 
studeerde in Parijs bij het vermaarde Trio Wanderer. Alexandra, Paul en Bram 
studeerden ook aan het Conservatoire National Supérieur in Parijs en in Wenen 
aan de Universität für Musik und darstellende Kunst. 

Het trio gooide internationaal al snel hoge ogen door het winnen van prijzen in 
verschillende competities en bij concoursen, zoals de Storioni Ensemblewed-
strijd (2012), het Concours International de Music de Chambre d’Illzach (2013), 
de International Orlanda Competition (2015) en het 31e FNAPEC Concours 
européen Musique d’Ensemble (2015). In 2018 veroverden ze de Prix Yamaha op 
het prestigieuze Concours International de Musique de Chambre de Lyon. 

Inmiddels treden zij op in de grote muziekzalen…van het Amsterdamse 
Concertgebouw en het Brusselse BOZAR tot podia in het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Italië en zelfs China. 

Het Mosa Trio blinkt uit in technisch meesterschap en veelzijdigheid en voert 
een breed repertoire dat reikt van vroeg klassiek tot hedendaags klassiek; in 
concerten worden klassieke meesterwerken vaak gecombineerd met moderne 
en hedendaagse stukken. Door deze contrasterende stijlen in hun programma-
keuze maken ze hun concerten tot een spannende belevenis waar grote expres-
sie en repertoirekennis, innerlijke diepgang en een homogene interpretatie aan 
ten grondslag liggen.

Het Mosa Trio heeft tientallen live radio- en tv-registraties op zijn naam staan en 
in 2018 hebben Alexandra, Paul en Bram de cd Portraits uitgebracht bij Antarc-
tica Records met werk van Sjostakovitsj, Sam Wampers en Mathias Coppens, 
omschreven als “een expressieve en kleurriike hommage aan het moderne 
pianotrio…….”

“Of de stukken nu mijmerend of speels klinken, het Mosa Trio weet het publiek 
bij ieder deel mee te trekken tot het de noten bijna kan voelen”.

“Ook de inlevende manier waarop het trio de muzikale werken toelicht, draagt 
bij aan het scheppen van een verhaal”.
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MOSA TRIOMOSA TRIO  
Alexandra van Beveren (viool) Alexandra van Beveren (viool) 
Paul Stavridris (cello) Paul Stavridris (cello) 
Bram de Vree (piano)Bram de Vree (piano)
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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 maart 2023 om 
12.00 uur met

YEON – MIN PARK piano

Juryprijs en publieksprijs bij Liszt Utrecht 2022

Zij speelt composities van Georges Enescu, Claude 
Debussy en Franz Liszt

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.

Kasteelconcerten 
Geldrop

Kasteelconcerten 
Geldrop

Logo op witte ondergrond

Logo op 6% ondergrond


