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Pianowedstrijd 2021 : loting, uitzendingen en juryleden 
Van 3 mei tot 9 juni (Flagey en Paleis voor Schone Kunsten) 

 
Loting 
Wegens de geldende veiligheidsmaatregelen zijn de kandidaten een week vroeger toegekomen dan 
voorzien. Bij aankomst testten ze allen negatief en nu verblijven ze in quarantaine bij hun gastgezin 
in afwachting van een tweede test vóór hun optreden in de eerste ronde. U kunt de loting die de 
volgorde van optreden zal bepalen, live volgen via deze zoom link op zaterdag 1 mei om 11u. De 
volgorde van optreden zal nadien bekend gemaakt worden op www.koninginelisabethwedstrijd.be. 

 

Uitzending: van de eerste ronde tot en met de laureatenconcerten 
Aangezien er geen publiek in de zalen aanwezig zal zijn, hebben we ervoor gezorgd dat men geen 
noot van de optredens zal moeten missen. De VRT, de RTBF en onze partner Proximus wilden in deze 
moeilijke periode een extra inspanning leveren. Vanaf de eerste ronde worden alle optredens live 
gestreamd op onze website. Het wegvallen van de ticketverkoop voor het tweede jaar op rij is een 
serieuze streep door de rekening voor onze vzw. Daarom zullen we het publiek de kans bieden om 
tijdens de live streaming op onze website www.koninginelisabethwedstrijd.be een vrij bedrag te 
schenken om de jonge pianotalenten van deze wedstrijdsessie te ondersteunen. 
Ontdek de brede waaier aan uitzendingen van de VRT en de RTBF : overzicht (pdf) 

 

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. Lijst van de voltallige jury van deze pianosessie : 

Gilles Ledure (Voorzitter), Jean-Philippe Collard, Nelson Goerner, Ralf Gothóni, François-Frédéric Guy, 
Daejin Kim, Momo Kodama, Paul Lewis, Aleksandar Madzar, Jean-Claude Vanden Eynden, Elisso 
Virsaladze, Alexei Volodin en Shai Wosner. 

Lijst van de rondes waarin de juryleden zetelen / Biografieën van de juryleden 

 

De Koningin Elisabethwedstrijd dankt zijn structurele sponsors – BNP Paribas Fortis, Proximus, Total 
en Rolex – en zijn partner, de Nationale Loterij, voor hun trouwe steun. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://us02web.zoom.us/j/81494993042
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021Broadcasting50552.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/JuryparepreuvePiano202150551.pdf
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/Piano2021biographiesmembresdujury50553.pdf

