
Tijdens de meimaand wordt dit jaar opnieuw 

strijd geleverd om de laureaatstitels van de 

Koningin Elisabethwedstrijd. De piano-editie 

van 2020 werd naar dit jaar verschoven. En al mag het publiek de sessies uiteindelijk toch niet 

bijwonen, 64 kandidaten die uit heel de wereld in Brussel zijn neergestreken zullen via vele 

camera’s en microfoons toch vele muziekliefhebbers bereiken.   
ia de website van de wed- was. Hij won tal van compositie- De gelauwerde componist en dirigent Bruno 

Mantovani schreef het plichtwerk voor 
de Koningin 

Elisabethwedstrijd 
2021. 

strijd kan men de eerste prijzen en zijn werken werden door 

ronde al volgen. Vanaf de vermaarde orkesten en solisten uit- 

halve finales zal ook de gevoerd. Zo is er onder meer het mooie 

VRT (vanaf 10 mei) de uitzendingen vioolconcerto Jeux d'eau, opgedragen 

verzorgen en uiteraard verschijnt er aan violist Renaud Capucon. 

achteraf een cd-box met de meest Bruno Mantovani werkte onder 

beklijvende prestaties van deze editie. meer nauw samen met de Opéra 

Van de 74 kandidaten die geselec- National de Paris waarvoor hij het 

teerd waren voor de wedstrijd kwamen ballet Siddharta componeerde en een 

er uiteindelijk 64 naar Brussel. Korea opera over de Russische dichteres 

met 15, Rusland met 11 en Japan met Anna Akhmatova. Opmerkelijk is dat 

8 kandidaten zijn het best vertegen- hij zijn muziek graag in dialoog laat 

woordigd. Geen enkele pianist met de gaan met muziek uit andere tijden of 

Belgische nationaliteit raakte ditmaal culturen. Zo knipoogt hij geregeld 

door de voorselectie. naar Bach, Schumann of Schubert, 

Als gevolg de covidmaatregelen maar ook naar jazz of oosterse muziek. 

werden in het wedstrijdreglement Over het plichtwerk dat hij voor de 

enkele aanpassingen opgenomen. Er is Koningin Elisabethwedstrijd schreef 

geen publiek toegelaten bij de proeven wordt pas één week voor de eerste 

en er zijn ditmaal slechts 12 (i.p.v. 24) finale-avond gecommuniceerd. Dat is 

halvefinalisten waarvan er 6 (i.p.v. 12) het moment dat de eerste finalisten het 
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F3 id doorstoten naar de finale die plaats- in handen krijgen. Dit zestal krijgt dus   heeft vanaf 24 mei. Het programma- precies één week de tijd om het in te 

boek van de wedstrijd kan aangekocht 

worden via de webshop. Daar kan je ook 

intekenen op de 4cd-box Piano 2021 en op 

bijzondere cd-uitgaven van vorige 

piano-edities. 

Bruno Mantovani 
Wat in deze corona-editie wel overeind 

blijft zijn de plichtwerken die de kandi- 

daten voorgeschoteld krijgen. In de halve 

finale is dat het werk voor pianosolo 

Nocturne van Pierre Jodlowski (°1974). 

Het plichtwerk in de finale, voor piano en 

orkest, is ditmaal van de hand van de 
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Franse componist Bruno Mantovani 

(°1974). 
De afgelopen 20 jaar groeide Mantovani 

uit tot een gevestigde waarde binnen de 

wereld van de hedendaagse klassieke 

muziek, als componist en als dirigent. Hij 

studeerde aan het Parijse conservatorium 

waar hij van 2010 tot 2019 ook directeur 

>> Info over de pianowedstrijd 2021 via 
koninginelisabethwedstrijd.be 

>> Het programmaboek, een specifiek cd-aanbod kan 
aangekocht worden via shop. 
koninginelisabethwedstrijd.be/ 

studeren in de Muziekkapel Koningin 

Elisabeth. Ze voeren het dan in de week 

van 24 mei uit met het Belgian National 

Orchestra onder leiding van Hugh Wolff. 

Tom Eelen 

DVORAK. 
MARTINU 
CELLO CONCERTOS 

LAS LEUR CREUSE 

     

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : ARTSENKRANT Date : 06.05.2021

Keyword : MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH Circulation : 13.200

Page(s) : 28 Reach : NA

Journalist : Tom Eelen Frequency : Weekly

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4+ | 1 / 1BE 105060473T | *CIM RATED


