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Pianowedstrijd 2021 : de eerste ronde (Studio 4, Flagey) 
Van 3 tot 8 mei, om 16u en 20u - ! Extra sessie om 12u op dinsdag 4 en woensdag 5 mei 

 
Volgorde van optreden 
Door een aantal afzeggingen treden er in totaal 58 van de 74 geselecteerde kandidaten op in de 
eerste ronde. Zij vertegenwoordigen 16 verschillende nationaliteiten, 9 vrouwen en 49 mannen. Dit 
jaar wordt er uitzonderlijk een sessie om 12u toegevoegd op dinsdag en woensdag om de 
veiligheidsmaatregelen te kunnen respecteren. Er zullen telkens vier kandidaten per sessie optreden. 
De proclamatie van de namen van de 12 halvefinalisten kan zaterdagavond 8 mei rond 23u door de 
pers gevolgd worden met deze zoom link (gelieve de link niet publiek te maken). Rond middernacht 
worden de namen bekend gemaakt op onze website. 
Overzicht van de kandidaten per nationaliteit (pdf) / Uurrooster van de eerste ronde (pdf)  
 

Programma 
In dit recital van ongeveer 20 minuten vertolkt elke pianist : 

- een werk naar keuze, 
- de eerste beweging van een sonate van Beethoven, Haydn of Mozart.  
- De kandidaat kiest ook één of twee etudes uit de vier die hij moest voorstellen bij zijn 

inschrijving : één van Chopin; één van Liszt; één van de etudes van Bartók, Debussy, 
Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin of Stravinsky; en één van de études van Abrahamsen, 
Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana of Rautavaara.  

Het programma dat elke kandidaat voorstelt, wordt toegevoegd aan de kalender van de eerste 
ronde. Elke kandidaat deelt net voor aanvang van zijn optreden zijn keuze van etudes mee. Nadien 
werken we de website zo snel als mogelijk bij. 
 
Uitzending: live video streaming 
Dankzij de VRT, de RTBF en onze partner Proximus worden alle optredens live gestreamd op onze 
website en op AUVIO. Ze kunnen nadien ook herbekeken worden. 
 
Juryleden 
De samenstelling van de jury kan van ronde tot ronde verschillen, maar de juryleden zetelen telkens 
in de hele ronde waarvoor ze gevraagd zijn. In de eerste ronde zijn dat : Gilles Ledure (Voorzitter), 
Jean-Philippe Collard, Ralf Gothóni, Momo Kodama, Aleksandar Madzar, Jean-Claude Vanden 
Eynden, Elisso Virsaladze en Shai Wosner.  Biografieën van de juryleden (pdf) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perscontact 
Voor verdere vragen over de organisatie van de Pianowedstrijd 2021:  
Marie Vander Elst : mvanderelst@koninginelisabethwedstrijd.be /+32 2 213 40 50 / +32 475 20 86 84 

https://www.koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://us02web.zoom.us/j/85926647323
https://www.concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano202158candidates50564.pdf
https://www.concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/1_roundPiano202150565.pdf
https://www.koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-kalender-wedstrijdronden-seances/activiteiten/eerste-ronde-piano-2021/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_concours-reine-elisabeth?id=11357
https://www.koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-multimedia/activiteiten/piano-2021/
https://www.concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021biographiesmembresdujury50553.pdf

