
 

1 
 

 

Persbericht  –  Dinsdag 20/04/2021 –  Brussel 
Visuals vrij beschikbaar op de perspagina op www.koninginelisabethwedstrijd.be 

Voorstelling van de Pianowedstrijd 2021,  
van 3 mei tot 9 juni (Flagey en Paleis voor Schone Kunsten) 

 
Kalender van de sessie 
Eerste ronde : 03/05 > 08/05 - Flagey (sessies om 12u, 16u en 20u) 
Halve finale : 10 > 15/05 - Flagey (sessies om 16u en 20u) 
12 halvefinalisten i.p.v. 24, met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dir. Frank Braley 
Finale : 24 > 29/05 – Paleis voor Schone Kunsten (20u) 
6 finalisten i.p.v. 12, met het Belgian National Orchestra, dir. Hugh Wolff 
Laureatenconcert : 07/06 – Koningin Elisabethzaal - Antwerpen (20u) 
laureaten 4, 5 en 6, met het Antwerp Symphony Orchestra, dir. Jonathon Heyward 
Slotconcert : 09/06 - Paleis voor Schone Kunsten (20u) 
laureaten 1, 2 en 3, met het Brussels Philharmonic, dir. Stéphane Denève  

 

Zonder publiek 
Hoewel we hoopten dat er een publiek aanwezig zou mogen zijn in de concertzalen in de maand mei, 
moeten we nu toch met spijt melden dat er geen tickets voor deze sessie verkocht zullen worden. 

 

Uitzending : van de eerste ronde tot en met de laureatenconcerten 
Maar we hebben ervoor gezorgd dat u geen noot van de optredens zal moeten missen! De VRT, RTBF 
en onze partner Proximus wilden in deze moeilijke periode een extra inspanning leveren. We kunnen 
met trots aankondigen dat niet alleen de halve finale, de finale en de laureatenconcerten live 
uitgezonden zullen worden, maar voor de allereerste keer ook de eerste ronde via een live 
videostream op onze website en op AUVIO.  

Meer informatie over de uitzendingen van de Pianowedstrijd 2021 

 

64 kandidaten in de eerste ronde 
Wegens enkele afzeggingen tellen we 64 kandidaten i.p.v. de 74 die geselecteerd waren voor de 
Wedstrijd die oorspronkelijk in mei 2020 gepland was. Het betreft 53 mannen en 11 vrouwen, die 19 
verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. We willen hen bedanken omdat ze zijn blijven 
geloven in dit prachtige project en zich zijn blijven voorbereiden in deze extreem moeilijke 
omstandigheden! Met de hulp van een commissie van specialisten uit de medische wereld werd een 
protocol ontwikkeld om de veiligheid van iedereen tijdens de hele pianowedstrijd te garanderen. 

Overzicht van de kandidaten per nationaliteit 
De profielen van de kandidaten in alfabetische volgorde  

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-uitzendingen/activiteiten/piano-2021/
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/64candidates2021PianoCompetition50501.pdf
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-kandidaten/activiteiten/piano-2021/
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Aanpassingen wegens de geldende veiligheidsmaatregelen 
Met deze aanpassingen blijven we trouw aan de artistieke eisen van de Wedstrijd, terwijl de impact 
op de voorbereiding van de kandidaten zo minimaal mogelijk wordt gehouden. 

- In functie van het effectieve aantal deelnemers, zal er tijdens de eerste ronde op 
verschillende dagen een extra sessie om 12u toegevoegd worden opdat de normale sessies 
om 16u en 20u niet te lang duren. De volgorde van optreden wordt op zaterdag 1 mei in het 
begin van de namiddag bekend gemaakt op www.koninginelisabethwedstrijd.be. 

- Het aantal halvefinalisten wordt beperkt tot 12 in plaats van 24. 
- Elke halvefinalist speelt zijn/haar recital en concerto tijdens één optreden en niet op twee 

verschillende dagen. 
- Het aantal finalisten wordt beperkt tot 6 in plaats van 12. 
- Om de orkesten te kunnen laten spelen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, 

werd een proscenium toegevoegd aan het podium van Studio 4 in Flagey en in de Henry le 
Bœufzaal in het Paleis voor Schone Kunsten. 

- Alle kandidaten zullen 50% van hun reiskosten terugbetaald krijgen en niet enkel de 
halvefinalisten. 

- De halvefinalisten die niet doorstoten tot de finale krijgen elk een bedrag van € 2.000 in 
plaats van € 1.000. 

Een overzicht van de prijzen die aan de laureaten uitgereikt worden  

 

Nieuwe webshop : programma en cd-box van Piano 2021 
In onze gloednieuwe webshop kan je voortaan het programmaboek kopen en de voorverkoopactie 
ontdekken van de cd-box van deze sessie. 

 

Live streaming : de kandidaten en de Wedstrijd steunen 
De coronacrisis heeft zich ook bij de organisatie van de Koningin Elisabethwedstrijd op financieel vlak 
laten voelen. 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 van de optredens op onze website www.koninginelisabethwedstrijd.be een vrij bedrag 
te schenken om de jonge pianotalenten van deze wedstrijdsessie te ondersteunen. Zij hebben zich 
meerdere jaren op deze Wedstrijd voorbereid en hebben het voorbije jaar zo goed als geen 
opportuniteiten gehad om op te treden. We zijn oprecht verheugd dat we hen in Brussel een podium 
kunnen geven, mét internationale zichtbaarheid. 

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/wedstrijden-details-prijzen/activiteiten/piano-2021/
https://shop.koninginelisabethwedstrijd.be/

