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YPF presenteert primeur: Thomas Beijer en Yang Yang Cai
presenteren kickoff YPF Young Virtuosi serie met gratis online
concert op zondag 11 april
Concerten en masterclasses in aanloop naar eerste editie YPF European Piano Competition - Grand
Prix Youri Egorov van 10-20 februari 2022
De Young Pianist Foundation presenteert een primeur: pianisten Thomas Beijer en Yang Yang
Cai trappen de YPF Young Virtuosi serie af op zondag 11 april om 15:00 uur met een online
gratis concert. Thomas Beijer, artistiek directeur van de YPF treedt op met de winnaar van het
YPF concours 2019: Yang Yang Cai. Zij presenteren werken van Mozart, Manuel de Falla en
Ravel. De kickoff van de Young Virtuosi serie past in het begeleidingsprogramma van
masterclasses en concerten dat de YPF organiseert zodat YPF laureaten de kans krijgen hun
vakmanschap verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.
Thomas Beijer en Yang Yang Cai spelen voor het eerst samen in een concert, een primeur. De
artistiek directeur van de YPF samen met de winnaar van 2019, aan wie Thomas Beijer, toen nog
geen artistiek directeur, de eerste prijs uitreikte. Zij presenteren ieder individueel werken en ook
samen een werk van Maurice Ravel. Het concert maakt onderdeel uit van de YPF Young Virtuosi
serie dat 6 concerten en 6 masterclasses in 2021 omvat. De concerten worden gestreamd vanuit ‘De
Duif’ in Amsterdam via de website van YPF (www.ypf.nl/livestream/) en de website van Stadsherstel
(en zijn gratis toegankelijk) totdat er weer publiek aanwezig mag zijn. De masterclasses die in
‘Muziekhaven’ te Zaandam plaatsvinden worden opgenomen. Thomas Beijer: "Het is de missie van
YPF om jonge talenten verder te helpen in hun carrière, hun een podium te bieden. Tijdens deze
nieuwe serie, de YPF Young Virtuosi serie, maakt YPF die belofte waar, door concerten en
masterclasses te organiseren waar YPF talenten de hoofdrol spelen.”
Het repertoire voor zondag 11 april 2021 om 15 uur via livestream
* Yang Yang Cai: Sonate in a mineur KV 310, Amadeus Mozart
* Thomas Beijer: werk van Manuel de Falla
* Yang Yang Cai & Thomas Beijer: Ma Mère l'Oye, Maurice Ravel
Extra info
Van 10-20 februari 2022 vindt de eerste editie van de YPF European Piano Competition - Grand Prix
Youri Egorov plaats. Inschrijving voor het concours is geopend. Deelnemers onder de 28 jaar met
een Europees paspoort, waaraan nu ook de UK is toegevoegd, kunnen zich via www.ypf.nl
inschrijven. Sinds 2019 is pianist Thomas Beijer de Artistiek directeur van de YPF.

Young Pianist Foundation en volgende YPF Piano Competition in 2022
Met het driejaarlijks pianoconcours als terugkerende bouwsteen neemt de YPF het internationale
topniveau als “de standaard” en stimuleert het jong Nederlands en (per 2022) ook Europees talent tot
excelleren. Juist door die internationale muzikale uitdaging wordt het Nederlandse pianistieke niveau
verhoogd. Het YPF concours, met het veeleisende repertoire, inclusief een kamermuziekronde, een
7-koppige internationale jury van uitzonderlijke statuur en het vergeven van zeer waardevolle prijzen,
kan zich daarom meten met buitenlandse top-concoursen. YPF ‘s motto: Selecteren, Investeren,
Lanceren is na 20 jaar nog steeds up to date en het YPF concours wordt inmiddels beschouwd als
een belangrijke springplank naar een internationale carrière.
Praktisch – Concours 2022
Na 10 spannende dagen van voorrondes zullen de 3 finalisten (allen onder de 28 jaar) zich in de grote
finale in Muziekgebouw aan ’t IJ zondag 20 februari 2022 bewijzen ten opzichte van elkaar en ten
overstaan van een zevenkoppige onafhankelijke internationale jury, bestaande uit: Severin von
Eckardstein (DL), Jean-Claude Vanden Eynden (BE), Edith Fischer (CL), Nino Gvetadze (GE-NL),
Hannes Minnaar (NL), Marco Riaskoff (NL) en Malcolm Singer (GB).
Op het spel staat een eerste prijs van €15.000 en een prijzenpakket dat behalve een reeks
(inter)nationale masterclasses en concerten, ook andere geldprijzen bevat. Daarnaast kan de jury de
Grand Prix Youri Egorov (bestaande uit een concert in St. Petersburg met het Mariinski Orkest o.l.v.
Valery Gergiev) uitreiken voor exceptioneel talent.
Praktisch: data YPF Young Virtuosi serie: concerten en masterclasses
Tijdens 6 concerten zullen YPF laureaten en jonge top-pianisten spelen op de vleugel van de
legendarische pianist Youri Egorov, die op 33-jarige leeftijd in Amsterdam overleed. De concerten
van de YPF Young Virtuosi serie worden op zondagmiddag 11 april, 30 mei, 27 juni, 3 oktober, 24
oktober en 28 november 2021 georganiseerd in De Duif aan de Prinsengracht in Amsterdam.
Kaartverkoop voor deze concerten: www.stadsherstel.nl/cultuuragenda. Zolang er geen publiek
aanwezig mag zijn, worden alle concerten gratis gestreamd via www.ypf.nl/livestream/
De masterclasses, die op 24 april, 29 mei, 3 juli, 14 augustus, 9 oktober en 20 november 2021 zullen
worden georganiseerd, vinden plaats in het nieuwe kamermuziekcentrum ‘MuziekHaven’ in
Zaandam. Programmering en verdere informatie over de masterclasses volgt binnenkort.
Meer informatie en link naar livestream concerten: www.ypf.nl & www.ypf.nl/livestream/
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