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Young Pianist 
Foundation eert 
Youri egorov 
Van 15 tot en met 25 april is Nederlands grootste jonge pianotalent te horen in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Tijdens het driejaarlijkse Young Pianist 
Foundation Nationaal Pianoconcours strijden talentvolle pianisten van 12 tot en 
met 27 jaar in vier leeftijdscategorieën om de prijzen.

Egorov, die in Nederland woonde en werkte, 

wilde dat na zijn dood de Youri Egorov Stichting 

zou worden opgericht om talentvolle pianisten 

op te leiden tot wereldniveau. Zijn doel sluit aan 

bij dat van de Young Pianist Foundation. En-

kele jaren geleden droeg het bestuur van de 

stichting het erfgoed over aan de YPF. Om dat 

erfgoed onder de aandacht te brengen, om het 

YPF-jubileum te vieren en om het niveau van 

het concours aan te geven is de nieuwe Egorov-

prijs in het leven geroepen. Baudet: ‘Die bestaat 

uit de eer en een gouden medaille. Het con-

cours is nationaal met een internationaal ni-

veau. Om de kwaliteit van de winnaar te onder-

strepen hebben we de prijs verbonden aan de 

naam van Egorov, zodat men ook in andere lan-

den kan inschatten wat het waard is om YPF-

winnaar te zijn.’

Thomas Beijer, die in 2007 op achttienjarige 

leeftijd zowel de juryprijs als de publieksprijs 

won: ‘De YPF is niet alleen een concours. De 

wedstrijd maakt deel uit van een breed pro-

gramma om jonge pianotalenten te helpen. Bij 

andere concoursen krijg je nogal eens te horen: 

“Je hebt gewonnen en zoek het nu zelf maar 

uit.” Bij de YPF zijn er vooraf masterclasses en 

na het concours volgt een cd-opname. De YPF 

blijft drie jaar je concertmanagement. Dat vind 

ik er zo goed aan.’

door Hieke van Hoogdalem

 de Young Pianist Foundation (YPF) 

bestaat sinds het seizoen 1999-2000. 

Marcel Baudet, hoofdvakdocent pi-

ano aan de Haagse en Amsterdamse 

conservatoria, richtte de stichting op naar aanlei-

ding van zijn ervaringen met het lesgeven aan 

jonge, getalenteerde pianisten. Sinds het begin is 

hij artistiek leider. De YPF zet zich in om in Neder-

land wonende of studerende pianisten te stimule-

ren en de kansen voor toptalent te vergroten. Hoe? 

Door concoursen te organiseren en de talenten te 

begeleiden voor, tijdens en na de concoursen. Er is 

niet alleen aandacht voor de winnaar, maar ook 

voor de overige deelnemers.

Zondag 25 april is de grote finale van de ko-

mende editie van de wedstrijd. Drie finalisten 

in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar spelen 

ieder een pianoconcert, begeleid door het 

Noord-Nederlands Orkest o.l.v. chef-dirigent 

Michel Tabachnik. De winnaar krijgt c10.000,- 

en mag een cd opnemen. Ook is er een publieks-

prijs van c1.000,-. Job Cohen, burgemeester 

van Amsterdam, zal de prijzen uitreiken. Van-

wege het tienjarig jubileum van de YPF is er dit 

jaar een derde prijs in het leven geroepen: de 

Youri Egorov Gold Medal, vernoemd naar de 

charismatische Russische pianist die in 1988 op 

33-jarige leeftijd stierf aan aids. De eveneens uit 

Rusland afkomstige meesterpianist Evgeny 

Kissin, ambassadeur van de YPF, komt hem 

uitreiken. 

podium

Evgeny Kissin komt 
Youri Egorov Gold 
Medal uitreiken

In de zomer van 2010 nemen jonge 
talenten op initiatief van de Young 
Pianist Foundation vijf cd’s op met 
de werken van Rachmaninov. Naar 
verwachting komen die in de herfst 
van 2010 uit.


