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Naarden International Piano Festival
(NIPF)

Van donderdag 9 t/m zondag 12 mei vindt
de eerste editie plaats van het Naarden
International Piano Festival (NIPF). Het kers-
verse festival werd eind vorig jaar opgericht
door pianiste Nino Gvetadze (artistiek leider) in
samenwerking met de Robert F.W. Bruinsma
Stichting in Naarden. Doel van het festival is
ondersteuning te bieden aan talentvolle master-
studenten die binnenkort afstuderen en hun
onafhankelijke leven als concertpianist gaan
beginnen. Tijdens het festival zullen deze jonge
pianisten zelf optreden, maar ook kennismaken met
ervaren meesterpianisten. Het NIPF is nadruk-
kelijk geen concours, maar een ontmoetingsplek
voor beginnende en ervaren professionals. Via
internationale conservatoria werden er zes master-
studenten geselecteerd, die tijdens het festival
kennismaken met de meesterpianisten en de
honorary guests, onder wie concertzaaldirecteuren
en impresario’s.

Het Naarden International Piano Festival
vindt plaats in BIJ ANDREAS, de tot een

concertzaal omgebouwde Andreaskerk in
Naarden Vesting. Het festival begint donderdag-
avond 9 mei met een openingsconcert door de
Amerikaanse pianist Jonathan Biss. Op vrijdag
en zaterdag zijn er lunchconcerten door de zes
studenten, met daaraan voorafgaand informele
meet & greets met de honorary guests. Ook zal er
op vrijdagochtend een interview plaatsvinden
met Jonathan Biss, bijgewoond door de studenten.
Vrijdagavond vindt er een recital plaats gegeven
door Nino Gvetadze en Hannes Minnaar. Daags
daarop is er een muzikale avond met meester-
pianist Alfred Brendel. Kristian Bezuidenhout
sluit het festival op zondag 12 mei af met een
recital op fortepiano. Het complete programma
is te vinden op www.naardenpianofestival.nl. 

Remo Vinciguerra Internationaal
Pianoconcours, Verona

Van 11 tot en met 13 mei vindt in Verona de
zevende Remo Vinciguerra Internationale Piano
Competitie voor kinderen tussen 5 en 17 jaar
plaats. Deelnemers kunnen kiezen uit catego-
rieën piano solo en piano vierhandig. De lijst
met verplichte werken uit jazz-, pop- en rock-
albums van Remo Vinciguerra is te vinden op
de website van het concours. Het pianoconcours
wordt afgesloten met een concert en de cd-
opname. 
Meer informatie: www.premioremovinciguerra.org.

Zomercursus Musiceren, studeren en
het brein, Witteveen

Op 19-22 augustus geeft Wieke Karsten
samen met de workshopleider Jurgen van
Harskamp de zomercursus Musiceren, studeren
en het brein. De cursus is gewijd aan instrumen-
taal en vocaal lesgeven. De bijeenkomsten vinden
plaats op Orvelterhof te Witteveen (Drenthe).
Kijk voor meer informatie op: 
www.musicerenstuderenenhetbrein.nl.

Ypma en Maene bundelen hun krachten
Per 1 januari is Ypma Piano’s – Steinway

Center Nederland per 1 januari 2019 samenge-
gaan met een ander succesvol familiebedrijf in
de pianobranche: Piano’s Maene in België. De
nieuwe naam is nu Maene – Ypma Piano’s.
Piano’s Maene is, net als Ypma Piano’s –
Steinway Center Nederland, hofleverancier en
officieel vertegenwoordiger van Steinway &
Sons. In de loop van 2019 gaat Steef Ypma,
onder dankzegging voor het genoten vertrouwen
van alle gewaardeerde relaties en klanten, met
pensioen.Concertzaal BIJ ANDREAS te Naarden Vesting.


