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Pianist Tobias Borsboom is 
een romantische zwerver 
Winnaar Dutch Classical Talent Award presenteert debuutalbum Wanderer 
 

19/12/2016 | De Nederlandse pianist Tobias Borsboom presenteert zaterdag 14 januari zijn 
debuutalbum Wanderer. Basis van de cd is de Wanderer Fantasy van Schubert en van daaruit 
zwerft Tobias door het muzikale landschap van het hedendaagse repertoire en de Romantiek. Op 
de cd staan werken van Jacob ter Veldhuis, Lowell Liebermann, Salvatore Sciarrino en Frédéric 
Chopin. Perpetuum mobile van Peter Vigh is speciaal voor hem geschreven. Vorig jaar won 
Tobias de prestigieuze Dutch Classical Talent Award. Van het prijzengeld heeft hij deze cd kunnen 
opnemen. 
 

De Wanderer is een mythologische figuur uit de Romantiek, waar vooral Franz Schubert zich verwant 
mee voelde. Vervreemd van het leven van alledag en altijd maar op zoek naar een thuis, naar het geluk. 
Voor veel van zijn werken vormde het idee van de eenzame doler een autobiografisch startpunt. Met 
name dankzij Goethe werd de Wanderer een begrip. Wanderers werden idolen, zwerven werd een doel 
op zich. Jezelf afzetten tegen de maatschappij en met minimaal één been buiten de maatschappij staan.  
 

“Voor veel mensen en ook voor mij persoonlijk is het zwerven vooral iets dat zich in de gedachtewereld 

afspeelt”, zegt Tobias Borsboom. “Ik ben een romanticus, als pianist én als mens. Ik ken het verlangen 

om te verdwalen, altijd nieuwsgierig, met een open blik voor het onbekende. En dan ontdek je ook de 

schoonheid van eigentijds repertoire. Hedendaagse muziek reageert op onze tijdsgeest en sluit daardoor 

beter aan bij de belevingswereld van nu. Je voelt bij alle werken op de cd dat je nieuwe werelden 

betreedt. De luisteraar gaat zwerven en maakt een innerlijke reis. Veel van de stukken op het album gaan 

over het onbestemde, het oneindige en het zoeken.” 
 

Over Tobias 

Tobias Borsboom behoort tot de bekendste Nederlands jonge pianisten van dit moment. Voordat hij vorig 

jaar de Dutch Classical Talent Award won, was hij ook succesvol op de YPF Piano Competition en de 

Grand Dominique. Hij verzorgde optredens op het Storioni Festival, het Internationaal Kamermuziek 

Festival Utrecht, het Grachtenfestival Amsterdam, Wonderfeel en het Peter de Grote Festival. Komend 

seizoen speelt hij de hoofdrol in Meneer Tobias en het zwarte monster, een muziekvoorstelling voor 

kinderen van theaterproductiehuis Oorkaan en theatermaker Dagmar Slagmolen. 
 

Tobias Borsboom presenteert Wanderer | Zaterdag 14 januari 2017 om 20.00 uur | Concertzaal 

Emile van Leenen Piano’s, Lammermarkt 59, Leiden 

Reserveren & Info: www.tobiasborsboom.com 

De cd wordt uitgebracht bij 7 Mountain Records en is vanaf vrijdag 13 januari 2017 verkrijgbaar bij 

de cd-speciaalzaak en Bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com 
 

 

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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