
Koningin Elisabethwedstrijd 
Piano 2021: Halve finale dag 1 
‘, Klassieke muziek 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd treden 12 in 

plaats van 24 kandidaten op tijdens de Halve finale. Dat heeft alles te maken met 

de pandemie. Zij spelen hun pianoconcerto van Mozart en hun recitalprogramma 

samen in één lang optreden. Hoedje af. 

Vandaag is het zover: Twaalf kandidaten 

van over de hele aardbol geven alles op 

alles nu ze in de halve finale van deze 

bijzondere editie van de Koningin 

Elisabethwedstrijd beland zijn. 

Op Klara hoort u om 19.30 uur de 

samenvatting van de namiddag. Om 20 

uur zendt Klara, samen met canvas, de 

avondsessie van de wedstrijd 

© Queen Elisabeth Competition - Derek Prager rechtstreeks uit via onze livestream. Lut 

Daumants Liepins geeft het startschot voor de Halve Van der Eycken en haar gast Marc 
finale Erkens volgen deze wedstrijddag en 

verhelderen uw luisterervaring. Sinds 

jaar en dag brengt rasverteller Marc 

Erkens in diverse formules klassieke muziek ap een boeiende en ook wel humoristische 

manier naar een breed publiek. Hij kijkt en luistert met bewondering, verwondering en 

mededogen naar de kandidaten. 

  

Elke kandidaat speelt een pianoconcerto van Mozart, uit een keuze van vijf concerto's en 

een solorecital van ca. 35 minuten. Pas één dag vooraf beslist de jury welk van de twee 

recitalprogramma’s die de kandidaat ingediend heeft zal spelen. Daarbij moeten alle 

kandidaten in de halve finale een verplicht werk spelen, speciaal gecomponeerd voor deze 

wedstrijdsessie. Dit jaar is dat Nocturne van Pierre Jodlowski. 

Daumants Liepins 

Daumants Liepins uit Letland is 27 jaar. Hij werd meermaals bekroond als veelbelovende 

jang musicus en bouwde al een maoi parcours op. Hij studeert momenteel 

Muziekhogeschool Ingesund van de Universiteit van Karlstad (Zweden) en is sinds 

september 2020 artiest in residentie aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, in de 

pianoafdeling olv. Louis Lortie. 

In zijn halve finale kiest hij vaor het pianoconcerto van Mozart nr. 17 in G groot KV 453. 

De jury koos voor zijn tweede recitalprogramma, met de tweede pianosonate van 

Rachmaninov en een kleine selectie uit Goyescas van Enrique Granados. 

In de Finale wil hij het mythische Derde pianoconcerto van Rachmaninov vertolken.
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  5 Queen Elisabeth Competition - Derek Prager 

Vitaly Starikov 

Vitaly Starikov 

Vitaly Starikov uit Rusland is vorige week 26 jaar geworden. Hij kreeg een door en door 

Russische opleiding in Yekatarinaburg, Moskou en Sint-Petersburg. Hij won verschillende 

wedstrijden (Epinal en Trente). 

Vitaly Starikov gaat voor het pianocancerto nr. 23 in A groot van Mozart. De jury koos het 

recitalprogramma met werk van Bach en de sonate in fis klein opus 2 van Johannes 

Brahms. 

Als hij de Finale haalt gaat hij voor het pianoconcerto nr. 1 van Tsjaikovski. 

Volg de halve finale op Klara, klara.be of via de Klara-app om 19.30 uur. De volledige 

namiddagsessie kan u volgen via canvas op het kanaal van Ketnet, met Katelijne Boon.
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