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REACTIES NAAR AANLEIDING VAN DE YPF COMPETITION

Hanna Shybayeva winnares van de eerste YPF Competition in 2001
“Winning the YPF Competition has been a major 'kick off' for my
musical development being still a student, but having the opportunity
to record a solo CD, play a numerous concerts in wonderful locations
and explore the possibilities to develop as a musician with the help of
masterclasses from the great musicians of our time.. The very
special aspect of YPF Foundation is that after winning the competition
you are not being 'dismissed' the moment the next winner arrives, but it

feels like a long turn relation since you are constantly involved in other activities and
concerts/competitions and the Foundation keeps on taking care of your musical
well-being which I find very rare nowadays.”

Nino Gvetadze winnares van YPF Competitie 2004
"YPF Competition was my first big step towards the international
career. It opened many doors of the important concert halls. Thanks to
the competition I gained the experience, knowledge and discovered
artistic freedom, it gave me a chance to understand my goals as a
musician. Dreams can come true and the YPF Competition is helping
pianists to reach them!"

Geoffrey Madge docent
"The strong support given by the YPF piano competition to the most
talented young generation of pianists is of great importance for the
development and continuation of the piano culture in the Netherlands.
So many young talented pianists have been extremely lucky to have the
supporting hand of the Young Pianists Foundation. We should give all
the support we can to the health and continuation of the YPF.”
 

Paolo Giacometti concertpianist, professor Robert Schumann Hochschule
Düsseldorf
“Het YPF concours, een onmisbare een unieke kans voor jonge
Nederlandse pianisten om de overstap te maken naar het concertpodium!”

Jan Wijn
“Wat de YPF betekent voor de jonge pianotalenten in Nederland is
uniek en onmisbaar voor hun artistieke ontwikkeling. Dankzij het
concours is het spelniveau opmerkelijk gestegen de laatste jaren.”
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VOORWOORD

Deze 8ste editie van het grote YPF drie-jaarlijkse YPF Pianoconcours zal voor de
eerste keer “internationaal” zijn en opengesteld worden voor deelnemers uit heel
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Europa. De YPF European Piano Competition/ Grand Prix Youri Egorov (zoals de
officiële naam luidt)  verbreedt daarmee haar pianistische horizon en creëert een
grotere “pool” van jong talent dat zich met elkaar kan vergelijken; daarmee zal
het niveau van de deelnemers nog verder omhoog gaan; YPF blijft – ook in deze
Europese editie- haar core business koesteren: het stimuleren, ondersteunen en
uitdagen van jonge talentvolle pianisten om het beste van hun talent te maken en
om hun unieke mogelijkheden te bieden, zoals een talentontwikkelingstraject met
een serie Masterclasses en andere educatieve lessen en de   aanwezigheid op
belangrijke nationale en internationale podia.

De keuze die de deelnemer maakt uit het verplichte repertoire “tekent” de
individuele pianist maar toont ook het artistieke plan van de achtste YPF
Competitie: we geven veel vrijheid aan de deelnemers zelf door een ruime keuze
te bieden uit een zeer uitgebreid repertoire. Voor het eerst zal ook kamermuziek
in het verplichte repertoire worden opgenomen; een belangrijke en uniek extra
competitie element, waarbij harmonie in samenspel tot uiting kan worden
gebracht. Daarnaast zal het voor deelnemers zeer aantrekkelijk zijn om, voor wat
betreft het Finale repertoire, de keuze te hebben uit maar liefst 6 grote
pianoconcerti en op te kunnen treden met een gerenommeerd orkest (het
PHION) onder leiding van dirigent/pianist Antony Hermus. Zoals altijd biedt YPF
deelnemers de kans op een verantwoord samengesteld prijzenpakket dat deels
bestaat uit geldprijzen maar ook uit belangrijke educatieve prijzen voor alle
deelnemers en…. zoals een oud deelnemer het omschreef: “meedoen= winnen”
omdat de participanten na afloop veel repertoire “in hun handen” hebben en zij
zowel tijdens als na het concours feedback krijgen van een zeer gerenommeerde
jury van internationale top pedagogen. Tijdens de competitie, zet de YPF zijn
traditie van het aanbieden van masterclasses ten tijde van het concours, aan alle
runners-up voort. Na afloop van het concours, zoals reeds genoemd, bieden wij
de 3 laureaten een uitgebreide reeks van masterclasses, beurzen en concerten
aan, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit voegt belangrijke waarde toe
aan de eigen ontwikkeling van deze jonge pianisten en het onderstreept het
motto van de YPF:
van talentontwikkeling naar talentstrategie.

Een sterke, echte concurrentie is een essentieel instrument voor de ontwikkeling
van toptalent. Om toch even de vergelijking met voetbal te maken… een speler
speelt nou eenmaal liever een wedstrijd in de Champions League dan tegen VVV
Emmen en, ook belangrijk, steekt daar meer van op. In zijn 20 jarige geschiedenis
heeft het YPF Pianoconcours bewezen succesvol te zijn in het bereiken van
educatieve doelen en wordt het concours inmiddels beschouwd als belangrijke
springplank naar een grotere carrière.
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De internationale benchmark is de crux van een hoogstaande YPF Competition
en de leidraad voor de komende competitie.

Thomas Beijer, Artistiek Directeur
Inge van Verschuer, Zakelijk Directeur
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VAN TALENTONTWIKKELING NAAR TALENTSTRATEGIE
The Young Pianist Foundation is erin geslaagd om het belangrijkste pianoconcours van
Nederland te ontwikkelen. Al sinds de oprichting in 1999 richt de focus zich op groei van
jong pianotalent. Veel jonge talenten kijken nu- vooral in deze cultuurarme
Covid-periode- al uit naar de 8e editie en bereiden zich inmiddels voor op hun deelname.
De inschrijving voor het concours is precies een jaar van te voren geopend en het
repertoire en de jury zijn bekend gemaakt. Onder de inspirerende leiding van YPF’s
nieuwe Artistiek Directeur, pianist Thomas Beijer, belooft deze eerste Europese editie van
uitzonderlijk niveau te worden.

Potentiële deelnemers weten wat het winnen van en de deelname aan de YPF
Competition kan betekenen: een enorme steun in de rug voor hun carrière én een
stimulans in de ontwikkeling van hun pianospel. Jong talent verdient deze kans, juist in
deze tijd.

De Young Pianist Foundation (YPF) is ontstaan uit de praktijk van het professioneel
piano-onderwijs en werd in 1999 opgericht door Marcel Baudet, hoofddocent piano aan
de Yehudi Menuhin School of Music in Engeland. De YPF heeft als doel initiatieven te
ontwikkelen, in aanvulling op de muziekscholen en conservatoria, om de kansen voor het
schaarse toptalent te vergroten. YPF neemt het internationale topniveau steeds als “de
standaard” en stimuleerde daarmee jonge Nederlandse en in Nederland studerende
pianisten tot excelleren. De komende editie staat voor het eerst open voor jong talent uit
heel Europa, hetgeen een mogelijkheid creëert om Europese “peers’ te ontmoeten, de
pianistische vergelijking daarmee aan te gaan en een Europees netwerk te creeren.

De YPF is inmiddels ruim twintig jaar actief, en heeft conform haar doelstelling
onmiskenbaar bijgedragen aan de verbetering van het pianistisch niveau in Nederland in
het algemeen, en in het bijzonder aan de bevordering van de carrière van in Nederland
actief top pianotalent, dit in aanvulling op het reguliere onderwijs. Daarmee heeft de YPF
nationaal en ook internationaal autoriteit verworven en heeft zij een benchmark gezet
voor pianistische kwaliteit. Gaandeweg werd door de YPF een steeds breder
pedagogisch programma ontwikkeld dat vele talenten van verschillende leeftijd ten
goede kwam.

De YPF zet in op de ondersteuning van jong pianotalent door een breed en toegankelijk
concours te programmeren waarbij alle deelnemers bijzondere begeleiding ontvangen
die betekenis heeft voor hun verdere carrière, niet alleen in februari 2022, maar ook in de
jaren daarna. In feite geldt ; “Deelnemen= Winnen” zoals eén van de laureaten van het
Concours 2019 zei: “je studeert zo ongelooflijk hard dat je in ieder geval naar huis gaat
met zo’n 6 uur van moeilijk repertoire “in je handen”.... “ .

Wij blijven de talenten ook na het Concours steunen en stimuleren. Het adagium van het
YPF is Selecteren, Investeren, Lanceren. Selecteren wordt gedaan via een aantal
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selectierondes en vervolgens het 10 daagse concours; Investeren wordt gedaan met een
uitgebreid en uitgebalanceerd pakket van extra begeleiding; een pedagogisch
begeleidingstraject dat onder andere bestaat  uit het organiseren van Masterclasses door
nationale en internationale pianopedagogen, verschillende zomercursussen,
kamermuzieksesssies en tournees, CD opnames en door het opzetten van een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan, dat ook aandacht geeft aan “presentatie”, omgaan met
podiumangst, juridische aspecten mbt zaalhuur en impresario's etc etc; Met Lanceren
wordt bedoeld het mogelijk maken dat de laureaten op verantwoorde wijze (!) op  goede
en grote podia komen; zoals YPF bijvoorbeeld mogelijk heeft gemaakt voor de 1ste
prijswinnaar van het YPF concours 2015, Ramon van Engelenhoven. Deze 22 jarige
pianist heeft in het jaar daarna dankzij YPF met veel succes een concert gespeeld  in Sint
Petersburg in het Mariinsky theater onder leiding van Valery Gergiev. Ook voor de 1e
prijswinnares van het Concours 2019, Yang Yang Cai, zijn er zeer indrukwekkende concert
momenten geweest, onder andere op Lowlands, maar helaas strooide Covid voor de rest
van de geplande concerten en masterclasses roet in het eten. Desalniettemin blijft het
YPF Pianoconcours een belangrijke springplank naar een internationale carrière.

Ook voor het publiek is deze nieuwe editie van het Concours een interessante en
boeiende wedstrijd. Gedurende 10 dagen kan het publiek de deelnemers “volgen” van
ronde naar ronde. De finale van de YPF Competition in het weekend van 19 en 20
februari 2022 zal gekenmerkt worden door een dynamische sfeer en het proces van de
deelnemers is via blogs en live streaming te volgen. Publiek zal zelf ook kunnen
meestemmen voor het toekennen van de Publieksprijs en zal na afloop gelegenheid
krijgen met de deelnemers kennis te maken en kennis uit te wisselen.

De YPF Competition is opgebouwd uit een voor-auditie die op basis van ingezonden
youtube/live video opnames wordt gehouden en vervolgens 3 jurymomenten. In drie
rondes moeten de 24 deelnemers die door de voorselectie zijn gekomen bewijzen
meester te zijn in het hele piano-repertoire, van Bach tot nu. En dat ten overstaan van
een internationaal gerenommeerde jury, met juryleden waarvan enkele ook zitting
hebben bij het prestigieuze Koningin Elisabeth Concours. Uiteindelijk worden er 3
finalisten geselecteerd die, begeleid door een groot professioneel orkest, de finale
ingaan; voor deze 1e Europese editie kunnen zij kiezen uit geweldig repertoire, namelijk
de eerste vijf pianoconcerto’s van Beethoven en Schumann’s pianoconcert in A minor. Het
begeleidende orkest is het PHION, het orkest van Gelderland en Overijssel. Bovendien
heeft de YPF een opdracht-compositie verleend aan een jonge Nederlandse componiste,
welk werk ook door ieder van de drie finalisten zal worden uitgevoerd.  Via de YPF
website en social media en via onze contacten bij pianodocenten en conservatoria in
Nederland en andere Europese landen, is er op 1 februari 2021 (dat wil zeggen precies
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een jaar van te voren)  een oproep gedaan voor inschrijving voor de YPF European Piano
Competition/Grand Prix Youri Egorov. Deelnemers mogen niet ouder zijn dan 28 jaar. Er
geldt geen leeftijds-ondergrens.

Deelnemers betalen een deelnemers fee van 100 euro; daarentegen krijgen zij een
reiskostenvergoeding (tot 250 euro) en worden zij, in principe voor de duur van hun
deelname, zoveel mogelijk ondergebracht bij gastgezinnen -met- piano’s in Amsterdam.
Dat versterkt de band tussen dit jong talent en de gastvrije sfeer van de stad Amsterdam.

Gestreefd wordt om de helft van de dekking van de Concourskosten te halen uit
sponsordeals, zoals ons dat ook in 2019 is gelukt. De andere helft komt uit bijdragen van
verschillende Fondsen, en bijdragen van de YPF vriendenkring.

VISIE

De artistieke visie van de YPF is dat het klavier -van het klavecimbel uit de barokmuziek
tot en met het digitale keyboard dat hedendaagse producers gebruiken – het
basisinstrument is van de Westerse muziek, en dat in vrijwel alle muziekgenres. De
feitelijke zicht- en hoorbaarheid van de piano heeft echter in overheersende mate
betrekking op het klassieke repertoire. De Young Pianist Foundation wil in artistiek
opzicht de enorme breedte van de ‘gebruiksmogelijkheden’ van het klavier laten zien,
zodat we een breder en geleidelijk jonger publiek kunnen interesseren voor pianomuziek
in verschillende genres. Ook willen wij jonge pianotalenten zichtbaar maken wat de
veranderende markt van hen vergt, willen zij zich daarin kunnen handhaven.

De voornaamste doelstelling van de YPF Competition 2022 is jong toptalent in een vroeg
stadium van zijn ontwikkeling te kunnen identificeren en vervolgens op verantwoorde
wijze pedagogisch te ondersteunen. Het concours maakt het voor talent mogelijk om op
het podium te staan en daar zijn of haar talent te laten zien. Hier vloeit vervolgens de
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instroming in het belangrijke pedagogische programma van de YPF uit voort waarmee de
vaardigheden van de talenten verder ontwikkeld worden. Het leerprogramma meet zich
met de internationale benchmark en bezit een wezenlijk strategische opbouw,
voortgekomen uit YPF’s jarenlange ervaring op gebied van talentstrategie. De YPF werkt
aanvullend op het muziekonderwijs van conservatoria en is een belangrijke schakel in het
vroegtijdig scouten, begeleiden en gaandeweg selecteren van jong pianotalent in
Nederland, met als doel de besten echt de top te laten bereiken. Wij geloven in een
langdurige relatie tussen het talent en onze organisatie. Het is van belang dat jong talent
op een veelzijdige manier begeleiding krijgt en een verdiepend leerprogramma volgt,
niet alleen vanuit het muziekonderwijs, maar breder, zoals de YPF aanbiedt. Op die
manier helpt de YPF bij het slagen van jong talent als professioneel musicus.
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MISSIE
Nu de YPF haar naam met het algemeen erkende succes van het nationaal
pianoconcours definitief heeft gevestigd, is het moment gekomen om op structurele
wijze gestalte te geven aan het toponderwijs voor de jonge pianisten (t/m 27 jaar). De
stichting wil haar actieradius daarom in de komende jaren uitbreiden om de effectiviteit
van haar werkzaamheden te vergroten. Wij kiezen er daarom voor om in plaats van alleen
talentontwikkeling in te zetten op talentstrategie, een nieuwe term in de wereld van
concoursen. YPF was altijd al positief onderscheidend in haar begeleiding van talenten
en nu des te meer. Naast intensieve talentontwikkeling en de strategische inzet daarvan,
richten we ons nu ook op carrière ontwikkeling. Met inzet van ons eigen uitgebreide
Europese netwerk ( bestaande uit beroemde pianopedagogen, directeuren van zalen en
festivals alsmede een keur van bevriende Meesterpianisten) kan YPF iets zeer waardevols
aanbieden, namelijk een langere begeleiding van talenten na afloop van YPF
Competition 2022 die in de opbouw een strategische lijn volgt. Op deze manier kunnen
wij zorgen voor ‘echte’ begeleiding van het toptalent.
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DOELSTELLINGEN YPF COMPETITION 2022

SELECTEREN, INVESTEREN, LANCEREN

Om de bovenstaande doelstellingen te kunnen
bereiken, heeft YPF specifiek beleid ontwikkeld dat
bestaat uit drie fasen.

We onderscheiden:
1. Het proces van (vroegtijdige) identificatie
2. Het aanbieden van extra pedagogische

ondersteuning
3. Het aanbieden van kwalitatieve spelmomenten

Identificatie Pedagogisch plan Spelmomenten
YPF Competition 2022 Grootmeesterlessen Solo-concerten
feedback van juryleden aan
elke deelnemer na iedere
ronde

Internationale
masterclasses

Nationaal en internationaal

Benchmark= ijkpunt Thematische workshops Deelname
vervolgconcoursen

Toetsing technische
beheersing

Zomercursussen Ontwikkeling artistieke
persoonlijkheid

Kamermuzieklessen
Samenspel lessen
Cultuurtrips
Persoonlijke ontwikkeling
Strategische lijn
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Ad 1. SELECTEREN
Het proces van identificatie is verbonden aan toetsing van onder meer de technische
beheersing. Het vindt plaats in de vorm van een ‘vergelijkend warenonderzoek’, waarbij
de internationale benchmark het feitelijke ijkpunt is. De echte talenten komen
“bovendrijven” tijdens de YPF Competition 2022.

De internationale benchmark is de crux van een hoogstaande YPF Competition en de
leidraad voor de komende competitie. Het heeft tot gevolg dat zowel het repertoire,
jurering en prijzen, met name de pedagogische- en concertprijzen, van uitermate hoog
niveau zijn. Ook zorgt deze leidraad ervoor dat de pedagogische ondersteuning zich over
een vrij lange periode, na afloop van de competitie, uitstrekt. Alleen dan kan er sprake
zijn van ‘begeleiding’ van het talent waardoor de YPF Competition behalve een
selectie-instrument ook een pedagogische factor van betekenis is.

Ad 2. INVESTEREN
Voor de ‘echte’ talenten organiseren wij jaarlijks een gedegen extra pedagogisch
programma van internationale masterclasses, thematische workshops, zomercursussen,
cultuurtrips, concerten (niet alleen op “klassieke” podia maar, zoals bijvoorbeeld voor de
winnares van 2019, ook op Lowlands!), tournees, speciale bijlessen, dat speelkansen op
topniveau mogelijk maakt. Hier bevindt zich de ongelofelijke kracht van de YPF en haar
onderscheidend vermogen!

De YPF heeft altijd gevochten voor een regelmatige structuur van pedagogische
activiteiten, bijvoorbeeld lessen van internationale grootmeesters, gedurende langere
tijd. Dit werkt namelijk verreweg het beste. Deze lessen vormen de kern van de
talentstrategie. Het volgen van lessen van internationale grootmeesters zorgt ervoor dat
de talenten stapje voor stapje een (internationale) carrière dichterbij zien komen.

Aanvullend spelen we in op verbreding van het artistieke wereldbeeld door het
aanbieden van speciale lessen, workshops, zomercursussen. Essentieel onderdeel zijn
lessen op het gebied van kamermuziek en samenspel, omdat wij de ontwikkeling op
deze vlakken bijzonder belangrijk achten in het kader van een succesvolle toekomst.

Daarnaast bieden we een pakket van ondersteunende cursussen. Bijvoorbeeld op het
gebied van podiumangst, blokkades, het leveren van topprestaties op het juiste moment.
Dwarsverbindingen met de sportwereld etc. Het gaat om begeleiding en coaching
rondom de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de pianist.

Ad 3. LANCEREN
‘On top’ van dit overzicht, hoort behalve onze begeleiding naar het uitvoeren van een

soloconcert ook die naar vervolgconcoursen. En daarin dus uitdrukkelijk meegenomen
het pedagogische traject om daarop zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Centraal bij de
YPF staat de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid, de smaak, en de kennis van
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zaken. Maar natuurlijk is totale technische beheersing een basisvoorwaarde. En de
opbouw daarvan begint in de vroege jeugd, speels, verantwoord en gedisciplineerd.
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DE PRIJSUITREIKING

Dit is in het verleden gedaan door de beroemde meesterpianist Evgeny Kissin en
door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Foto: jury YPF Competition 2019
vlnr zittend: Edith Fischer (Chili), Ching-Yun Hu (China), Einav Yarden (Turkije),
Boris Berman (Rusland), Dmitri Alexeev (Rusland), Jean-Claude vanden Eynden
(Belgie), Pascal Devoyon (Frankrijk), Ronan O’ Hora (Engeland)
vlnr Staand: Juryvoorzitter Sieuwert Verster, Thomas Beijer

SAMENWERKINGEN
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voorlopige stand van zaken per 1 febr 2021:

Muziekgebouw het IJ Conservatorium van Amsterdam
Amsterdam

in 2019 werkten wij samen met:
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UITLEG OPBOUW VAN HET CONCOURS

Inleiding
De YPF heeft in haar streven om jong toptalent te ondersteunen altijd samenwerking
gezocht met de Nederlandse conservatoria. Dat gebeurde door hoofdvakdocenten bij
onze pedagogische plannen te betrekken, ze voor masterclasses uit te nodigen, door
evenementen binnen de muren van het conservatorium te organiseren, door hun
leerlingen/studenten die (nog) geen laureaten waren, toch uit te nodigen deel te nemen
aan onze projecten, en vooral ook door het repertoire van de YPF Piano Competition zo
mogelijk af te stemmen op het curriculum van het conservatorium.

Dat curriculum is voor de meeste scholen min of meer vergelijkbaar en komt overeen met
wat er internationaal gedoceerd wordt. De oorsprong van dat curriculum is gebaseerd op
de historische opbouw van de West-Europese muziek, waarvan de fundamentele
kenmerken ondanks de voortdurende stijlevoluties en andere veranderingen (zoals
instrumenten, ensemble-combinaties, muzikale vormen etc.) constant gebleven zijn.

De twee meest
fundamentele kenmerken
van deze muziek zijn
tonaliteit en polyfonie. Met
die hoofdkenmerken
ontwikkelt de klaviermuziek
zich (met name) in de XIXde
eeuw tot kernrepertoire van
de Westerse muziek. Om
een complete musicus te
kunnen zijn, wordt het
curriculum dus bepaald door
representatieve stukken uit

de diverse stijlperiodes. Het concours hanteert qua niveau van de stukken in principe het
eindexamenniveau, al is dat moeilijk te zeggen, omdat het er natuurlijk om gaat hoe de
stukken gespeeld worden. De kwaliteit van de uitvoering sluit aan bij dat
eindexamenniveau of hoger om überhaupt tot de toplaag van het concours te kunnen
toetreden.

Opbouw van het concours
In de eerste ronde worden de kandidaten geselecteerd op basale vaardigheden, zoals
het spelen van polyfoon werk (bijvoorbeeld Bach) en het niveau van virtuositeit (etudes).
In de daarop volgende ronde wordt een klassieke sonate gevraagd. Tevens in deze ronde
een hedendaags werk, iets wat ook altijd onderdeel van het beleid van de YPF geweest
is: het stimuleren van het spelen van modern werk (na 1945). In de kwartfinale is de
repertoirekeuze vrij, mits uit een of meerdere van de hierop volgende perioden gekozen
wordt. In deze ronde komen in principe de XIXde en XXste eeuw aan bod, de centrale
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twee eeuwen van de grote pianomuziek. In de halve finale wordt de kandidaat gevraagd
met een kamermuziek ensemble (bestaande uit studenten van het Conservatorium van
Amsterdam) samen te spelen. Van de kandidaat wordt gevraagd een goed en
aantrekkelijk programma met substantiële werken in elkaar te zetten en dat ook zelf
mondeling bij het publiek toe te lichten. Met de eerste vereiste legt de YPF een stuk
verantwoordelijkheid voor de programmering bij de kandidaat (wat een belangrijk
pedagogisch element in zich heeft), en met het laatste komt de YPF tegemoet aan de
verwachtingen van de huidige tijd: communicatie met het (brede) publiek.
De finale, tenslotte, bestaat uit een keuze van 6 grote pianoconcerten en de uitvoering
van een Nederlandse opdrachtcompositie. De deelnemers zullen in de finale begeleid
worden door het PHION, het orkest van Gelderland en Overijssel, onder leiding van
Antony Hermus.

Met een gevarieerde programmasamenstelling probeert de YPF Piano Competition de
hele bandbreedte van de pianoliteratuur te omvatten, in hanteerbare omvang, maar wel
op het niveau van internationale topconcoursen (zoals het Koningin Elisabeth Concours
te Brussel), zoals de YPF altijd nagestreefd heeft. De hoeveelheid repertoire en deze zeer
grondige opbouw vormen de basis waarop onze internationale jury in staat zal kunnen
zijn om de (topkwaliteit van de) winnaar(s) van internationale allure te kunnen bepalen.
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RANDPROGRAMMA

Het randprogramma bestaat uit verschillende onderdelen die zich richten op het
betrekken van een breed publiek. De YPF vindt het belangrijk dat de finaledag op
verschillende manieren een muzikale beleving is voor jong tot oud. We zijn geen festival,
maar creëren wel een dynamische piano-sfeer. Het publiek kan ook zelf meestemmen
voor de toekenning van de Publieksprijs.

Feliciteren en kennismaken
De finale eindigt rond 17 uur. De YPF biedt
daarna ruimte om, op een informele manier, na
te praten en ook de finalisten te feliciteren met
hun prestatie. Op inspirerende wijze zetten we
de jonge talenten in het zonnetje.

Masterclasses
De YPF staat bekend om haar internationale jury
van grote statuur. Een live masterclass/concert
setting waarin verschillende juryleden een rol
spelen is een niet te missen event. Spectaculair!
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MARKETING EN COMMUNICATIE
Doelgroepen

● Talentvolle, jonge pianisten woonachtig in Nederland en in heel Europa
● Studenten piano aan Nederlandse en Europese conservatoria
● Beroepsmusici en docenten
● Geïnteresseerden in klassieke tot en met hedendaagse muziek

Doelstellingen
● De stichting YPF en het YPF European Piano Concours positioneren als

sleutelfiguur op het gebied van talentontwikkeling voor pianisten
● Het selecteren, investeren in en lanceren van YPF Laureaten

De kanalen die wij gaan inzetten
Om de doelstellingen van de marketing te behalen en
duidelijk te maken welke positieve effecten de YPF
Competition heeft op de kandidaten en de finalisten,
maken wij gebruik van verschillende
communicatiekanalen om zo een goede marketingmix te
behalen.
Dit zijn:

● De YPF website;
● Social media zoals Facebook (advertenties) en

YouTube (filmpjes), Instagram Live en Twitter;
● Print: flyers, posters en informatiebulletins;
● Nieuwsbrieven naar met name docenten van

conservatoria;
● Persberichten en mediacontacten;
● Publiciteit via partnerschap (internationale

verenigingen en conservatoria);
● Informatieve (online) masterclasses ter

voorbereiding op de opdrachten voor kandidaten.
● Online YPF-Preparation day met uitleg over Do’s

en Don’ts
● PR Campagne in aanloop naar concours
● Livestreaming van 1e ronde tot finale. Concours zal te zien zijn via een gratis

online livestream; zo is het concours wereldwijd op een laagdrempelige manier te
volgen. Door de integratie van livestreaming op bijvoorbeeld platforms als
Facebook en YouTube weet het publiek gemakkelijk de weg te vinden naar
dergelijke streams en zijn deze eenvoudig te promoten via eigen kanalen. De
livestream zal uiteindelijk in het archief worden geplaatst.

FINANCIËN

De totale projectkosten bedragen ongeveer €280.000. Desgevraagd zenden wij u onze
begroting toe. De kosten voor de organisatie van de competitie zijn met name
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opgebouwd uit projectkosten, productiekosten, uitvoeringskosten en kosten voor
workshops, masterclasses en concerten.

Wij richten ons op financiële ondersteuning vanuit verschillende bronnen om algehele
dekking te kunnen bereiken. De belangrijkste bronnen zijn bedrijven/sponsoren,
particuliere donateurs (via de Youri Egorov Kring) en particuliere (vermogens-)fondsen.
Daarnaast genereren wij (bescheiden) inkomsten uit recettes.

Bedrijven en donateurs benaderen wij op verschillende manieren. Voor de YPF
Competition 2019  hebben wij een Dinner for Excellence georganiseerd (met optredens
van jong talent en gepresenteerd door Ivo Niehe) waarbij betrokkenen ter plekke een
bijdrage konden doen. Het doel was “Fund & Friendraising”; Op die zeer bijzondere
avond werd een groot bedrag binnengehaald en hebben we veel nieuwe Vrienden
opgedaan; Heineken was hiervoor onze gastheer en wij hopen een zelfde avond in de
loop van 2021 te organiseren, mits RIVM regels dat toelaten.

Bij verschillende fondsen zal een aanvraag voor ondersteuning worden ingediend. Het
gaat om een aantal fondsen waar wij eerder door zijn ondersteund, zoals PCB, Zabawas,
Brookfoundation, SEC, Dioraphte en AFK alsook kleinere fondsen waar de doelstellingen
van het YPF aansluiten bij de criteria van het betreffende fonds.
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ORGANISATIE

Uitgangspunten van de opzet van de organisatie van de YPF zijn:

● Stichtingsbestuur op afstand o.b.v. een afgesproken, duidelijk beleid;
● Een extreem lage overhead dankzij welwillendheid van de twee directieleden
● Zo compact en flexibel mogelijke uitvoeringsorganisatie met de vereiste

kerncompetenties in huis:
o artistieke directie (Pianist Thomas Beijer, parttime, sinds 1-11-2019 op

basis van een zeer bescheiden vergoeding)
o zakelijke directie (Mr Inge van Verschuer, parttime sinds 1-1-2017 op

pro-bono basis)
o bureaumanagement (parttime, 8-12 uur per week, op freelancebasis)

Alle overige uitvoering o.b.v. uitbesteding (uitsluitend op freelancebasis).

Bestuur Stichting The Young Pianist Foundation:
Voorzitter : Floris van den Broek
Penningmeester : Wouter Paardekooper
Secretaris : Cilian Jansen Verplanke
Leden : Annemie Boehmer, Annelies van der Pauw, Antony Hermus

Artistiek Directeur Zakelijk Directeur
Thomas Beijer Inge van Verschuer

Comité van Aanbeveling
Jeroen Krabbé
Ronald de Leeuw
Jaap Pop
Martijn Sanders
Jan Timman
Sieuwert Verster
Lucas Vis
Paul Witteman

Music Council
Vladimir Ashkenazy (beschermheer)
Martha Argerich
Emanuel Ax
Alfred Brendel
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Leon Fleisher
Bernard Haitink
Evgeny Kissin
Radu Lupu
Mitsuko Uchida
Krystian Zimerman

Planning
Planvorming: t/m januari 2021
Financiering: t/m oktober 2021
Go / No Go moment: 30 juni 2021
Start productie: 1 september 2021
Start marketing: 1 februari 2021
YPF Competition 2022: 10-20 februari 2022
Evaluatie en verslaglegging: maart 2022
Na-traject talentstrategie voor laureaten gedurende 2022 en 2023

Evaluatie
Evaluatiepunten:

artistieke kwaliteit, behalen van de doelstellingen
bezoekersaantallen en publieksbereik, echo in de media, sluitende begroting.

IvV.2021.03.08. YPF Projectplan 2022
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