
 

 

 

Persbericht  –  Zaterdag 22/05/2021 –  Brussel 

 
Pianowedstrijd 2021 : Finale 
Van maandag 24 tot zaterdag 29 mei, om 20u20 (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel) 
In aanwezigheid van H.M. Koningin Mathilde, Erevoorzitster van de Koningin Elisabethwedstrijd 

 
Op het programma 
Maandag 24/05 Vitaly Starikov [ Pyotr Tchaikovsky, Concerto n. 1 in bes op. 23 ] 

Dinsdag 25/05  Tomoki Sakata  [ Johannes Brahms, Concerto n. 2 in Bes op. 83 ] 

Woensdag 26/05 Keigo Mukawa  [ Sergey Prokofiev, Concerto n. 2 in g op. 16 ] 

Donderdag 27/05 Sergei Redkin  [ Sergey Rachmaninov, Concerto n. 3 in d op. 30 ] 

Vrijdag 28/05  Dmitry Sin  [ Sergey Rachmaninov, Concerto n. 3 in d op. 30 ] 

Zaterdag 29/05  Jonathan Fournel  [ Johannes Brahms, Concerto n. 2 in Bes op. 83 ] 

De bio’s en foto’s van de finalisten zijn beschikbaar op onze perspagina.  
 

Verplicht werk 
De finalisten vertolken elk het concerto naar eigen keuze en het onuitgegeven verplichte werk van 
Bruno Mantovani dat speciaal voor deze sessie geschreven is: D’un jardin féérique. De kandidaten 
ontvangen dit werk, in opdracht geschreven voor de Wedstrijd, op de dag dat ze hun intrede nemen 
in de Muziekkapel. Ze krijgen dus slechts één week om dit werk, zonder hulp van buitenaf, in te 
studeren. Het werk wordt zes keer uitgevoerd, met de wereldpremière op maandag 24 mei om 
20u20. De componist zal de vertolkingen digitaal volgen en is beschikbaar voor interviews, via Zoom 
of per e-mail.  
 
De componist over zijn werk : “Van de vijf juweeltjes die deel uitmaken van Maurice Ravel’s cyclus 
Ma Mère l’Oie heb ik altijd een speciale voorliefde gehad voor ‘Le Jardin féérique’. Dit langzame en 
majestueuze deel vat voor mij het begrip zuiverheid in de muziek samen. Dit quasi diatonische werk 
combineert met een verbazingwekkende eenvoud de meest ontroerende harmonieën. In het midden 
van het stuk leidt een opwaartse beweging naar een negende akkoord dat de tijd lijkt te 
onderbreken. Tot mijn verrassing was ik in het bijzonder ontroerd door dit akkoord, toen ik het werk 
in april 2017 in São Paulo dirigeerde. Dat gaf me het idee om het te gebruiken in een kort 
pianoconcert dat gespeeld zou worden tijdens de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd 2020. Het 
is dus al vanaf de eerste maat van mijn werk te horen, waarbij de piano als ornament van de 
hoofdharmonie fungeert. Met een melodisch spel van klankkleuren ondersteunt die een geanimeerd 
en virtuoos solistisch discours. Maar het pianospel ontwikkelt zich in een melodieuzere, sierlijkere en 
uiteindelijk meer mechanische richting. 
D’un jardin féérique is gecomponeerd voor de Internationale muziekwedstrijd Koningin Elisabeth en 
opgedragen aan mijn dochter Giulia.” 
 
www.brunomantovani.com / Bekijk de partituur op Issuu 

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://issuu.com/home/published/bruno_mantovani_-_d_un_jardin_f__rique_-_pour_pian
https://issuu.com/queenelisabethcompetition/docs/bruno_mantovani_-_d_un_jardin_f__rique_-_pour_pian


 

 

 
 

 
Orkest en dirigent in de finale 
Voor hun optreden in de finale worden de zes finalisten begeleid door het Belgian National 
Orchestra. Het orkest staat dit jaar onder de leiding van muziekdirecteur Hugh Wolff. 
 
Hugh Wolff : “Elkeen heeft natuurlijk een mening over de solisten. De kans dat al deze meningen 
dezelfde zijn en dan ook nog eens gelijklopen met het verdict van de jury is quasi onbestaande. Mijn 
job en de job van het orkest is echter garanderen dat elke finalist in deze bijzonder stresserende 
omstandigheden de best mogelijke en meest comfortabele concertervaring heeft. Het enige wat voor 
ons telt, los van onze persoonlijke meningen, is dat de finalisten het beste uit zichzelf kunnen halen.” 
 
Op Klara.be kan je meekijken naar de voorbereidingen van het orkest voor de finale, door de ogen 
van hoboïst Bram Nolf.  
 
www.nationalorchestra.be 

 
Uitzending 
De traditionele uitzendingen : 

- Dankzij de VRT, de RTBF en de bijdrage van Proximus worden alle optredens en de 
proclamatie live gestreamd op www.koninginelisabethwedstrijd.be, vanaf 20u20. Het 
wegvallen van de ticketverkoop voor het tweede jaar op rij is een serieuze streep door de 
rekening voor onze vzw. Daarom bieden we het publiek de kans om tijdens de live streaming 
op onze website een vrij bedrag te schenken om de jonge pianotalenten van deze 
wedstrijdsessie te ondersteunen. 

- De live-uitzendingen op radio en televisie starten met interviews en commentaren om 
20u10; de hele week op Klara en van 24 tot 28 mei op het kanaal van Ketnet. De laatste 
avond (29 mei) wordt rechtstreeks uitgezonden op Canvas. Je kan de tv-uitzendingen ook 
volgen op vrt.nu. 

Twee nieuwe initiatieven dit jaar om de optredens van de finale tot bij ons publiek te brengen : 
- De VRT zal een unieke stream voorzien waarbij de handen van de pianist continu in beeld 

zijn. Omdat dit niet synchroon met de tv-uitzending gebracht kan worden, geeft de VRT ook 
een algemeen beeld mee. Beschikbaar op vrt.nu en op www.koninginelisabethwedstrijd.be. 

- De RTBF lanceert de Koningin Elisabethwedstrijd op het live streaming platform Twitch. Host 
Timothy Chooi, laureaat van Viool 2019, neemt je met zijn internationale gasten live op 
sleeptouw doorheen de optredens. Je kan meechatten met hen en de andere volgers van ons 
Twitch-kanaal. 

 
Overzicht van de uitzendingen / Meer informatie over het Twitch-kanaal 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perscontact 
Marie Vander Elst : mvanderelst@koninginelisabethwedstrijd.be /+32 2 213 40 50 / +32 475 20 86 84 
Visuals vrij beschikbaar op de perspagina op www.koninginelisabethwedstrijd.be 
 

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://klara.be/volg-hoboist-bram-nolf-op-de-koningin-elisabethwedstrijd
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/koningin-elisabethwedstrijd/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/koningin-elisabethwedstrijd/
https://www.twitch.tv/queenelisabethcompetition
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021Broadcasting50552.pdf
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/nieuws/de-finale-piano-2021-dit-jaar-ook-op-twitch!/

