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Tobias Borsboom | piano 
 
 
 

J. S. Bach Franse suite nr. 6 in E-groot, BWV 817 
(1685-1750) allemande 
 courante 
     sarabande 
     gavotte 
     polonaise 
     menuet 
     bourrée 
     gigue 
 
W. A. Mozart  Sonate in D-groot, KV 576 
(1756-1791) allegro 
 adagio 
 allegretto 
 
F. Chopin Ballade nr. 2, op. 38 in F-groot,  
(1810-1849) andantino 
 
P a u z e  
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S. Prokofiev  Visions fugitives, op. 22 
(1891-1953) lentamente  
 andante  
 allegretto  

animato  
molto giocoso  
con eleganza 
pittoresco (arpa)  
commodo  
allegro tranquillo  
ridicolosamente  
con vivacità  
assai moderato  
allegretto  
feroce  
inquieto  
dolente  
poetico  
con una dolce lentezza  
presto agitaissimo e molto accentuato  
lento irrealmente 

 
L. Smit  Suite voor piano (1926) 
(1900-1943) prelude 
 forlane 
  rondeau 
 
 
 
 
 
 
Tobias Borsboom (1988, Leidschendam) krijgt zijn eerste pianolessen op de 
muziekschool in Leidschendam bij Denise Overeem en later Farida Zejnal. 
Al gauw wint hij diverse jeugdconcoursen, waaronder in 2001 het Petrof 
Festival en Kijkduin Concours. Na een masterclass van pianist Paolo 
Giacometti, georganiseerd door het Prinses Christina Concours (PCC), 
nodigt Giacometti Tobias uit om bij hem te studeren op de Jong-Talent 
afdeling van het Conservatorium in Utrecht. 



Tobias studeert bij Paolo Giacometti tot 2007. Hij volgt masterclasses, 
waaronder bij de beroemde Maria Joao Pires, Ruth Nye, Elza Kolodin, 
Geoffrey Madge, Vladimir Tropp, Evgeni Koroliov en Klaus Hellwig. Hij 
doet mee aan verschillende (kamer)muziekcursussen waaronder Feistritz 
(Oostenrijk), het Orlando Festival en de Holland Music Sessions. Tobias 
wint in 2006 met zijn pianotrio, met Lidewij Faber en Barbara Boeters, het 
Concertgebouw Entree Kamermuziekconcours. En een jaar later -in 2007- 
bereikt Tobias de halve finale van het YPF-concours (Young Pianist 
Foundation) en wint daarbij de prijs voor beste vertolking van een 
Nederlands compositie na 1914. In datzelfde jaar maakt hij een tournee door 
Amerika en Canada, waar hij optreedt in Los Angeles, San Francisco en 
Vancouver. 
 
Tobias Borsboom voltooit in 2007 het gymnasium in Voorburg en vervolgt 
zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn. In 2008 
maakt hij een tournee door Nederland in samenwerking met Japanse musici, 
georganiseerd vanuit het PCC en het Japanse Min-On, met onder meer een 
concert in het Concertgebouw van Amsterdam. Ook treedt hij op voor de 
ambassade in Milaan. Op het regionale Prinses Christina Concours in 
Rotterdam wint hij de 1e prijs.  
 
In 2010 speelt Tobias in de finale van het Nationale YPF pianoconcours 
Rachmaninov's 2e pianoconcert met het Noord Nederlands Orkest onder 
leiding van Michel Tabachnik, waarmee hij de 3e prijs wint. Ook wint hij 
opnieuw de prijs voor de beste vertolking van een Nederlandse compositie 
met zijn uitvoering van Strides van Theo Loevendie. Sindsdien wordt hij 
uitgenodigd om te spelen op kamermuziekfestivals als Kamermuziek in het 
Groen en het Orlando Festival. 
Op uitnodiging treedt Tobias op met verschillende orkesten. Afgelopen jaar 
vertolkte hij Beethovens 3e Pianoconcert, Rachmaninovs 2e Pianoconcert en 
Paganini Rhapsodie en Shostakovitsch 2e Pianoconcert, onder meer met het 
Nijmeegs Studenten Orkest in De Vereeniging Nijmegen, het Rotterdams 
Jeugd Orkest in de Laurenskerk in Rotterdam,  en het Leids Studenten 
Orkest in de Stadsgehoorzaal te Leiden. 
 
In 2011 voltooit Tobias zijn Bachelor aan het Conservatorium van 
Amsterdam en vervolgt daar zijn studie voor de Master Piano Klassiek bij 
Jan Wijn. | www.tobiasborsboom.nl 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
 
D e  r o z e n  z i j n   
a a n g e b o d e n  d o o r 


