
Doel van het festival is ondersteuning te bie-
den aan talentvolle masterstudenten van de 
conservatoria die binnenkort afstuderen en 
hun onafhankelijke leven als concertpianist 
gaan beginnen. Het festival is nadrukkelijk 
geen concours, maar een ontmoetingsplek 
voor beginnende en ervaren professionals.

Meesterpianisten & jong talent
De eerste editie van het Naarden International Piano Festival 
heeft onder artistieke leiding van Nino Gvetadze een aantal impo-
sante namen aan zich weten te binden: Alfred Brendel, Kristian 
Bezuidenhout, Jonathan Biss en Hannes Minnaar. Via internatio-
nale conservatoria werden zes masterstudenten geselecteerd, die 
tijdens het festival kennismaken met de meesterpianisten en de 
‘honorary guests’, waaronder zaaldirecteuren en impresario’s.
Het festival begint donderdagavond 9 mei met een openingscon-
cert door de Amerikaanse pianist Jonathan Biss. Op vrijdag en 
zaterdag zijn er lunchconcerten door de zes studenten, met daar-
aan 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 van Nino Gvetadze en Hannes Minnaar. 
Daags daarop is er een muzikale avond met meesterpianist Alfred 
Brendel, en Kristian Bezuidenhout sluit het festival op zondag 12 
mei af met een recital op pianoforte. 

Bij Andreas
Het Naarden International Piano Festival vindt plaats in Bij 
Andreas, Turfpoortstraat 29, Naarden Vesting, de tot een stijl-
volle concertzaal omgebouwde Andreaskerk in Naarden Vesting. 
De kerk is een jong podium voor een groot aantal activiteiten 
van de Robert F.W. Bruinsma Stichting, waaronder masterclas-
ses en concerten. Na de restauratie vond het eerste concert 
plaats in mei 2018. 

www.naardenpianofestival.nl
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Van 9 t/m 12 mei vindt de eerste editie plaats van het Naarden International Piano Festival. Het kersverse 

festival werd eind vorig jaar opgericht door pianiste Nino Gvetadze in samenwerking met de Robert F.W. 

Bruinsma Stichting in Naarden. 

Nino Gvetadze aan de vleugel Bij Andreas.
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