
  

 

Z O M E R F E S T I V A L    K L A S S I E K 

5 t/m 8 juli 2018 
Met aanstormende topmusici, pianisten, maar ook andere instrumenten   

     in Guldenberg Hotel, Helvoirt 
Zomeravondconcerten en overdag masterclasses  

KinderFestival: voorstelling voor kinderen 
   

De deelnemers?  
Ieder concertseizoen zijn er concoursen met finales en geweldige winnaars, zoals 
aanstormende jonge toppianisten. Op het jaarlijkse ZomerFestival komen die laureaten bij 
elkaar voor een intensieve vierdaagse.  
Het zijn finalisten van Guldenberg Klassiek, 'Koffie bij de Piano', Rivierenland Klassiek,  
Geertruidenberg Klassiek, Vught Klassiek, Ulvenhart Klassiek, Strabrecht Klassiek,  
Kanjers in de Leest en andere concertseries.  
Hun deelname maakt deel uit van de concours-prijzen. Dus zonder meer al topmusici te 
noemen en op het slotconcert op zondagmiddag hebben ze vier dagen masterclasses 
achter de rug: het is altijd weer een uiterst boeiende ervaring te ontdekken hoe ze stuk voor 
stuk nog 'gegroeid' zijn als vertolker. 
 

Kortom 

Dagelijks om 20.00 uur zomeravondconcerten en overdag Masterclasses 
 

Donderdag, vrijdag, zaterdag    
10.00 u  Masterclass door Geoffrey Madge, uit Australië, voorheen hoofdvakdocent piano aan het Koninklijk  
  Conservatorium, druk concertleven, vele opnames, componist en begenadigd docent tijdens masterclasses 
13.30 u  Masterclass     
20.00 u  Zomeravondconcert dagelijks ! 

 

Donderdag 12.30 u extra masterclass door Ralph v. Raat, conservatoriumdocent en vertolker hedendaagse pianomuziek  
Zondag       15.00 u Slotconcert 
 

Donderdag en vrijdag 16.30 u KinderFestival: De Tovenaarsschool 
 

Vorig jaar woedde er in het stadje Guldenberg een rattenplaag.  
Dit jaar krijgt Guldenberg bezoek van twee grote tovenaars.  
Maar wie van hen is de ‘grootste’ en weet de tovenaarsleerlingen voor zich te 
winnen? In een sprankelend en muzikaal tovenaarsduel gaan zij de strijd met 
elkaar aan!   
Wil jij ook tovenaarsleerling worden? Zet je hoed op en breng je toverstaf mee! 
Kom lekker op tijd! Al vóór aanvang is er een leuke verrassing voor alle kinderen. 
 
Entree: De kindervoorstelling is GRATIS en ook heel leuk voor (groot)ouders.  
Na afloop zullen enkele tovenaarsleerlingen met hun hoed rondgaan in de hoop dat u 
onze voorstelling heeft gewaardeerd. 
 

Stichting ZomerFestival Klassiek 
 
Festivalmanagement 
Isabella Boezeman 06 55 935 200 isabellaboezeman@kpnplanet.nl  
Madeleine Mastboom  06 54 993 505 madeleine@mastboom.net 
 

Guldenberg Hotel 
Guldenberg 12 
5268 KR Helvoirt 
www.guldenberg.nl  info@guldenberg.nl  0411-642424  
Kijk ook op www.podiaklassiek.nl 
 

  ZomerFestival Klassiek: 4 dagen lang muziekparadijs 
 

 
	

http://www.podiaklassiek.nl/

