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Wie is Nele Duijsters?

Nele Duijsters werd geboren te Maaseik op 2 december 1992. Op achtjarige
leeftijd begon ze haar piano-studies aan de Stedelijke Academie voor Muziek
& Woord te Maaseik bij Martin Verjans. In mei 2009 studeerde ze er vervroegd
af met een rapport van 100 %.

Sinds haar twaalfde geeft Nele recitals en concerten in België, Nederland en
Duitsland. Ze nam ook al deel aan internationale wedstrijden in het buitenland,
zoals het Chopin Golden Ring Festival te Bled (Slovenië), Cantu Piano Competition
en Val Tidone International Music Competition (Italië).

Momenteel behoort ze tot de Wibi Academy van de wereldberoemde
meesterpianist Wibi Soerjadi te Zeist (Nederland). Regelmatig neemt ze er
deel aan meerdaagse masterclasses.  Als protégée van Wibi Soerjadi krijgt ze
ook vaker privé-les van hem waarbij hij haar inwijdt in zijn technische, muzikale
en pianistieke geheimen en haar de moeilijkste partituren leert te ontcijferen.
Nele werd vorig jaar geselecteerd (op aanbeveling van Wibi Soerjadi) om
deel te nemen aan het Internationale Liszt Concours 2011 te Utrecht.

Nele won verschillende prijzen (ook als deel van een duo met slagwerker
Thomas Geysen) bij deelname aan het Prinses Christina Concours te Nederland
en tijdens de Vlaamse finale van Music Live (met als eerste prijs een concertreis
naar Zweden). Ze was laureate tijdens de nationale wedstrijd Dexia Classics in
2009 en ontving een tweede prijs in de Cavatine wedstrijd te Namen als jongste
deelnemer in de hoogste categorie.

In augustus van dit jaar werd ze uitgenodigd door de Paderewski Piano Academy
te Polen om gedurende één week les te volgen bij twee top-pedagogen van
de Russische School, Prof. A. Jazinski en Prof. I. Scheps. Samen met het
Torun Symphonic Orchestra kon ze er het Beethoven Pianoconcerto no. 3 instuderen
en uitvoeren. Met dit concerto werd ze halve finaliste tijdens de International
Piano Concerto Competition te Manchester (Engeland).

Memorabel is verder de uitvoering van het Liszt Concerto no. 2 samen met het
Limburgs Orkest Jeugd & Muziek olv. Rik Ghesquière in de Sint-Catharina
kerk te Maaseik in november vorig jaar.

Meer info? Surf naar www.neleduijsters.com


