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Hristo Petrov | piano 

 
J. S Bach/ F. Busoni   Nun komm`der Heiden Heiland 
 
F. Schubert   Four Impromptus op. 90 
 Allegro molto moderato 
 Allegro 
 Andante 
 Allegretto 
 
pauze 
 
F. Chopin   Polonaise op.26 no. 1  
 Allegro appassionato 
 
 Nocturne op. 32 no. 1  
 Andante sostenuto  
 
 Nocturne op. 32 no. 2  
 Lento 
 
  Fantasie – impromptu op.66 
 Allegro agitato 
  
 Ballade no. 1, g moll 
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Hristo Petrov (* 1988, Bulgarije) kreeg op z’n zevende zijn eerste 
pianolessen. Op z’n veertiende werd hij aangenomen op de 
middelbare muziekschool in Pleven met als pianodocente Antoaneta 
Vodenicharova.  
Hij gaf regelmatig concerten door school georganiseerd in zijn 
woonplaats. Hij heeft toen het 2de  pianoconcert van Saint-Saëns  
uitgevoerd met het Filharmonisch Orkest van Pleven.  
Hristo heeft vele masterclasses gevolgd.  
Hij won prijzen bij nationale en internationale concoursen in Bulgarije: 
‘Svetoslav Obretenov’, ‘Competition for Russian music’, ’Franz 
Schubert’, ‘Hopes, Talents, Masters’, ‘Classic and 
Contemporaneousness’, ’Competition for pianists – accompanists’. 
 
De Bachelor opleiding heeft Hristo aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen afgerond bij Poddubnaya en Komen. In 
juni 2013 is Hristo cum laude geslaagd  voor 'Master of Music ' aan 
het Utrechts Conservatorium bij Klara Wurtz. Na zijn studie wordt hij 
vaak door haar gevraagd om haar te assisteren en les te geven aan 
haar studenten als zij zelf verhinderd is.  
In de zomer van 2007 en 2008 heeft Hristo prijzen gewonnen bij het 
Peter de Grote Festival. In 2008 heeft hij masterclasses gevolgd op 
het Schiermonnikoog Festival bij Jacques Rouvier en in 2009 volgde 
hij masterclasses bij Andrew Ball.  
In 2008 won Hristo een 2e prijs in het Prinses Christina Concours.  
In de zomer van 2009 heeft hij masterclasses gevolgd en concerten 
gegeven bij de pianofestivals in Portland en in Bethel (USA). In 2010 
haalde hij een eerste prijs in het Internationale Concours: ‘Hopes, 
Talents, Masters’  
Naast klassieke muziek speelt Hristo ook af en toe jazz. Verder heeft 
Hristo prijzen gewonnen tijdens concoursen voor zang en poëzie. 
Naast zijn studie geeft Hristo solo- en kamermuziekconcerten. 
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U wordt Vriend voor € 105,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 70,-. 
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  

Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 
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  


