
 

 

 
Persbericht  –  Zondag 05/06/2022 –  Brussel 

 
Hayoung Choi wint de Cellowedstrijd 2022!  
   
Zij ontvangt de Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth – Koningin Mathilde Prijs ter waarde van EUR 
25.000 alsook een reeks concerten in België en het buitenland.  
   
   

Het palmares  
   
GROTE INTERNATIONALE PRIJS KONINGIN ELISABETH : € 25.000  
Eerste Prijs - Prijs Koningin Mathilde  
Hayoung Choi  
   
PRIJS VAN DE BELGISCHE FEDERALE REGERING : € 20.000  
Tweede Prijs, aangeboden door het Federale Wetenschapsbeleid  
Yibai Chen  
   
PRIJS GRAAF DE LAUNOIT : € 17.000  
Derde Prijs  
Marcel Johannes Kits  
   
PRIJS VAN DE GEMEENSCHAPSREGERINGEN VAN BELGIË : € 12.500  
Vierde Prijs, dit jaar aangeboden door de Regering van de Vlaamse gemeenschap  
Oleksiy Shadrin  
   
PRIJS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : € 10.000  
Vijfde Prijs  
Petar Pejčić  
   
PRIJS VAN DE STAD BRUSSEL : € 8.000  
Zesde Prijs  
Bryan Cheng  
   
   
MET DE STEUN VAN DE NATIONALE LOTERIJ  
ontvangen de zes niet-geklasseerde laureaten elk € 4.000.  
Jeremias Fliedl  
Stéphanie Huang  
Woochan Jeong  
Taeguk Mun  
Samuel Niederhauser  
Sul Yoon  
   
Canvas/Klara Prijs & Prix Musiq3 : Stéphanie Huang 
Meer over de laureaten 
 
 

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/laureaten/


 

 

 
 
Replay  
Alle 66 kandidaten hebben sinds het begin van de Cellowedstrijd een ongeziene aandacht 
gekregen dankzij de diverse radio- en televisie-uitzendingen en de live streaming. De livestream 
was te zien op onze website, vrt.nu en Auvio. Je kan alle optredens van Cello 2022 herbekijken 
en -beluisteren op onze website www.koninginelisabethwedstrijd.be!  
 
 
Concerten 
We beginnen met de recitals van de niet-geklasseerde laureaten in Flagey, op woensdag 8 en 
donderdag 9 juni om 20u15. 
 
Tijdens het laureatenconcert van de 4de, 5de en 6de laureaat op dinsdag 14 juni om 20u in het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten treden Oleksiy Shadrin, Petar Pejčić en Bryan Cheng op 
met het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Giordano Bellincampi. Het concert 
wordt rechtstreeks uitgezonden op Klara. In dezelfde formatie concerteren ze op zaterdag 11 
juni in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. 
 
Het slotconcert met de 1ste, 2de en 3de laureaat en het Belgian National Orchestra zal plaats 
vinden op donderdag 16 juni om 20u in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Hayoung 
Choi, Yibai Chen en Marcel Johannes Kits  treden op met het Belgian National Orchestra o.l.v. 
Eivind Aadland. Het concert wordt rechtstreeks uitgezonden op Klara, Ketnet, vrt.nu en op onze 
website.  
 
Dit concert krijgt een vervolg in Charleroi (zaterdag 18 juni, Palais des Beaux-Arts), in de 
Leuvense Stadsschouwburg op zondag 19 juni, in Luik (donderdag 23 juni, Salle Philharmonique), 
in Hasselt (vrijdag 24 juni, Cultuurcentrum) en in het Brugse Concertgebouw op zaterdag 25 juni. 
 
Op zondag 26 juni mag de publieksprijs van de RTBF, Stéphanie Huang, aantreden op het Festival 
Musiq3 in Flagey. 
 
Voor alle up-to-date informatie wat betreft data en reservatiemogelijkheden : Concertkalender 
 
 
4 CD box 
"Cello 2022" wordt uitgebracht op zaterdag 11 juni 2022, met de mooiste momenten van de 
vertolkingen van de laureaten uit de eerste ronde, de halve finale en de finale. Het programma 
zal bekend zijn vanaf maandag 6 juni op shop.koninginelisabethwedstrijd.be. 
 
 
 
We willen graag in het bijzonder onze structurele sponsors BNP Paribas Fortis, Proximus, 
TotalEnergies, Rolex, evanals onze partner de Nationale Loterij, onze schenkers en alle 
prijsschenkers bedanken: zonder hen zouden we deze tweede cellosessie na twee moeilijke jaren 
zonder inkomsten uit ticketverkoop niet hebben kunnen organiseren.  

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-multimedia/activiteiten/cello-2022/
https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/wedstrijden-details-laureatenconcerten/activiteiten/cello-2022/
https://shop.koninginelisabethwedstrijd.be/


 

 

 
 
Onze dank gaat ook uit naar onze mediapartners VRT en RTBF, Flagey, Bozar, de Muziekkapel, 
Brussels Philharmonic, het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigenten Stéphane 
Denève en Vahan Mardirossian en componisten Daan Janssens en Jörg Widmann. 
Speciale dank aan de juryleden, de piano- en cellobegeleiders, de gastgezinnen en vrijwilligers, 
en, last but not least, alle geweldige cellisten die hebben deelgenomen! 
Hartelijk dank aan de personen die tijdens de live streaming een gift gedaan hebben om de jonge 
muzikanten te steunen. 
Dank ten slotte aan ons trouwe publiek, dat de Cellowedstrijd massaal gevolgd heeft in beide 
concertzalen en via de talrijke mediakanalen die de sessies uitgezonden hebben. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perscontact  
press@koninginelisabethwedstrijd.be  
T +32 2 213 40 50  
Foto's en bio's van de laureaten zijn beschikbaar op de perspagina. 
 

https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/pers/

