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Steinway Pianoconcours 
springplank voor toptalent  
Finalisten spelen in Concertgebouw  
 

27/11/2017 | Het Steinway Pianoconcours gaat op zaterdag 20 januari 2018 van start met de 
voorronde in de RobijnConcertzaal in Alkmaar. Vijftig jonge en ambitieuze pianisten uit heel 
Nederland gaan de strijd aan met als doel een finaleplek in Het Concertgebouw in Amsterdam. 
Het concours bestaat ruim zeventig jaar en wordt eens in de twee jaar gehouden in zeven 
Europese en drie Aziatische landen. Dankzij hoofdsponsor Ypma Piano’s - Steinway Center 
Nederland, dat volgend jaar zijn 150-jarig bestaan viert, kan het concours weer doorgang 
vinden. Het Steinway Pianoconcours wordt georganiseerd door Stichting MuziekRobijn.  
 

Er zijn drie leeftijdscategorieën: A t/m 10 jaar, B t/m 13 jaar en C t/m 16 jaar. De deelnemers worden 
beoordeeld door een vakjury bestaande uit Jan Wijn (voorzitter), Marlies van Gent, Frank Peters en 
Marjès Benoist. Tijdens de finale in Het Concertgebouw, die wordt gepresenteerd door Dieuwertje 
Blok, kiest ook het publiek een winnaar. Na afloop wordt zowel de jury- als de publieksprijs uitgereikt. 
De winnaar van categorie C vertegenwoordigt Nederland in september 2018 op het Internationaal 
Steinway Festival in Hamburg. Hoogtepunt van dit festival is een optreden voor 2000 man publiek in 
de grote zaal van de Laeiszhalle. 
 

Winnaars 
Eerdere edities van het Steinway Pianoconcours leverden winnaars op als Christiaan Kuyvenhoven, 
Gile Bae, Nicolas van Poucke, Mengjie Han, Yang Yang Cai en Ramon van Engelenhoven. Succes op 
het Steinway Pianoconcours betekent veelal een boost voor de prille carrières van de jonge pianisten. 
 

Aanmoedigen 
Degenen die het concours willen bijwonen zijn van harte welkom. De toegang voor de voorronde en 
halve finale is vrij, kijk voor meer informatie op www.steinwaypianoconcours.nl of bel 072-5414400. 
Kaarten voor de finale kunnen worden verkregen via www.concertgebouw.nl.  
 

Steinway Pianoconcours 2018 
 

Voorronde: zaterdag 20 januari  
Vanaf 10.00 uur 
Locatie: RobijnConcertzaal, Alkmaar 
 

Halve finale: zaterdag 17 maart 
Vanaf 12.00 uur 
Locatie: RobijnConcertzaal, Alkmaar 
 

Finale: zaterdag 14 april 
Aanvang 14.00 uur, prijsuitreiking aansluitend 
Locatie: Kleine Zaal van Het Concertgebouw, Amsterdam 
 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 
Nieuwsmakelaar: tel. 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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