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TOBIAS BORSBOOM  
piano 

 
 
 
Franz Schubert (1797-1828) Moments Musicaux, D780 

Moderato 
Andantino 
Allegro moderato 
Moderato 

 
Leopold Godowsky (1870-1938)  Java Suite. Phonoramas (1924) 
      Gamelan 

The Gardens of Buitenzorg” 
In the Kraton” 

 
PAUZE 
 
Claude Debussy (1862-1918)  Estampes (1903)     
      Pagodes       

La soirée dans Grenade     
 Jardins sous la pluie 

 
Maurice Ravel (1975-1937)  Gaspard de la Nuit (1908) 

Ondine 
Le gibet 
Scarbo 
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Tobias Borsboom, de pianist met 'een juweel van een toucher' (Trouw), speelt als 

winnaar van de Dutch Classical Talent Award sinds 2015 in de concertzalen van 

Nederland. Tezamen met violist won Piotr Jasiurkowski won hij tevens de Dutch 

Classical Talent-publieksprijs. Ook toerde hij als solist in Gershwins Pianoconcert in 

F met het Nederlands Studenten Orkest, en met zijn soloprogramma Wanderer in 

binnen- en buitenland. Zijn solorecitals geven blijk van zijn belangstelling voor 

hedendaagse muziek en zijn debuutalbum Wanderer  en zijn cd met Pan van Vítězslav 

Novák is met veel lof in de pers en media onthaald. 

 

Tobias toont zich een veelzijdig en creatief musicus, die ook op het gebied van 

kamermuziek zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Regelmatige 

kamermuziekpartners zijn cellist Lidy Blijdorp, violist Pieter van Loenen en saxofonist 

Femke Steketee. Met celliste Pamela Smits werkt Tobias sinds 2017 samen als 

programmeur van de concertserie Vriendenconcerten in de Zuiderkerk van 

Amsterdam. In 2018 is Tobias Borsboom met pianoduopartner Yukiko Hasegawa 

uitgekozen als Shizuoka no Meishutachi (Meesters of Shizuoka) in Japan, met 

verschillende optredens die daarop volgen. 

Tobias Borsboom is oprichter en leider van theatergroep De Schubertianen waarin de 

spelers in de huid kruipen van de artistieke vrienden van Schubert, en in de 

voorstelling De Housewarming 1826 houden zij een feest ter ere van hun grote 

vriend. Vanaf 2021 spelen zij Schobert, over de vriendschap tussen Franz Schubert en 

beste vriend Franz von Schober. 

 

De achterliggende jaren was Tobias eveneens prijswinnaar op concoursen als het YPF 

Piano Competition, het Concertgebouw Entree Kamermuziek Concours en het Prinses 

Christina Concours en meer. Hij voltooide in 2013 zijn master-opleiding aan het 

Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn. Daarvoor studeerde hij aan de Jong 

talent afdeling van het Utrechts Conservatorium bij Paolo Giacometti. Hij volgde 

masterclasses bij internationaal gerenommeerde musici als Maria João Pires, Klaus 

Hellwig, Georg Friedrich Schenck, Geoffrey Douglas Madge en Jan Boguslaw Strobel. 

Naast zijn gevarieerde drukke concertleven werkt Tobias Borsboom aan het 

Conservatorium van Amsterdam als correpetitor. 

 

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 € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

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 
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