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Vijfentwintig jaar vrijheid 

voor Marietta Petkova 
Jubileumconcert en cd-presentatie in Concertgebouw 

17/11/2016 | Marietta Petkova viert zondag 15 januari 2017 op feestelijke wijze haar 

vijfentwintigjarig artiestenjubileum in Nederland met een lustrumoptreden in Het 

Concertgebouw. Tijdens dit concert vindt ook de nationale presentatie plaats van haar 

nieuwe album Préludes, met werken van Bach, Skrjabin en Chopin. Geheel op eigen 

kracht heeft Marietta Petkova de top van het muziekleven bereikt. De zelfbewuste 

Nederlands-Bulgaarse pianiste bewandelt een geheel eigen weg. Het heeft haar een 

trouwe schare liefhebbers opgeleverd die nog altijd groeit. 
 

Zonder een cent op zak en zonder enige ondersteuning verliet zij in 1988, vlak voor de 

omwenteling, het communistische Bulgarije. Via studies in Wenen en Canada streek zij in 1990 

neer in Nederland, nadat zij een aantal belangrijke prijzen op internationale concoursen 

gewonnen had. Marietta studeerde af bij Jan Wijn en volgde talrijke lessen bij de legendarische 

Hongaarse pianist György Sebök, haar grote inspirator. “Mijn drang naar vrijheid, zowel 

persoonlijk als muzikaal, is de reden geweest om naar het westen te gaan. Muziek kan niet 

zonder vrijheid bestaan. Mensen leefden in Bulgarije met dromen, maar het was niet mogelijk 

ze daar te realiseren.”  
 

Jonge Mensen op het Concertpodium 

Haar eerste officiële optreden in Nederland, in 1992, was meteen op nationale televisie: Jonge 

Mensen op het Concertpodium. Marietta, toen 23 jaar, vertolkte het derde pianoconcert van 

Rachmaninov met het Radio Symfonie Orkest. Een aantal jaren later overrompelde zij pers en 

publiek met Rachmaninov-recitals in Het Concertgebouw en De Vereeniging. ‘Petkova 

grandioos’ en ‘Pianiste Petkova: ideale Rachmaninov’, kopten de kranten.  
 

Muzen 

“Je kunt een goed optreden niet afdwingen, daar ben ik me van bewust. Het gaat om het 

loslaten van ego en overbodige controle. Ik moet open zijn, dat is het enige. Zonder 

verwachtingen. Dat is eng, maar ik ben niet bang meer voor angst. Voor mij is het veel 

essentiëler om dichtbij de muziek te komen dan om een stuk volmaakt te spelen. Ik wil me niet 

concentreren op de noten, het omhulsel, maar op de ziel van de muziek. En af en toe komen ze 

dan, de muzen. Dan voel ik me een lege kom die gevuld mag worden. Het is dan niet meer de 

pianist die de muziek maakt, de muziek trekt als het ware door de pianist heen. Dat is wat 

mensen in het hart raakt.” 
 



Kleuterschool 

Het was op de kleuterschool, in de Bulgaarse stad Roese, aan de Donau, waar Marietta 

Petkova werd opgemerkt door een muziekjuf. “Ze had oog voor mijn muzikale gehoor en 

ritmegevoel en stuurde een brief aan mijn moeder om haar te attenderen op mijn talent. Mijn 

moeder besloot spontaan een piano voor me te kopen. Vanaf mijn geboorte was er elke maand 

een bedragje gespaard. Het saldo bleek net genoeg om een bruine Oost-Duitse Zimmermann 

aan te schaffen. Snel daarna mocht ik naar de muziekschool.” 
 

Grootvader 

De eerste acht jaar van het leven van Marietta werden beheerst door een turbulente 

thuissituatie en een leven onder een communistisch regime. Vanaf haar tiende werd het contact 

met haar vader verbroken. Haar grootvader ontfermde zich over haar en zag en onderkende 

haar mogelijkheden. “Opa was zeventig, ik was acht, samen leerden we noten lezen”. Hij bracht 

haar op alle plekken waar ze zijn moest. Bij hem kon zij zich geheel verliezen in de muziek. Er 

ontwikkelde zich een exceptioneel talent. “Achter de piano kon ik zijn wie ik werkelijk was, in de 

muziek was ik veilig.” 
 

Préludes 

Met het verschijnen van de cd Préludes gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Het 

dubbelalbum, een statement voor haar liefde voor de preludes als muzikale vorm, is 

opgenomen in dezelfde historische concertzaal in Lausanne als waar ook haar spraakmakende 

Rachmaninov-cd’s zijn opgenomen, die haar internationale doorbraak betekenden. Préludes is 

een live-opname, net als nagenoeg al haar achttien eerdere albums. “Alleen live-opnamen 

kunnen de essentie van muziek ontsluiten, in tegenstelling tot studio-opnamen. In de 

concertzaal word je niet afgeleid door de grenzeloze mogelijkheden om tot het uiterste te 

perfectioneren. Daar is slechts één keuze: de urgentie van het moment. Tijdens de opnamen in 

Lausanne heb ik dat magische moment weer mogen ervaren.” Préludes wordt uitgebracht bij 

Bloomline. “Geen label in de gangbare zin, maar een netwerk van musici. Je houdt als musicus 

alle vrijheid en de regie in eigen handen.” De cd bevat Sechs kleine Präludien van Bach, de 24 

Préludes opus 11 van Skrjabin en de 24 Préludes opus 28 van Chopin. 
 

Nationale cd-presentatie & Jubileumconcert Marietta Petkova 

Zondag 15 januari 2017 om 14.15 uur 

Het Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam 

Tickets & Info www.concertgebouw.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer 

van De Nieuwsmakelaar: telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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