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De finale van de Cellowedstrijd

Van maandag 30 mei tot zaterdag 4 juni, 20u (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel)

De twaalf finalisten zijn :
- Yibai Chen
- Bryan Cheng
- Hayoung Choi
- Jeremias Fliedl
- Stéphanie Huang
- Woochan Jeong
- Marcel Johannes Kits
- Taeguk Mun
- Samuel Niederhauser
- Petar Pejčić
- Oleksiy Shadrin
- Sul Yoon
Via deze link lees je meer over de finalisten en kan je hun foto's downloaden op hun
persoonlijke pagina. De bio’s van de finalisten zullen vanaf woensdag 25/05 beschikbaar zijn
op onze perspagina.

Programma van de finale

Van maandag 30 mei tot zaterdag 4 juni tekenen elke avond om 20u twee van de twaalf cellisten
present in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, samen met Brussels Philharmonic o.l.v.
muziekdirecteur Stéphane Denève.
Volgorde van optreden van de finalisten (met concerto) (pdf)

De finalisten vertolken elk een concerto naar eigen keuze en het onuitgegeven verplichte werk

van Jörg Widmann, dat speciaal voor deze sessie geschreven is. 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 het zonder hulp van buitenaf in te studeren. Het werk wordt dus
twaalf keer uitgevoerd, met de wereldpremière op maandag 30 mei om 20u. Journalisten kunnen
een opname van het werk in avant-première beluisteren in aanwezigheid van de componist, op 30
mei om 18:15 in het Paleis voor Schone Kunsten. Gelieve ons een seintje te geven als u erbij wil zijn
en de componist wenst te ontmoeten.
www.joergwidmann.com

Op zaterdag 4 juni vindt de proclamatie van de rangschikking van de laureaten plaats na het
optreden van de laatste finalist, rond middernacht. De proclamatie kan door iedereen vrij
bijgewoond worden.

Uitzending

Dankzij de VRT, de RTBF en de bijdrage van Proximus worden alle optredens en de proclamatie live
gestreamd op onze website. Je kan alles ook rechtstreeks volgen op Klara en van 30 mei tot 3 juni op
het kanaal van Ketnet. De laatste avond (4 juni) wordt rechtstreeks uitgezonden op Canvas. Je kan de
tv-uitzendingen ook volgen op vrt.nu.
Overzicht van de uitzendingen (pdf)
De Koningin Elisabethwedstrijd dankt zijn structurele sponsors – BNP Paribas Fortis, Proximus,
TotalEnergies en Rolex – en zijn partner, de Nationale Loterij, voor hun loyale en waardevolle steun.
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Bio/foto van Jörg Widmann zijn beschikbaar op de perspagina op

www.koninginelisabethwedstrijd.be
Een woord van de componist over het verplichte werk wordt gepubliceerd na de persauditie van 30
mei.

