
Groninger
Pianofestival
9 oktober 2021

Waar Sint Jansstraat 7
Wanneer zaterdag 9 oktober
Meer info bijvrijdag.nl/pianofestival

Voor Suzuki
pianoleerlingen



muziek

Heb jij pianoles volgens de Suzukimethode? Doe mee 

aan het Groninger Pianofestival! Pianisten uit het hele 

land zijn uitgenodigd voor een dag vol workshops, 

individuele lessen, groepslessen en een masterclass 

achthandig pianospel voor vergevorderde leerlingen. 

Alle onderdelen worden opgenomen en samengevoegd 

tot één grote compositie.

Het Groninger Pianofestival vindt op twee dagen 

plaats. Bekijk het programma van zaterdag 9 oktober

op bijvrijdag.nl/pianofestival en meld je daar aan.

In overleg zijn ook niet-Suzuki pianoleerlingen welkom. 

Groninger Pianofestival
Het Groninger Pianofestival wordt 

georganiseerd door Stichting Muziek-

Atelier, docenten van het Prins Claus 

Conservatorium en VRIJDAG, het huis

van de amateurkunst voor Groningen.

zaterdag 9 oktober

Leeftijd
3-18 jaar

Datum
9 oktober 2021

Tijd
12.00 - 17.00 uur

Locatie
Sint Jansstraat 7

9712 JM Groningen

Prijs
€ 50

muziek



Groninger
Pianofestival
10 oktober 2021

Waar Sint Jansstraat 7
Wanneer zondag 10 oktober
Meer info bijvrijdag.nl/pianofestival

Piamore piano-
concours met
workshops



muziek

Leeftijd
5-18 jaar

Datum
10 oktober 2021

Tijd
12.00 - 17.00 uur

Locatie
Sint Jansstraat 7

9712 JM Groningen

Prijs
€ 50

Ben jij tussen de 5 en 18 jaar en speel je piano? Doe mee met 

het Piamore Pianoconcours! Pianoleerlingen van elk niveau 

laten muziek van hun keuze horen aan een deskundige jury. 

Het is geen wedstrijd, maar je speelt wel mee in een film 

waarin alle onderdelen worden samengevoegd tot één grote 

compositie! Daarnaast zijn er workshops en/of ensemblelessen 

en eventueel een masterclass voor achthandig pianospel.

Het Groninger Pianofestival vindt dit jaar op twee

dagen plaats. Bekijk het programma van 10 oktober

op bijvrijdag.nl/pianofestival en meld je daar aan.

Ouders en publiek kijken mee via de livestream.

Groninger Pianofestival
Het Groninger Pianofestival wordt 

georganiseerd door Stichting Muziek-Atelier 

i.s.m. Stichting Piamore, docenten van het 

Prins Claus Conservatorium en VRIJDAG, het 

huis van de amateurkunst voor Groningen.

zondag 10 oktober


