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Pianowedstrijd 2021 : de finalisten 
Finale van maandag 24 tot zaterdag 29 mei, om 20u20 (Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel) 

 
De zes finalisten zijn : 
Jonathan Fournel, 27, Frankrijk 
Keigo Mukawa, 28, Japan 
Sergei Redkin, 29, Rusland 
Tomoki Sakata, 27, Japan 
Dmitry Sin, 26, Rusland 
Vitaly Starikov, 26, Rusland 
 
Lees meer over de finalisten 
De bio’s van de finalisten zullen vanaf woensdag 19/05 beschikbaar zijn op onze perspagina.  

 
Hoe ziet de finale er dit jaar uit? 

- Wegens de geldende veiligheidsmaatregelen zagen we ons genoodzaakt om slechts zes 
finalisten te selecteren i.p.v. twaalf.  

- Van 24 tot 29 mei teken tekent elke avond één van de zes pianisten en het Belgian National 
Orchestra o.l.v. muziekdirecteur Hugh Wolff present in het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten.   

- Drie maanden na de brand die uitbrak op het dak van het Paleis voor Schone Kunsten, is de 
Grote Zaal Henry Le Bœuf weer operationeel. Om de orkestleden op veilige afstand plaats te 
kunnen laten nemen, werd een proscenium aan het podium toegevoegd.  

- Op zaterdag 29 mei vindt de proclamatie van de rangschikking van de laureaten plaats na 
het optreden van de laatste finalist, rond 23u.  

 
Volgorde van optreden van de finalisten (met concerto) (pdf) / Kalender van de finale 
 
 

Op het programma 
De finalisten vertolken elk een 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 dus zes keer uitgevoerd, met de wereldpremière op maandag 24 mei om 
20u. De componist zal de vertolkingen digitaal volgen en is beschikbaar voor interviews, via Zoom of 
per e-mail. Een Issuu-link met de partituur kan aangevraagd worden vanaf zaterdag 22 mei. 
 
www.brunomantovani.com 

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-kandidaten/activiteiten/piano-2021/
https://concoursreineelisabeth.be/Concours3/documents/3rdround202150943.pdf
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-kalender-wedstrijdronden-seances/activiteiten/finale-piano-2021/


 

 

 
 

Een week in de Muziekkapel 
In de volgorde van optreden gaan de finalisten, a ratio van één per dag, binnen in de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth om het verplichte finalewerk in te studeren. Hun verblijf wordt georganiseerd 
volgens het opgestelde sanitaire protocol. Op zaterdag, wanneer ze allen aanwezig zullen zijn, ligt er 
voor hen een digitale ontmoeting in het verschiet met H.M. Koningin Mathilde, onder wiens Hoge 
Bescherming de Wedstrijd staat. Ook de ontmoeting met de componist van het verplichte werk zal 
digitaal verlopen. 

 
Uitzending 
Dankzij de VRT, de RTBF en de bijdrage van Proximus worden alle optredens en de proclamatie live 
gestreamd op onze website, vanaf 20u20. 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. 
 
Overzicht van de uitzendingen 
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