
 

Mega piano-optreden

Maar liefst veertig pianisten verzorgen samen één optreden tijdens CityProms 2013. 

Zaterdagmiddag 22 juni spelen zij op twintig piano’s het bijzondere muziekstuk Piano

Kristoffer Zegers. Dit quatre-maisstuk wordt 

Oldehoofsterkerkhof. Solist Yoram Ish

Piano phasing bestaat uit twee partijen

De tweede partij is met name voor beginners go

gevorderden samen. Haarsma Muziek in Drachten stelt zijn muziekwinkel beschikbaar voor de 

repetitie op woensdagavond 19 juni. Ook regel

door Yamaha.  

“Met de geweldige inzet van pianodocent P

Meldijdocent Peter Hoelen doen hieraan mee

Drachten is CityProms erin geslaagd dit megaproject voor elkaar te krijge

Margot Hoiting. “Door naar dit stuk te luisteren 

Zegers is aanwezig tijdens de uitvoering van het stuk. Hij heeft piano

compositie van Steve Reich. De pianisten bepalen zelf het tempo. Dat zorgt ervoor dat er 

verschuiving in het ritme ontstaat

Programma bekend 

CityProms is het grootste festival voor klassieke muziek in Noord

vindt plaats op 21, 22 en 23 juni in Leeuwarden. 

CityProms 2013 zijn er optredens van onder andere: Het Noord Nederl

Pirvu, Tryater, het Matangi Quartet met dj Kypski, Johanette Zomer, Iris Hond 

Orkest. Het complete overzicht staat op de website van CityProms. Houd 

voor actuele informatie en bij slecht weer voor eventuele locatiewijzigingen

 www.cityproms.nl  
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