Het was een pracht concours! .. en u heeft daar in belangrijke
mate aan bijgedragen!
Deze 1e Europese Editie van de YPF Piano Competition 2022 is zowel door het publiek als
door de kandidaten en de juryleden zeer enthousiast ontvangen; alle kandidaten hebben het
als een enorme stimulans ervaren om op deze manier “de lat echt hoog te leggen’ en
daardoor het beste uit zichzelf te halen; Dit te mogen laten horen aan een internationaal
gerenommeerde jury is voor jong talent een ongekende kans en een schat van nationaal
cultureel belang.

Nog even in het kort:
48 jonge pianotalenten (onder de 28 jaar) uit 19 landen deden mee aan de voorrondes van
het Concours; Daarvan werden er door de auditie jury 24 deelnemers geselecteerd om aan
de kwartfinales mee te doen. Vervolgens besliste de acht koppige internationale jury wie de
acht uitverkoren pianisten waren die doorgingen naar de Halve Finale en uiteindelijk welke
drie finalisten bij de Finale mochten optreden.

Bijna twee weken lang hebben de internationale juryleden samen met een veelkoppig
publiek kunnen genieten van toptalent uit heel Europa en hun prachtige concerten in twee
magnifieke concertzalen, het Bimhuis en Muziekgebouw aan ‘t IJ. Zowel “fysiek” of via de
livestreams is meegeleefd met de deelnemers en heeft de YPF nieuwe pianoliefhebbers en
trouwe volgers mogen verwelkomen. Ook de livestream bleek een groot succes en is vele
malen bezocht. YPF kijkt met een groot gevoel van voldoening en met trots op een zeer
geslaagde eerste Europese editie van de YPF European Piano Competition/ Grand Prix Youri
Egorov 2022.

YPF feliciteert alle winnaars met het behalen van hun prijzen, en dankt alle 48
deelnemers voor hun moed en enthousiasme om deel te nemen aan dit zware concours.

Vooruitblik:

●

Alle winnaars zullen in 2022 en 2023 hun opwachting maken in de serie YPF

Young Virtuosi, waarbij zij ieder 6 concerten zullen spelen en 6 Masterclasses
ontvangen van internationaal gerenommeerde Meesterpianisten.
●

Daarnaast ligt er, onder artistiek leiderschap van pianist Thomas Beijer, een
uitgebreid en gebalanceerd concertprogramma in het vooruitzicht met diverse
optredens in Europa, in belangrijke Nederlandse Concertzalen en op diverse
grote kamermuziekfestivals.

●

Ook organiseert YPF samen met haar Youri Egorov Kring een aantal
huisconcerten en wordt er een (besloten) “ Dinner for Excellence” georganiseerd
waar de YPF laureaten ook acte de présence zullen geven.

●

De exacte data van de hierboven gemelde “events” worden op dit moment nog
(samen met zalen en orkesten) vastgesteld. YPF laat u deze data zo spoedig
mogelijk weten en verwelkomt u uiteraard graag, opdat u de ontwikkeling van
deze jonge pianisten zelf “van dichtbij” kan volgen.

●

Het volgende YPF Concours zal over 3 jaar plaatsvinden,
te weten van 26 februari- 9 maart 2025 in Amsterdam!

NOGMAALS DANK - trouwe Corporate Sponsoren, Fondsen en Egorov Kring ledenzonder uw belangrijke steun zou de Young Pianist Foundation een concours van dit formaat
niet kunnen organiseren. Uw namen en logo’s stonden ten tijde van het 10-daagse Concours
niet alleen prominent vermeld op de grote banners en on-screen maar uiteraard ook in elke
nieuwsbrief, op de website alsook in het prachtige concoursboek, waarvan u een hardcopy
exemplaar heeft ontvangen. Daarnaast heeft presentator Christiaan Kuyvenhoven tijdens de
Finale alle sponsoren nogmaals duidelijk genoemd.

Conclusie:
Deze 1e Europese Editie van de YPF Piano Competition 2022 is zowel door het publiek als
door de kandidaten en de juryleden zeer enthousiast ontvangen; Amsterdam - met een piano
concours van dit niveau- staat nu op de kaart voor jonge talenten uit heel Europa, hetgeen
ook, volgens pianodocenten en juryleden, een positieve invloed zal hebben op het niveau
van het pianospel in Nederland. Het YPF Concours kan zich volgens de internationale
juryleden qua opzet en organisatie thans meten met de belangrijke internationale
Concoursen, en het winnen daarvan kan gezien worden als een belangrijke springplank naar
een professionele carrière. Om dit, mede dankzij uw steun, te kunnen organiseren, en daarbij
jonge talenten op weg te helpen op hun “Journey to Excellence” is iets om zuinig op te zijn
en te “borgen” voor de toekomst. Omdat Cultuur er toe doet.
Tot slot, houdt ons - en de jonge pianisten- graag in de gaten; geef u op voor de YPF
nieuwsbrief of volg ons via onze website www.ypf.nl of op Social media, en alstublieft, blijf
ons steunen! Onze dank is groot.

Inge van Verschuer
Directeur YPF
e-mail: YPF-Director@YPF.NL
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I.

ACHTERGROND, OPZET EN VERSLAG VAN HET CONCOURS

a. Opzet / Achtergrond
YPF Competition voor het eerst met deelnemers uit heel Europa
De YPF Competition 2022 was opgebouwd uit een voor-auditie die op basis van
ingezonden YouTube/live video opnames werd gehouden en vervolgens 3 jurymomenten. In
drie rondes moesten 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. Nieuw uniek toegevoegd element in deze
Europese editie was de vereiste om in de halve finale kamermuziek te spelen. De
kandidaten speelden samen met een speciaal daartoe samengesteld kamermuziekensemble
van studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Uiteindelijk werden er 3 finalisten
geselecteerd die, begeleid door een groot professioneel orkest, het PHION, de finale zijn
ingegaan; voor deze 1e Europese editie konden zij kiezen uit geweldig repertoire, namelijk
de eerste vijf pianoconcerto’s van Beethoven en Schumann’s pianoconcert in A minor. Het
begeleidende orkest was het PHION, het orkest van Gelderland en Overijssel, onder leiding
van Antony Hermus. Daarnaast had de YPF een opdracht compositie verleend aan een
jonge Nederlandse componist, Reza Namavar, welk werk door ieder van de drie finalisten is
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 een jaar van te voren) een oproep gedaan voor inschrijving voor de YPF
European Piano Competition/Grand Prix Youri Egorov. Deelnemers mochten niet ouder zijn
dan 28 jaar. Er gold geen leeftijds-ondergrens.

De sluitingsdatum van inschrijving was op 1 november 2021; de respons was groot want er
hadden zich op dat moment maar liefst 48 jonge talenten uit 19 Europese landen
aangemeld!

b. De Voorrondes
De voorselectie werd gedaan door een 4-koppige jury bestaande uit Hanna Shybayeva, Ton
Demmers, Christiaan Kuyvenhoven en Thomas Beijer. Uiteindelijk heeft deze auditiejury 24
van de 48 deelnemers geselecteerd die door mochten naar de kwartfinales. Al de
buitenlandse pianisten die dat wensten zijn ondergebracht geweest bij zeer gastvrije
gastgezinnen-met- vleugels in Amsterdam en in Hilversum.

c. De Kwartfinales
Voor de fase vanaf de Kwartfinales kwam een indrukwekkende Internationale Jury naar
Amsterdam; een keur van prominente pianisten, te weten: Severin von Eckardstein,
Jean-Claude vanden Eynden, Edith Fischer, Nino Gvetatdze, Hannes Minnaar, Ronan O’Hora
(Chair) Hanna Shybayeva, Malcolm Singer- en Marco Riaskoff die na de halve finales de zieke
Severin von Eckardstein verving.

De Kwartfinales waren verspreid over 4 dagen en vonden plaats van 10 februari tot en met
13 februari 2022 in het Bimhuis te Amsterdam. De toegang was gratis en het publiek kon vrij
in-en uitlopen na afloop van elke speelbeurt. Dat werd als zeer prettig, gastvrij en vooral als
zeer “laagdrempelig” ervaren. Vanwege de toen nog geldende Corona beperkingen mocht
de zaal helaas niet helemaal vol, maar zaten er toch per speelbeurt gemiddeld 50 mensen in
de zaal. Vanwege het hoge niveau bleef het merendeel van het publiek de hele dag
“hangen”, betoverd door zoveel talent. Degenen die niet fysiek aanwezig konden zijn,
hadden de mogelijkheid om er via de zeer mooie en duidelijke livestream toch “bij” te
kunnen zijn. Dat werd, afgezien door het reguliere publiek, ook zeker door familie, vrienden
en docenten van de buitenlandse deelnemers gewaardeerd!

Extra vermelding verdient de geweldige begeleiding door het team van de YPF Vrijwilligers;
elke deelnemer kreeg gedurende het concours één vaste vrijwilligster toegewezen die hem
of haar begeleidde naar de kleedkamer, de repetitieruimte, en op weg naar het podium.
Belangrijk, omdat backstage de zenuwen bij sommige kandidaten een goed richtingsgevoel
in de weg zaten. Daarnaast zorgden de vrijwilligsters voor een gastvrij onthaal van het
publiek en goed deurbeleid tijdens de speelbeurten.

Na deze maar liefst vier spannende dagen van de Kwartfinales, waarop 24 deelnemers uit 15
Europese landen het beste van hun kunnen lieten horen in de mooie zaal en op de fraaie
vleugel van het Bimhuis, maakte op zondag 13 februari de jury van de YPF European Piano
Competition 2022 bekend welke acht deelnemers doorgingen naar de Halve Finale.
Voor de 16 “afvallers” betekende dit natuurlijk een teleurstelling, maar het was belangrijk te
zien dat zij de volgende ochtend allemaal in goed gemoed wederom in het Bimhuis
aanwezig waren voor een vriendelijke “speeddate” met de daarvoor beschikbare juryleden;
tijdens deze ochtend konden zij vragen stellen en kreeg elke deelnemer éen-op-éen
waardevolle feedback op zijn of haar optreden. Ook werden daarbij emailadressen

uitgewisseld en hebben juryleden aangegeven nog meer uitgebreide aanbevelingen aan de
betrokken jonge pianisten toe te zullen sturen. Deze feedback-ochtend was een waardevol
moment van contact leggen tussen juryleden en de afgevallen deelnemers waarbij het
krijgen van persoonlijke muzikale feedback van een Meesterpianist aan een jong talent als
zeer bijzonder werd ervaren.

d. De Halve Finales
Op 13 februari ‘s avonds was de bekendmaking van de Halve Finalisten waarbij de jury de
volgende acht deelnemers had geselecteerd:
Aarón Ormaza Vera (Ecuador/NL),
Carlos Marín Rayo (Spanje),
Rakhadin Yarmetov (Rusland/NL),
Juan Pedro García Oliva (Spanje),
Tom De Beuckelaer (Belgie),
Noah Zhou (Verenigd Koninkrijk),
Alexander Jansen (Nederland) en
Pavle Krstic (Bulgarije).

Naast de bekendmaking van de halve finalisten reikte de jury de Prijs voor de beste
uitvoering van een Nederlands werk in de kwartfinales uit aan Aarón Ormaza Vera. Hij
vertolkte op indrukwekkende wijze het volgende Nederlandse Repertoire: K.van Baaren
Sonatina en W. Pijper, Sonatina no 3

Tijdens deze eerste Europese editie van het Concours was er een bijzonder element aan
toegevoegd, namelijk een kamermuziek ronde. Tijdens de Halve Finale presenteerden de
jonge

pianisten

zich

naast

een

solo

optreden

dus

ook

als

pianist

in

een

kamermuziekensemble. Samen met studenten van het Conservatorium van Amsterdam
brachten de deelnemers kamermuziek van Brahms ten gehore, te weten het Brahms
Hoorntrio in E majeur, Brahms Klarinettrio in A mineur, Brahms Pianokwartet no 3 in C
mineur en Brahms Pianokwartet no 1 in G Mineur. Het was een geweldig - en niet te
onderschatten- element van het Concours, ook om te zien hoe de jonge pianisten al dan
niet “communiceerden” met de andere musici.

Vervolgens maakte de jury op woensdagavond avond 16 februari, na een zeer lange
competitie dag, bekend wie er uiteindelijk door mochten gaan naar de Finale op
zondagmiddag 20 februari in Muziekgebouw aan 't IJ. Een zeer spannend moment- ook

voor het PHION orkest, immers alleen op dat moment zou duidelijk worden welke
pianoconcerten er gespeeld zouden worden!

e. De Finale
De uitverkoren 3 Finalisten van het YPF Concours waren:
Carlos Marín Rayo (Spanje),
Juan Pedro García Oliva (Spain) en
Noah Zhou (Verenigd Koninkrijk).
Zij mochten door naar de Finale van de YPF European Piano Competition - Grand Prix Youri
Egorov 2022.

Na deze bekendmaking zijn de finalisten zich meteen gaan voorbereiden op hun optreden
in de finale op zondagmiddag 20 februari. Deze dagen stonden in het teken van repeteren,
zowel solo als samen met Phion in Arnhem. Dirigent (en pianist) Antony Hermus hechtte er
aan dat alle drie de finalisten voorafgaand aan elke orkest repetitie eerst een uitgebreid
voorbereidend gesprek met hem zouden hebben. Een bijzonder en waardevol moment om
elkaars muzikale visie op het te spelen concerto uit te wisselen- wat achteraf (ondanks het
vroege opstaan) ook zeer werd gewaardeerd door de drie jonge pianisten. Terwijl de
finalisten in Arnhem aan het repeteren waren voor het “grote werk” kregen ook de 5
pianisten die het tot en met de Halve Finale hadden geschopt de gelegenheid de volgende
dag één op één feedback te krijgen op hun spel van alle juryleden. Daar is uitgebreid
gebruik van gemaakt en het werd enorm gewaardeerd door de deelnemers, immers
wanneer krijg je nu de kans om zeer gedetailleerd feedback te krijgen van een internationaal
gerenommeerde Meesterpianist die jou gedurende acht intensieve concours dagen heeft
kunnen volgen?

De uiteindelijke Finalisten, Carlos, Juan Pedro en Noah speelden tijdens de Finale alle drie
het, in opdracht van de YPF, door Reza Namavar gecomponeerde werk Ti'afa'a. Een
uitdaging (en een wereldpremière(!), en omdat die compositie nog nooit was gespeeld en
dus ook nog nooit “online” te horen is geweest was er ruim baan voor ieders eigen
interpretatie, en dat alles onder het “oor” van de componist zelf…. Voor het publiek ook
een bijzondere ervaring om drie keer te luisteren naar “hetzelfde” onbekende stuk, maar op
ieders eigen wijze uitgevoerd.
Vervolgens kwam op de finale middag het belangrijkste en zwaarste onderdeel van het
Concours,

het

optreden

met orkest! Hier speelden de Finalisten de volgende

Pianoconcerten: van L. van Beethoven Concerto no. 5 (Carlos en Noah) en het Concerto van

R. Schumann (Juan Pedro) waarbij zij uitstekend begeleid werden door Phion, Orkest van
Gelderland & Overijssel o.l.v. dirigent Antony Hermus, met violist Mathieu van Bellen als
concertmeester.

Volgens de muziekrecensent van NRC Handelsblad (NRC 23 februari) maakte Juan Pedro
Garcia met zijn uitvoering van Robert Schumann’s Piano concert diepe indruk op jury en
publiek: “Als water vloeiden de noten uit Garcia’s vingers, een beekje in de zachte delen,

maar een kraakheldere stroom in de luide. Het mooiste was het Intermezzo; Schumann’s
lange lijnen spoelden door de zaal”.

Juan Pedro kreeg daar uiteindelijk de 1e prijs én de publieksprijs voor uitgereikt.

f. Zware eisen
Om een voorbeeld te geven van de zwaarte van de YPF European Piano Competition,
volgt hier het programma gekozen door de winnaar van het Concours, Juan Pedro Garcia
Oliva:

Voorronde:

J.S. Bach - Prelude and fugue no19 BWV 864 in A Major (Book 1)
L.v. Beethoven - Sonata no 23 Opus 57 in F Minor (1st mov)
F. Chopin - Etude Opus 25 no11 in A Minor
S. Rachmaninoff - Etude-tableaux Opus 39 no3 in F# Minor
M. Ravel - Ondine, from ‘Gaspard de la nuit’ M.55
Kwartfinale

L. van Beethoven, Sonata no 23 in F Minor, Op. 57, ‘Appassionata’
M. Ravel, Scarbo from Gaspard de la Nuit, M. 55
Halve Finale

J. Brahms - Piano quartet in C Minor Opus 60 (32’)
S. Prokofiev - Sonata no6 Opus 82 in A Major (27’)
Finale:

R. Navamar Ti’afa’a
R. Schumann Piano Concerto in A Minor, op 54

g. Eerbetoon aan Youri Egorov
Op de vooravond van de finale van het Concours vond op 19 februari 2022 YPF’s
traditionele Tribute to Youri Egorov plaats. De avond begon met een door Jan
VandenBossche geleid vraaggesprek met Thomas Beijer en Eline Flipse over de betekenis
en invloed van Youri Egorov in deze tijd. Eline Flipse heeft Egorov gekend en heeft een
documentaire over hem gemaakt, welke de YPF in het najaar van 2022 zal vertonen.
Aansluitend vond in een bijna volledig gevulde (!) grote zaal van Muziekgebouw aan het IJ
(dankzij de daags daarvoor aangekondigde Corona-versoepelingen) een zeer bijzonder
concert plaats; Thomas Beijer opende het traditionele “juryconcert” met een ontroerende
uitleg waarom Egorov nog steeds door zoveel pianisten als Muze wordt beschouwd,
waarna zes van de zeven internationale juryleden (allen zeer gerenommeerde pianisten) zelf
in de spotlights traden en het publiek trakteerden op een fantastisch concert met een zeer
gevarieerd repertoire. De in Nederland nog nooit vertolkte Lockdown suite, van de Engelse
componist en Director of Music van de Yehudi Menuhin School of Music, Malcolm Singer
(tevens jurylid), werd uitgevoerd door Thomas Beijer. Daarnaast was het publiek betoverd
door Hanna Shybayeva die -volgens een recensent van de Nieuwe Muze het stuk De

Winsborro Cotton Mills Blues van Frederic Rzewski – “vuurwerk leverde aan de vleugel
door soms met haar platte hand dwars op de toetsen te slaan”. Uiteindelijk werd de avond
op magistrale wijze afgesloten door de Chileense pianiste en jury lid Edith Fischer, die de
dag daarvoor haar 87ste (!) verjaardag vierde en die volgens dezelfde recensent
“leeftijdsloos en met onverminderde flair speelde”. De avond kenmerkte zich door een
bijna uitbundige en positieve sfeer, mede omdat het publiek weer voor het eerst zonder
corona-beperkingen kon komen genieten van livemuziek.

Het gehele concours (alle voorrondes en de Finale) en de Tribute to Youri Egorov avond kunt
u terugzien en horen op onze gratis livestream: https://www.ypf.nl/livestream/

II. BEELD VERSLAG
En de winnaar is …JUAN PEDRO GARCIA OLIVA ( 20 jaar))

Artistiek Directeur Thomas Beijer en de 3 laureaten, Juan Pedro Garcia Oliva (1e prijs), Noah
Zhou (2e prijs) en Carlos Marin Rayo (3e prijs)

YPF Juryleden en laureaten
JUAN PEDRO GARCIA OLIVA (2001) werd door de jury uitgeroepen als de winnaar van de
Eerste Prijs van de YPF European Piano Competition - Grand Prix Youri Egorov 2022!
De Tweede Prijs is toegekend aan NOAH ZHOU (2001)
De Derde Prijs is gewonnen door CARLOS MARIN RAYO (1994)

Naast bovengenoemde prijzen werden er ook nog twee andere prijzen toegekend:
* De Publieksprijs. Deze prijs, die geheel bepaald werd door het publiek dat aanwezig was
tijdens de finale in het Muziekgebouw, is ook gewonnen door Juan Pedro García Oliva. Met
het winnen van de Publieksprijs wint Juan Pedro een optreden met een toonaangevend
Nederlands kamermuziekensemble;
* De Reza Namavar Prijs, de prijs voor de beste uitvoering van de compositie van Reza
Namavar, ging ook naar Juan Pedro García Oliva. De prijs is een Masterclass door een
specialist in hedendaags repertoire.
Juan Pedro, afkomstig uit Spanje studeert aan het Conservatorium van Amsterdam, bij Frank van der
Laar.

PHION orkest, met finalist Juan Pedro Garcia Oliva aan de vleugel

Vraaggesprek tussen Jurysecretaris en mediator Jan Vanden Bossche, Thomas Beijer en Eline Flipse
(documentairemaakster over Youri Egorov)

Thomas Beijer, trad tijdens de Tribute to Egorov niet alleen op als pianist maar ook als kundige
verteller over Youri Egorov en als boeiende ceremoniemeester.

De leden van de jury en Thomas Beijer na afloop van hun optreden tijdens de Tribute to Youri Egorov

Bimhuis, publiek bij kwartfinale en de kamermuziekronde in de Halve Finale

Intro filmpje van Carlos Marin Rayo, één van de finalisten, met een goed gevulde grote zaal in
Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Jury tafel- klaar voor de start.

Juan Pedro Garcia Oliva voert Schumann’s pianoconcert uit, met PHION olv Antony Hermus

Tijd voor een pauzedrankje

Yang Yang Cai, 1e prijswinnares van het YPF Concours 2019, speelde tijdens het juryberaad

Componist Reza Namavar met de de prijswinnaar van de beste uitvoering van zijn compositie

De 3 finalisten en Aaron Ormaza Vera (winnaar beste uitvoering van een Nederlands werk) omringd
door de juryleden: vlnr Jan vanden Bossche (Jury Secretaris), Edith Fischer, Jean-Claude vanden
Eynden, Malcolm Singer, Ronan O’Hora (Voorzitter Jury) Marco Riaskoff (hij verving Severin von
Eckardstein die na de Halve Finale wegens ziekte moest afhaken) Hannes Minnaar, Hanna Shybayeva,
Nino Gvetadze.

III. MEDIA AANDACHT
Mediaverslag YPF van de eerste editie YPF European Piano Competition / Grand Prix
Youri Egorov van 10-20 februari 2022
Verslag, opgemaakt door Marjolein van Ruiten, PR geschreven pers dd 2 maart 2022

Televisie:
Podium Witteman, NPO 2, 27 februari 2022, Juan Pedro García Oliva (Winnaar YPF European
Piano Competition 2022) te gast

https://tvblik.nl/podium-witteman/27-februari-2022

https://www.npostart.nl/podium-witteman/27-02-2022/VPWON_1335448

Radio:
NPO Radio 4, 21 februari 2022, Winnaar YPF European Piano Competition
https://www.nporadio4.nl/klassiek/podium/81428ab8-b987-4f3e-893df83fd91c46dd/winnaar-ypf-european-piano-competition

https://www.nporadio4.nl/fragmenten/de-ochtend-van-4/85f0ad2f-0447-42bd-a879-48dc8c6c55e4/2
022-02-08-de-ypf-european-piano-competition-gaat-van-start

NPO Radio 4 opnamen van YPF European Piano Competition / uitzending 22 februari 2022
(deel 2)

https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/avondconcert/62ef6498-7761-45bf-929bd0ae882628ac/2022-02-22-avondconcert-altvioolsonates-en-een-eerbetoon-aan-youriegorov

NPO Radio 4, YPF Jury concert (19 februari): is uitgezonden op 20 februari 2022 (deel 1)
https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/avondconcert/9c2df6ff-09b3-4ca9-ae30b86a7f584d95/2022-02-20-avondconcert-alba-rosa-viva-festival

NPO Radio 1, Langs de Lijn, 17 februari 2022 interview met Thomas Beijer (YPF) die de
Nederlandse Muziekprijs ontvangt
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/655cea45-3ae6-4241-b272-

93eb43bc652e/humor-die-meesterpianist-thomas-beijer-op-de-piano-niet-kwijt-kanverwerkt-hij-in-aardappelfilmpjes

NPO Radio 4, Spiegelzaal, 13 februari 2022, Shane van Neerden (YPF)
https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/spiegelzaal/77237993-c716-4f67-a9771e0b62a08ab7/2022-02-13-spiegelzaal
NPO Radio 4, 10 februari 2022 (8.15 uur), De Ochtend van vier, interview met Thomas Beijer
(YPF)

https://www.nporadio4.nl/fragmenten/de-ochtend-van-4/85f0ad2f-0447-42bd-a87948dc8c6c55e4/2022-02-08-de-ypf-european-piano-competition-gaat-van-start
NPO Radio 4, 5 februari 2022, Een Goedemorgen Met Inge van Verschuer
https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/een-goedemorgen-met/24a7a749-8bc0-4222-871c-9306a47
12e2d/2022-02-05-een-goedemorgen-metinge-van-verschuer
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NRC, 13 april 2021, betovering is sleutel bij pianisten Thomas Beijer en Yang Yang Cai,
recensie Joost Galema
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/12/betovering-is-sleutel-bij-pianisten-thomas-beijeren-yang-yang-cai-a4039448
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Vraag gesprek met YPF’s artistiek directeur Thomas Beijer:
Februari is nog maar net begonnen, maar de maand kan al niet meer stuk voor de uit Haarlem
afkomstige pianist Thomas Beijer.
Vorige week kreeg hij de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding voor
jonge getalenteerde musici, toegekend en vanaf vandaag gaat de YPF European Piano Competition
van start in Amsterdam. Beijer (1988) is daar sinds eind 2018 artistiek directeur.
De Young Pianist Foundation (YPF) - opgericht in 1999 - zet zich al meer dan twintig jaar in om jonge
pianisten meer kansen te geven. Met het driejaarlijks pianoconcours neemt de YPF het internationale
topniveau als ’de standaard’ en stimuleert het jong talent het beste uit zichzelf te halen.
Beijer is blij dat het concours door kan gaan, mét publiek. Weliswaar volgens de corona maatregelen,
maar toch... ,,Een pak van ons hart’’, zegt hij. ,,We zijn al drie jaar bezig om deze editie te organiseren
en twee maanden geleden stond alles nog op losse schroeven.’’
Een alternatief was geweest om het hele concours te streamen, maar dat had afbreuk gedaan aan de
opzet van alles. ,,Streamen vond ik eigenlijk een gruwelijk idee. Het wedstrijdelement hoort er natuurlijk ook bij, maar het gaat er vooral om dat die jonge, getalenteerde pianisten elkaar en de juryleden
leren kennen, bij de kamermuziek- ronde spelen ze met leeftijdgenoten van het conservatorium. kortom, ze ontmoeten nieuwe mensen. Als dat allemaal weg zou vallen wordt het een heel ’koud’
concours met eigenlijk alleen een wedstrijdelement.’’
Nieuw is dat met ingang van dit jaar ook Europees talent zich mocht inschrijven. ,,Nederland is klein.
De Nederlandse pianisten kennen elkaar allemaal en zoals ik eerder aangaf is een van de belangrijke
elementen dat de deelnemers de collega-pianisten uit Europa leren kennen en zich eraan kunnen
optrekken en er vriendschappen kunnen ontstaan. De vijver moest groter worden.’’ Hij geeft aan dat
het in de lijn der verwachting ligt dat in de toekomst de inschrijving voor pianisten uit de hele wereld
wordt geopend. ,,Maar dat brengt weer heel veel logistieke uitdagingen met zich mee.’’
Aan het concours doen uiteindelijk 24 jonge pianisten mee die geselecteerd zijn uit 48
aanmeldingen, verspreid over 19 landen. ,,Het niveau is echt heel hoog’’, zegt Beijer. ,,Mensen gaan

steeds beter pianospelen, net als sporters die steeds harder gaan rennen. De lat wordt ook steeds
hoger gelegd.’’
Beijer won de YPF Competition zelf in 2007 en hij weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor jonge
pianisten. ,,Het fijne aan dit concours is dat het een onderdeel is van allerlei dingen die de YPF doet.
De laureaten worden gevolgd en begeleid, we regelen masterclasses en concerten. Ik heb nadat ik
zelf het concours won mijn eerste cd kunnen opnemen bijvoorbeeld. Er is meer begeleiding, dat is de
opzet. Je krijgt allemaal duwtjes in de rug. Daar heb ik zelf heel veel aan gehad.’’
Leontien van Engelen (Haarlems Dagblad)
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