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Horowitz, Rubinstein en 

Gould samen op één podium 
Steinway Spirio voor eerste keer in Nederland 
 

11/2/2017 | Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein en Glenn Gould spelen zaterdag 18 

maart 2017 in de RobijnConcertzaal in Alkmaar. De grootmeesters zijn te zien en te horen 

op de Steinway Spirio die voor de eerste keer naar Nederland komt. Voorafgaand aan het 

optreden vertelt pianiste Iris Hond over de betoverende indruk die de Spirio op haar 

maakte en deelt Jörg Helmke van Steinway Hamburg de geheimen van deze 

revolutionaire vleugel.   

 

De Steinway Spirio is de ultieme zelfspelende vleugel. Talrijke pianisten, waaronder Lang Lang, 

Yuja Wang en Billy Joel, hebben repertoire ingespeeld in de Spirio-studio’s in New York en 

Hamburg. Van overleden grootmeesters als Horowitz en Richter zijn video-opnamen met 

ingenieuze en hypermoderne software geanalyseerd en omgezet naar Spirio-bestanden. De 

beelden lopen synchroon mee als de vleugel speelt. Steinway ontwikkelde een data file format 

waarmee de Spirio de prestaties en emoties van meesterpianisten één op één weergeeft. Niet 

alleen de kracht waarmee de pianist de toetsen aanslaat wordt gemeten maar ook de snelheid 

en zelfs de manier van loslaten. Ook het meest delicate pedaalgebruik hoor je terug in de 

weergaven. Subtiele trillers en krachtige fortissimo’s worden met een ongeëvenaarde 

nauwkeurigheid weergegeven. Bezitters van de vleugel krijgen via een app toegang tot een 

database met ruim 17.000 uitvoeringen die ze à la Spotify kunnen downloaden. Maandelijks 

wordt de bibliotheek uitgebreid. Vanzelfsprekend kan de Steinway Spirio ook als een ‘gewone 

vleugel’ bespeeld worden. 

 

Iris Hond 

Iris Hond is de eerste Nederlandse pianist die de Spirio van nabij heeft ervaren. “Ik ontving een 

persoonlijke uitnodiging van Steinway om naar de fabriek in New York te komen. Ik zag en 

hoorde Glenn Gould spelen. Het voelde alsof hij echt live voor me optrad. Het raakte me diep. 

Dichter bij de grote meesters uit het verleden kun je niet komen.” Binnenkort gaat Iris zelf naar 

de Spirio-studio in Hamburg om een aantal stukken van haar nieuwe album in te spelen.  

 

Meesterpianiste Yuja Wang over de Spirio:  
https://www.youtube.com/watch?v=fOSoABT42XE&index=12&list=PLSk8EVh3VMhDfXq3dkIfLNpCXq2yydm1x 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOSoABT42XE&index=12&list=PLSk8EVh3VMhDfXq3dkIfLNpCXq2yydm1x


 

 

 

Steinway Spirio in Nederland | Met Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, Glenn Gould en 

Iris Hond. Demonstratie door Jörg Helmke. 

Zaterdag 18 maart 2017 | 15.00 uur  

RobijnConcertzaal, Ypma Piano’s - Steinway Center Nederland, Robijnstraat 5, Alkmaar. 

Toegang vrij.  

Reserveren & Info: www.ypmapianos.nl/spirio 

De Steinway Spirio is van 12 t/m 25 maart 2017 in ons land.   

   

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met 

Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 

johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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