
Donderdag 16.00 uur: Voorstelling voor kinderen: 'Carnaval der dieren'. 
Vrijdag: 16.00 uur improvisatiecorner en Open Klep: 5-minutenfestival 
Zaterdag 16.30 uur: Amateurs: piano-vierhandig 

Zondagmiddag 15.00 uur: slotconcert ZomerFestival Guldenberg Klassiek 
 

Programma donderdag, vrijdag, zaterdag    
10.00  Masterclass        
13.30 Masterclass       
16.00 Open Klep: piano-vierhandig, improvisatiecorner  
20.00 Zomeravondconcert 
Zondag 15.00 Slotconcert Guldenberg Klassiek 
Bij mooi weer: buitenconcerten. 

Nieuwe generatie toppianisten 
De deelnemende pianisten zijn concourswinnaars en hun deelname maakt deel uit van de concours-prijzen. 
Master Geoffrey Madge gaat met hen een aantal dagen aan het werk. En het publiek zal  verrast zijn van 
de resultaten. De master maakt al enorme indruk tijdens de (korte) masterclass in de jaarlijkse Finales van 
'Koffie bij de Piano' in 's-Hertogenbosch.   
'Dat smaakt naar (veel) meer', was de algemene reactie van het publiek. Welnu, hier uw kans! 

Master Geoffrey Madge  
De afgelopen jaren speelde hij wereldwijd bijv. de ‘Goldberg Variationen’ en het volledige 
‘Wohltemperierte Klavier’.  Geoffrey Madge componeerde daarnaast zelf o.m. strijkkwartetten, liederen, 
een pianoconcert, solowerken voor piano en de balletmuziek ‘Monkeys in a cage’. Geoffrey Madge ontving 
in 2005 in Polen de prestigieuze Zilveren Medaille ‘For Merits to Culture Gloria Artis’. 

Culturele uitwisseling met finalist en danseres uit Spanje  
Er komt een flink team getalenteerde  deelnemers, vooral door de gestage opmars van nieuwe locaties 
binnen Podia Klassiek …. 
Daarbij hoort ook het kersversie podium in de Spaanse stad Sevilla. Ook daar heeft de succes-formule 
navolging gekregen en wel in SevillaClásica. 
De Kamer van Koophandel in Sevilla onderkent het belang van culturele uitwisseling en ondersteunt materieel de uitzending van 
de winnaar van SevillaClásica naar ZomerFestival Guldenberg Klassiek. 
Dat betekent dat Maria Luz Sanramaria Moreno aan het ZomerFestival komt deelnemen. En, om het dit jaar extra veelzijdig te 
maken, stuurt de stad een Spaanse danseres mee die tijdens de optredens van Maria zal zorgen voor een uiterst boeiende 
visuele dimensie. 
 
Entree ZomerFestival Guldenberg Klassiek  
Masterclasses   gratis 
Zomeravondconcert en slotconcert  € 10,- 
Passe-partout 4 dgn   € 25,- 

Ook zijn er voor de bezoekers concertdiners en speciale 
wandelarrangementen.  
Concertdiners € 25 Lunch € 12 Ontbijt voor de early birds € 7,- 
Informeer naar het ZomerFestival-arrangement voor een meerdaags verblijf. 

Festivalmanager mw. Isabella Boezeman isabellaboezeman@kpnplanet.nl   tel. 065 5935200 

Guldenberg Hotel Guldenberg 12  5268 KR Helvoirt Tel 0411 - 64 24 24  Fax 0411 - 64 24 32 info@guldenberg.nl  www.guldenberg.nl  
Van de Sande piano's Leharstraat 77  5011KA Tilburg  +31 (0)13 5367010  info@vandesandepianos.nl 
    Festival voor het mooiste instrument dat er bestaat!
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