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ir. Theo Tromp (L) 
& Emmy Verhey
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Wie Eindhoven een beetje kent, weet dat Philips een 

stevig stempel op de stad heeft gedrukt. Dit bedrijf, 

dat startte als lampenfabriek en vanuit Eindhoven de 

wereld veroverde, had een eigen woningcorporatie, 

schonk de stad diverse parken, bouwde een eigen 

theater (het Philips Ontspanningscentrum ofwel 

POC), had een eigen medische dienst op, stond 

aan de aftrap van de Philips Sport Vereniging (PSV) 

en droeg substantieel bij aan de bouw van 

Muziekgebouw Eindhoven, de thuishaven van 

het TROMP Concours en Festival. Ook het TROMP-

concours is gelieerd aan Philips. De naamgever, 

Theo Tromp, was lange tijd topman van Philips.  

 

Aanvankelijk stond bij iedere editie van dit twee-

jaarlijkse concours een ander instrument centraal. 

In 2010 werd besloten tot specificatie; voortaan 

legde het concours zich toe op slagwerk. Daarmee 

kreeg het concours een scherper profiel en nog 

meer aanzien, in binnen- én buitenland. Je ziet het 

aan de deelnemers; ze komen van heinde en verre. 

Win als percussionist het Tromp Concours en je 

internationale carrière gaat accelerando. 

Tromp gaf de aanzet tot het concours omdat hij 

vond dat getalenteerde jongeren meer gelegenheid 

verdienden om zich te tonen aan een internationaal 

publiek. Dankzij het Tromp Concours en Festival 

kloppen, roffelen, trommelen en beuken ’s werelds 

meest getalenteerde percussionisten in Eindhoven 

elf dagen lang op de deur van het internationale 

concertpodium. Ik wens de deelnemers daarbij veel 

succes en de bezoekers van het festival veel plezier. 

En de uiteindelijke winnaar? Die kan straks – net als 

Philips, talloze technologische bedrijven en 

vermaarde designers – zeggen: de wieg van mijn 

succes stond in Eindhoven.

KLOPPEN 
OP DE DEUR 
Knocking at the door

Anyone who knows Eindhoven a little knows that 

Philips has left its mark on the city. This company, 

which started here as a lamp factory and became a 

global corporation, had its own housing corporation, 

donated parks to the city, built a theatre (the Philips 

Ontspanningscentrum, or POC), set up its own 

medical service, and kickstarted Eindhoven Football 

Club PSV. It also made a substantial contribution to the 

construction of Muziekgebouw Eindhoven, home to 

the TROMP Competition and Festival. The competition 

itself is affiliated with Philips: it is named after 

Theo Tromp, the company’s long-time vice president. 

Initially, each edition of this biennial competition 

focused on a different instrument. In 2010 it was 

decided that from now on, the event would centre 

entirely on percussion. This gave it a clearer profile 

and even more prestige at home and abroad. 

Participants now come from far and wide, and 

winning the Tromp Competition is a major boost to 

an international career. 

Tromp initiated the event because he felt that talented 

young people deserved more opportunity to show 

themselves to an international audience. Thanks to 

the Tromp Competition and Festival, the world’s most 

talented percussionists display their talents on the 

concert stage for eleven days. 

I wish participants every good fortune, and visitors lots 

of fun. And the winner – like Philips, countless other 

technology companies, and renowned designers 

–  will be able to say: the cradle of my success was in 

Eindhoven.

John Jorritsma
Burgemeester
Eindhoven
-
Mayor Eindhoven
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GEACHTE LEZER, 
WAARDE GAST,
Dear reader, valued guest,

As board member of TROMP for the last time this year, 

I’m proud to look back at our achievements over the 

past fifty years. I’m in no doubt that this twenty-fifth 

anniversary event will be one of the most spectacular. 

Using state-of-the-art technology, we’ve programmed 

a competition and a festival that are unparalleled.

Until the beginning of this year, of course, we 

imagined something different. And yes, the Covid 

crisis is having an unprecedented impact. This is 

particularly true of our sector, which really can only 

exist by bringing together international musicians and 

audiences.

Partly as a result, TROMP and Muziekgebouw 

Eindhoven have taken a new and irreversible change 

of direction. Only in this way can we adopt a structural 

and forward-looking approach. 

The event still reflects our mission: to bring together 

top international percussion talents on a regular basis, 

give them the opportunity to train, show and further 

develop their skills, propel the profession onwards, 

share knowledge, innovate, and expand the repertoire.

Competitions such as TROMP are an essential link 

between the conservatoires and a professional career. 

It’s a springboard with global reach, which is why we 

have so many applications from all over the world 

this year.

I hope the Dutch government and the Performing Arts 

Fund will continue to support this crucial link in the 

chain of talent development.

TROMP will continue to innovate and expand over 

the next fifty years, and I can promise you that 

participants and audiences will see the results.

I hope you enjoy TROMP 2020.

Met trots kijk ik in mijn laatste editie als bestuurder van 

TROMP naar de ontwikkelingen die we de afgelopen 

50 jaar hebben doorgemaakt. Zonder twijfel durf ik 

te stellen dat deze 25ste jubileum-editie een van de 

meest spectaculaire zal zijn. TROMP heeft met de inzet 

van moderne technieken een concours en een festival 

weten te programmeren dat zijn weerga niet kent.

Natuurlijk hadden we het ons tot aan het begin van dit 

jaar wat anders voorgesteld, en ja, natuurlijk heeft de 

mondiale Covid crisis een ongekende impact. Zeker 

voor onze sector, die het echt moet hebben van het 

bijeenbrengen van internationale musici en publiek.

Misschien wel een beetje daardoor geholpen, is TROMP 

samen met het Muziekgebouw Eindhoven versneld 

een nieuwe route ingeslagen. Onomkeerbaar. Want 

uiteindelijk alleen zo structureel en toekomstgericht. 

En natuurlijk bij uitstek geschikt voor onze missie: 

internationale slagwerk toptalenten regelmatig bijeen-

brengen, om hen in de gelegenheid te stellen hun 

vaardigheden te trainen, te tonen en door te 

ontwikkelen. Het vakgebied voortstuwen, kennis delen, 

innoveren en het repertoire vergroten.

Ik durf te stellen dat concoursen zoals TROMP voor 

deze toptalenten een essentiële schakel zijn tussen 

de conservatoria en de uiteindelijk geambieerde 

renderende beroepspraktijk. Ze vormen een 

springplank met mondiale reikwijdte. Daarom hebben 

we ook dit jaar weer zo geweldig veel (internationale) 

aanmeldingen.

Graag zeg ik dit met grote klem ook nogmaals richting 

onze Overheid en het Fonds Podiumkunsten: Waarborg 

deze cruciale schakel in de keten van professionele 

talentontwikkeling!

TROMP zal blijven vernieuwen, uitbreiden en verbreden 

voor zowel de deelnemers als het publiek. U gaat daar 

de komende 50 jaar alles van merken, dat beloof ik u.

Ik wens u van harte een geweldige editie TROMP 2020.

Marijn 
ten Harmsen 
van der Beek
Voorzitter Bestuur 
Stichting TROMP 
Muziek Biënnale
-
Chairman of 
the Board 
TROMP Music 
Biennale Foundation
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In september 1971 vond in Eindhoven de eerste editie plaats 

van het Tromp Muziekconcours. Dat was mogelijk geworden 

door een schenking die Philips-topman ir. Theo Tromp bij zijn 

pensionering in 1969 deed aan de gemeente en in 1970 werd de 

Stichting opgericht. Zijn visie was een concours dat om de twee 

jaar gehouden zou worden. Daarin zou telkens een ander solo-

instrument centraal staan. Deelnemers moesten woonachtig 

zijn in de Benelux. Daarmee was Nederland een concours voor 

klassieke muziek rijker. Veel waren er toen niet in ons land. Het 

Internationaal Gaudeamus Vertolkers Concours, het Internatio-

naal Vocalisten Concours en het Nationaal Vioolconcours Oscar 

Back - dan had je het wel gehad.

Je zou dus verwachten dat dit als groot nieuws behandeld zou 

worden. Het Eindhovens Dagblad pakte er flink mee uit, zoals 

te verwachten was. Maar van de landelijke kranten was het 

Algemeen Dagblad de enige die er meer aandacht aan schonk 

dan een berichtje met data, prijzengeld en namen van juryleden. 

Blijkbaar was de nieuwsgierigheid van de muziekjournalisten 

van andere kranten niet groot genoeg om af te reizen naar het 

zuiden om zelf te ervaren wat deze nieuweling te bieden had.

Paul Hellmann van het Algemeen Dagblad sprak vrij uitgebreid 

met winnares Emmy Verhey, net na de toekenning van de prijs. 

Ze is blij met de overwinning, maar vooral ook moe. Hij beschrijft 

hoe ze stil en bleek in een hoekje zit bij te komen, maar zich te-

gelijkertijd realiseert dat er die dag nog een heel programma in 

het verschiet ligt. Een repetitie voor een concert later die avond, 

de prijsuitreiking in het stadhuis, en een afsluitend diner. “Er 

komt geen eind aan”, verzucht ze. Hellmann omschrijft Verhey 

als een gerijpt violiste die haar succes weet te relativeren, maar 

die met meer hart speelt dan voorheen, in de woorden van haar 

voormalige docent Herman Krebbers. De eerste prijs betekende 

voor Verhey een nieuwe impuls voor haar loopbaan.

Recensente Coco de Jong-Stolle van het Eindhovens Dagblad 

repte van een hoog peil bij enkele deelnemers, waardoor maar 

twee van de acht semifinalisten doorgingen naar de finale. Naast 

Emmy Verhey was dat de Bulgaar Vesselin Parachkevov, toen 

woonachtig in België. Een spannende finale, waarin de twee 

elkaar weinig toegaven, maar die uiteindelijk toch overtuigend 

gewonnen werd door Verhey. Na Verhey heeft het concours 

verscheidene laureaten gehad, die vervolgens een gedegen car-

rière opbouwden. Voorbeelden van Nederlandse winnaars zijn 

pianisten Ivo Janssen (1986) en Bart van de Roer (1996, nu vooral 

bekend als lid van het Storioni Trio), hoboïste Pauline Oostenrijk 

(1988), en slagwerkers Niels Meliefste (tweede prijs 2000, nu lid 

van Slagwerk Den Haag) en Dominique Vleeshouwers (2014 en 

in 2020 ook winnaar van de prestigieuze Nederlandse Muziek-

prijs). Op de lijst met de concourswinnaars staan ook namen 

van buitenlandse musici die wereldwijd zijn doorgebroken. 

Sinds de eerste editie is het muziekconcours sterk gegroeid 

en ook van gedaante veranderd. Na drie edities werd een jaar 

extra overgeslagen, waarna het concours voortaan in even jaren 

plaatsvond. Het werd met ingang van 2002 opengesteld voor 

deelnemers van buiten de Benelux, en veranderde een aantal 

keren van naam. Toen besloten werd om vanaf 2010 door te 

gaan als internationaal slagwerkconcours, kreeg het definitief 

de naam TROMP Percussion Eindhoven. In de editie van 2004 

rond het strijkkwartet werd voor het eerst een festival aan het 

programma toegevoegd. Tegenwoordig is TROMP met diverse 

educatieve activiteiten, laureatenoptredens en masterclasses 

voor slagwerkprofessionals, ook in de tussenjaren, veel meer 

dan alleen een biënnale met een concours en een festival. In 

2020 heeft TROMP, gezien de coronamaatregelen, zowel een 

online als een live karakter. Zo wordt dit jubileumjaar nog uitzon-

derlijker dan we van tevoren hadden  kunnen denken.

Door een schenking van Philips-topman
ir. Theo Tromp werd in 1970 de stichting TROMP 
opgericht. Zijn visie was een concours dat om de 

twee jaar gehouden zou worden. Daarin zou telkens 
een ander solo-instrument centraal staan.

Verscheidene laureaten 
hebben hun doorbraak te danken 

aan het concours.
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1. Juryleden / Jury members, 1971

2. Kai Strobel, 2018

3. Gasten Guests finale, 1971

4. Les tambours du bronx, 2012

5. Ethel string quartet, 2008

6. TROMP programme & banner, 2008 

7. Young Art Night - Glenn Kotche, 2016
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4. 

5. 
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The first Tromp Music Competition took place in Eindhoven in 

September 1971. It was made possible by a donation to the mu-

nicipality by Philips vice president Theo Tromp when he retired in 

1969, and the foundation was established in 1970. 

His vision was a competition that would be held every two 

years, and would focus on a different solo instrument each 

time; participants had to live in the Benelux. This meant that 

the Netherlands gained a classical music competition at a time 

when there were not many in this country. The International 

Gaudeamus Interpreters Competition, the International Vocalists 

Competition, and the Oscar Back National Violin Competition – 

that was about it, so you’d expect this to be treated as big news. 

The Eindhovens Dagblad wrote about it extensively, as you 

might expect. But the Algemeen Dagblad was the only national 

newspaper to give it more attention than a short piece detailing 

the dates, prize money, and jury members. Other papers’ music 

journalists were apparently not curious enough to travel to the 

south of the country and experience for themselves what this 

newcomer had to offer.

 Paul Hellmann of the Algemeen Dagblad talked at length with 

Emmy Verhey just after she was awarded the prize. She is happy 

with her victory, but above all tired. He describes how she is 

recovering in a corner, quiet and pale, realising that a whole 

programme still lies ahead of her that day. A rehearsal for a con-

cert later that evening, the awards ceremony in the town hall, 

and a closing dinner. “There is no end to it”, she sighs. Hellmann 

depicts Verhey as a matured violinist, who knows how to put her 

success into perspective, but who plays with more feeling than 

before, in the words of her former teacher Herman Krebbers. 

For Verhey, this first prize gave her career new momentum.

Critic Coco de Jong-Stolle of the Eindhovens Dagblad noted a 

particularly high standard among a few of the participants. 

Consequently only two of the eight semifinalists made it to the 

finals. One was Emmy Verhey, the other the Bulgarian Vesselin 

Parachkevov, then living in Belgium. It was an exciting and even-

ly matched final, but in the end Verhey won a convincing victory. 

After her, the competition had several laureates who went on to 

build solid careers. 

Other Dutch winners include pianists Ivo Janssen (1986) and 

Bart van de Roer (1996, now chiefly known as a member of the 

Storioni Trio), oboist Pauline Oostenrijk (1988), and percussionists 

Niels Meliefste (who won second prize in 2000, and is now a 

member of Slagwerk Den Haag) and Dominique Vleeshouwers 

(who came first in 2014, and won the prestigious Nederlandse 

Muziekprijs in 2020). The list of winners also includes names of 

foreign musicians. Many of these broke through internationally 

afterwards.

 Since the first edition, the competition has grown strongly and 

changed shape. After three editions, it skipped an extra year and 

has since taken place in even years. It opened to participants 

from outside the Benelux in 2002, and changed its name a 

number of times.

 In 2010, the event became an international percussion competi-

tion and was named TROMP Percussion Eindhoven. In the 2004 

edition, which focused on string quartets, a festival was added 

to the programme for the first time. Nowadays TROMP is not just 

a biennial competition and festival: there are educational activi-

ties, laureate performances, and masterclasses for percussion 

professionals in the intervening years as well. 

In 2020, because of the coronavirus, TROMP will be part live and 

part online. As a result,  this anniversary year will be even more 

exceptional than we could ever have imagined.

The TROMP foundation was created in 1970 
through a donation by Philips vice-president 

Theo Tromp. He envisaged a music competition to 
be held every other year, that would focus on a 

different solo instrument each time.

Several laureates 
owe their breakthrough to 

the competition.
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Emmy Verhey
1971 — Violin

Ank Mulder
1973 — Flute

Hans Meijer
1975 — Oboe

Ria Moortgat
1978 — Clarinet

Hans Jaszyk
1980 — Piano

Eeva Koskinen
& Charlie Wiedern
1982 — Violin

Marieke Schneemann 
& Andrea Kollé
1984 — Flute

Ivo Janssen
1986 — Piano

Pauline Oostenrijk
1988 — Oboe 

Ronald 
van Spaendonck
1990 — Clarinet

Albert Brüggen 
& Marie Hallynck
1992 — Cello

Simone Otto
1994 — Saxophone

Bart van de Roer
1996 — Piano

Johan Fostier
1998 — Guitar

Claire Edwardes
2000 — Percussion

Nenad Markovic
2002 — Trumpet

Quatuor Amedeo 
Modigliani 
2004 — String quartet

Yi-ping Yang
2006 — Percussion

Heath Quartet
2008 — String quartet

Alexej Gerassimez
2010 — Percussion

Alexandre Esperet
2012 — Percussion

Dominique 
Vleeshouwers
2014 — Percussion

Emil Kuyumcuyan
2016 — Percussion

Kai Strobel
2018 — Percussion

WINNAARS TROMP
Tromp winners



Interview 
ANNELIE GELIJNS-TROMP

Als dochter van Theo Tromp, de oprichter van het Tromp Muziekconcours, 
is Annelie vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het evenement. 
Theo Tromp was topman bij Philips. Bij zijn pensionering in 1968 was hij 

vice-president. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. 
In 1945 was hij kortstondig minister van Waterstaat in het laatste 

oorlogskabinet. Theo Tromp was jarenlang curator van de Technische 
Universiteit Eindhoven, en speelde een grote rol in de nieuwbouw van 

dat instituut. In 1968 schonk hij een aanzienlijk bedrag aan de gemeente dat 
bestemd was voor het organiseren van een regelmatig terugkerend 

muziekconcours. Hij overleed in 1984.

10

Mrs. Tromp 
& Emmy Verhey



As the daughter of Theo Tromp, founder of the Tromp 

Music Competition, Annelie has been closely involved 

with the event from the start. Theo Tromp was one of 

the top executives at Philips. He retired in 1968 as vice 

president. He was active in the resistance during the 

Second World War and served a brief term as Minister 

of Water Management in 1945 as part of the last war 

cabinet. Theo Tromp was curator of the Eindhoven 

University of Technology for many years, and played a 

major role in planning new housing at that institute. In 

1968, he donated a considerable amount of money to 

the municipality, intended to fund a recurring music 

competition. He passed away in 1984.

What was special about my father was that he was a good 

listener. He wasn’t afraid to ask for advice. It allowed him to stay 

in touch with the wider world. When he retired, he wanted to do 

something both for the community and for young musicians. He 

was not an active musician himself, but my brother, who died 

of a brain tumour in 1947, played the accordion. My father did 

not want to sit on the board, so he asked me to take care of the 

organisation of the competition. He would have been more than 

pleased if it had run for just 25 years.

My father was personally responsible for the closing dinner for 

each competition. He wanted it to be a big event in Eindhoven 

where everyone was welcome, from young to old, left to right. 

But he also made sure to invite high-ranking people. He made 

quite a show of it and expected everyone to come in tuxedos, 

which was a bit expensive for the poor laureates. He spent hours 

working out the right seating arrangement. It was always a grand 

celebration. For the competition itself, he personally assigned 

special tasks to certain people. For example, a POC guard was 

asked to ring a bell to announce each subsequent participant. 

The competition had a very personal ambience, something that 

it has retained over the years. That is invariably the response we 

get, both from candidates and jury members. The participants 

have been housed with host families from the outset. They have 

lunch together, they listen to each other’s performances.

Its success is partly due to the municipal officials for art and cul-

ture, and to the Friends of Tromp. Violinist Emmy Verhey was our 

first winner, and the prize gave her career prospects a new boost. 

She played through tears at my father’s funeral. His death left a 

huge hole to fill, but everyone helped to keep the competition 

going, which is what he wanted.

He would have been very pleased with the transition from 

varying solo instruments to a percussion-only competition. It suits 

Eindhoven. It pairs perfectly with high tech. A symbiosis between 

the two could and should be explored and exploited. The music in 

the competition has changed as a result, because the pieces are 

always taken from contemporary repertoire. The wonderful thing 

is that percussion is so versatile. I still remember Yi-Ping Yang’s 

performance in 2006. She turned it into an athletic spectacle as 

she sprinted back and forth between her instruments. Alexandre 

Esperet, on the other hand, just played a single drum in the 

competition, a fantastic experience in its own right.

The character
of the competition was 

very personal,
something it has

retained over the years.

De sfeer van het concours
was heel persoonlijk.

Dat typeert het concours
nog steeds. 
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Bijzonder aan mijn vader was, dat hij goed kon luisteren. Hij was niet bang 

om raad te vragen. Daardoor kon hij zich altijd breed oriënteren. Toen hij met 

pensioen ging, wilde hij iets voor de gemeenschap doen. Hij wilde ook iets 

doen voor jonge mensen die in de muziek bezig waren. Zelf was hij daar niet 

actief in, maar mijn broer, die in 1947 aan een hersentumor gestorven was, 

speelde accordeon. Mijn vader wilde zelf niet in het bestuur zitten. Hij vroeg 

mij om te zorgen voor de organisatie van het concours. Als het vijfentwintig 

jaar zou draaien, zou hij al meer dan tevreden zijn.

Het afsluitende diner van elk concours was zijn avond. Het moest een 

groot ding zijn in Eindhoven. Mijn vader maakte er een hele show omheen, 

nodigde ook hooggeplaatste mensen uit. Maar iedereen was er welkom, van 

jong tot oud, van links tot rechts. Iedereen moest in smoking komen, wat 

wel een aderlating was voor die arme laureaten. Hij was uren bezig om de 

juiste tafelplaatsing uit te dokteren. Het was altijd een geweldig feest. Voor 

het concours zelf regelde hij persoonlijk mensen die hand- en spandiensten 

wilden verrichten. Zo mocht een bewaker van het POC met een bel rinkelen 

om elke volgende deelnemer aan te kondigen. De sfeer van het concours 

was heel persoonlijk. Dat typeert het concours nog steeds. We horen dat 

altijd opnieuw terug, zowel van kandidaten als van juryleden. De kandidaten 

zijn van begin af aan ondergebracht bij gastgezinnen. Ze lunchen gezamen-

lijk, luisteren naar elkaars optredens.

Dat het zo’n succes werd, is mede te danken geweest aan de ambtenaren 

voor kunst en cultuur bij de gemeente, en aan de Vrienden van Tromp. De 

eerste winnaar was Emmy Verhey. Door de prijs gingen er weer deuren voor 

haar open. Ze heeft nog gespeeld bij de uitvaart van mijn vader, met tranen 

in de ogen. Toen hij stierf viel er een enorm gat, maar iedereen heeft mee-

geholpen om het concours overeind te houden, zoals hij gewild heeft.

Hij zou heel ingenomen geweest zijn met overgang van wisselende solo-

instrumenten naar een concours voor alleen percussie. Het past bij 

Eindhoven. Je kunt het gemakkelijk combineren met hi-tech. Een symbiose

 tussen die twee zou verder onderzocht en uitgebuit kunnen worden. 

De muziek in het concours is erdoor veranderd, omdat het altijd gaat om 

hedendaags repertoire. Het mooie is dat percussie zo veelzijdig is. Ik kan 

me nog heel goed het optreden herinneren van Yi-Ping Yang in 2006. Door 

tussen haar instrumenten heen en weer te rennen maakte ze daar een 

sportief spektakel van. Alexandre Esperet bespeelde juist een enkele 

trommel, en ook dat was fantastisch om mee te maken.
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Violiste Emmy Verhey won de eerste editie van 
het Tromp Muziekconcours in 1971. 

Het gaf haar loopbaan een nieuwe impuls.

12

Interview 
EMMY VERHEY

Emmy Verhey
& Jury
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Violinist Emmy Verhey won the first edition of the 

Tromp Music Competition in 1971, and it breathed new 

life into her career.

The timing of the Tromp Competition was actually quite 

inconvenient. I’d become a mother just three months prior, 

at the age of 22. But a competition is a unique, inspiring 

experience. You want to win, and it’s a wonderful opportunity to 

study new repertoire and meet other people. You learn to deal 

with tension and work towards a specific goal. And I needed 

the boost, because I was struggling to book concerts. I’d spent 

a year studying in Moscow, so I’d fallen off the radar for Dutch 

orchestras and audiences.

I started studying soon after my daughter was born, because 

I knew the competition was coming. I wanted to be fully 

prepared. The program included a violin concerto by Camille 

Saint-Saëns and the second violin concerto by Oscar van 

Hemel. I had previously entered the Tchaikovsky Competition 

in Moscow and the Oscar Back Competition. The Tromp 

Competition stood out because it was so well organized. They 

had thought of everything, every single detail. The atmosphere 

in competitions like this is really dependent on the organiser. 

The people behind Tromp were nice, friendly people who never 

made you feel like a lesser person. That can have quite an 

impact on the level of your performance. It was cosy, felt like a 

warm bath. I had a great time with my colleagues, and after the 

competition, everyone came together for a huge dinner in the 

Eindhoven Stadsschouwburg. It’s wonderful when people who 

have the means put in the effort to organise an event like this.

The first prize put me back in the spotlight. I was able to book 

concerts in the Netherlands and abroad, with the Rotterdam 

Philharmonic Orchestra, the Residentie Orchestra, and the 

Concertgebouw Orchestra. I used the prize money to buy my 

first car, a second-hand Renault 4. That was an absolute luxury, 

because what it really bought me was my freedom. I lived 

in Bijlmermeer in Amsterdam, and taking public transport to 

concerts all over the country was virtually impossible. With a 

car, I could go wherever I pleased.

With the prize money
I bought my first car,

a second-hand
Renault 4.

Van het prijsgeld heb ik
mijn eerste autootje gekocht,
een tweedehands Renault 4.
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Het Tromp Concours kwam eigenlijk erg onhandig uit. Ik was 22 en drie maanden 

daarvoor net moeder geworden. Maar een concours is een unieke belevenis. 

Meedoen is inspirerend. Je wilt winnen, en het is goed om ander repertoire in 

te studeren en andere mensen tegen te komen. Je leert omgaan met spanning, 

en je werkt ergens naartoe. Ik had het ook nodig, want het was toen al lastig om 

optredens te krijgen. Doordat ik een jaar in Moskou had gestudeerd was ik uit het 

zicht geraakt van de Nederlandse orkesten en het publiek.

Omdat ik wist dat het concours eraan kwam, ben ik na de bevalling snel weer 

begonnen met studeren. Ik wilde goed voorbereid zijn. Op het programma 

stonden onder andere een vioolconcert van Camille Saint-Saëns en het tweede 

vioolconcert van Oscar van Hemel. De jaren daarvoor had ik meegedaan aan het 

Tsjaikovski Concours in Moskou en het Oscar Back Concours. Het Tromp 

Concours sprong eruit omdat het zo goed georganiseerd was. Aan alles was 

gedacht. De organisaties achter dergelijke concoursen bepalen doorgaans de 

sfeer. De initiatiefnemers van Tromp waren aardige, sociale mensen, die zich 

niet boven je verheven voelden. Dat beïnvloedt de prestatie die je kunt leveren. 

Het was gezellig, een warm bad. Ik heb een mooie tijd gehad met mijn collega’s. 

Na afloop was er een enorm diner voor iedereen in de Stadsschouwburg. Het is 

geweldig als mensen met die mogelijkheden zoiets op willen zetten.

Door de eerste prijs kwam ik weer in de belangstelling te staan. Ik kon concerten 

doen in Nederland en daarbuiten, met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 

het Residentie Orkest en het Concertgebouworkest. Van het prijsgeld heb ik mijn 

eerste autootje gekocht, een tweedehands Renault 4. Dat was een rijkdom voor 

me, want ik kocht er mijn vrijheid mee. Ik woonde in de Bijlmermeer, en het was 

ondoenlijk om vandaar met het openbaar vervoer naar concerten in het land te 

gaan. Met een auto kon ik gaan en staan waar ik wilde.
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Claire Edwardes won in 2000 de eerste editie van het concours 
die aan slagwerk gewijd was. In die periode draaide het concours nog om 

wisselende instrumenten. Pas in 2010 werd het definitief een concours 
voor slagwerk, TROMP Percussion. 
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Interview 
CLAIRE EDWARDES

Claire Edwardes 
& Niels Meliefste, 2011
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In 2000, Claire Edwardes won the first edition of the 

Tromp Competition dedicated to percussion. At the 

time, the competition still alternated between different 

instruments. The competition modified to focus entirely 

on percussion in 2010 with TROMP Percussion.

I had already won a music competition in Australia in 1999, but 

that was for all instruments. As a percussionist, you may be 

competing against a violinist, which can be an advantage, given 

the strong visual aspect of your performance. That same year, 

I came to the Netherlands to study, first in Rotterdam, then in 

Amsterdam. I participated in the TROMP Music Competition 

in 2000, the first year it was entirely devoted to percussion. If 

everyone is playing the same instrument, it is easier to com-

pare participants. The competition could be a real nightmare, 

especially if you had to quickly build an extensive set-up. It’s 

not just handling the music, it’s the logistics of setting up, as 

well. I remember finding Yannis Xenakis’ Rebonds an incredible 

challenge. Much of my performance was guesswork, when 

you actually need to be quite sure of what you’re doing. I was 

also the only woman and, as an Australian, the only non-Dutch 

participant. The jury recognised that virtuoso technique was 

only part of performing. They were just as interested in the mu-

sician’s ability to engage the audience. You have percussionists 

who rely on fast play and stick juggling, but that’s not what it’s 

about for me. In James Macmillan’s Veni, Veni, Emmanuel, I was 

able to showcase more of my musical depth. This is one of 

the few percussion concerts in which the emphasis is not on 

impressive gestures, but on the impact of the music itself on 

the audience.

The first prize has given me many opportunities to perform. I 

played James Wood’s Spirit Festival with Fire with Slagwerk Den 

Haag. Wood has continued to support me ever since. I founded 

the Duo Vertigo with Niels Meliefste, who finished second in 

2000. That duo has gone on to perform many concerts. I also 

still have a good relationship with the Adams percussion com-

pany. But because the TROMP Competition was only intended 

for participants from the Benelux at the time, it didn’t have 

much of an international reputation. Winning a competition in 

Wales was my real international breakthrough. I then went my 

own way. I didn’t work with an agent because I didn’t want to 

sell out to commerce. Back in Australia, I became the artistic 

director of Ensemble Offspring, which I’d helped found in 1995. 

In my seven years in Europe, I regularly returned to Australia 

to perform with them. We perform music by composers such 

as Yannis Xenakis, Kaija Saariaho and Gérard Grisey, and 

commission new works, as well. We want to give a voice to 

composers from under-represented groups, such as women 

and the original inhabitants of Australia. Our goal is to promote 

culture in Australia.

There are percussionists 
who rely on fast play and 
juggling with their sticks, 

but that’s not what it’s 
about for me.

Je hebt slagwerkers die het moeten 
hebben van snel spel en het 

goochelen met hun stokken, maar dat 
is niet waar het bij mij om draait.
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In 1999 had ik in Australië al een muziekconcours gewonnen, maar dat was voor alle 

instrumenten. Als slagwerker moet je het dan opnemen tegen een violist. Dan heb 

je een voordeel, omdat er een sterk visueel aspect aan je optreden zit. Datzelfde jaar 

kwam ik naar Nederland om te studeren, eerst in Rotterdam, daarna in Amsterdam. Ik 

heb in 2000 deelgenomen aan het TROMP Muziekconcours, dat toen voor het eerst 

geheel aan slagwerk gewijd was. Als iedereen hetzelfde instrument bespeelt is het 

beter mogelijk om de deelnemers te vergelijken. Het concours was soms wel een echte 

nachtmerrie, vooral wanneer je een uitgebreide set-up snel moest opbouwen. Dan 

moet je je niet alleen bezig houden met de muziek, maar ook met de logistiek van het 

opzetten. Ik herinner me dat ik Rebonds van Yannis Xenakis een 

ongelofelijke uitdaging vond. Een groot deel van de uitvoering was giswerk, terwijl je 

eigenlijk vrij zeker moet zijn van wat je aan het doen bent. Ik was ook de enige vrouw 

en, als Australische, ook nog eens de enige deelnemer die niet uit Nederland kwam. 

De jury zag in dat een virtuoze techniek maar een deel van het verhaal was. Net zo 

belangrijk vonden ze het vermogen van een musicus om het publiek op sleeptouw te 

nemen. Je hebt slagwerkers die het moeten hebben van snel spel en het goochelen 

met hun stokken, maar dat is niet waar het bij mij om draait. In Veni, Veni, Emmanuel 

van James Macmillan kon ik meer van mijn muzikale diepgang laten zien. Dat is een 

van de weinige slagwerkconcerten waarin de nadruk niet ligt op een indrukwekkende 

gestiek, maar op de impact van de muziek zelf op het publiek.

De eerste prijs heeft me veel mogelijkheden opgeleverd om op te treden. Met Slagwerk 

Den Haag heb ik Spirit Festival with Fire van James Wood gespeeld. Wood is me sinds-

dien altijd blijven steunen. Met Niels Meliefste, die in 2000 tweede werd, heb ik het Duo 

Vertigo opgericht. Dat duo heeft veel optredens gedaan. Ook heb ik nog steeds een 

goede band met slagwerkbouwer Adams. Maar omdat het TROMP Concours alleen 

bedoeld was voor deelnemers uit de Benelux, was het daarbuiten te weinig bekend. 

Dat ik internationaal bekend werd, heb ik eerder te danken aan een concours in Wales, 

een jaar later, waar ik ook als eerste eindigde. Ik ben daarna mijn eigen gang gegaan. 

Ik heb geen agent genomen, omdat ik me niet wilde overleveren aan de commercie. 

Terug in Australië ben ik artistiek leider geworden van Ensemble Offspring, waarvan ik in 

1995 een van de oprichters was. In de zeven jaar dat ik in Europa zat, ben ik regelmatig 

naar Australië gereisd om met hen op te treden. We brengen muziek ten gehore van 

componisten als Yannis Xenakis, Kaija Saariaho en Gérard Grisey, en we verstrekken 

opdrachten voor nieuwe werken. Daarin willen we componisten uit ondervertegen-

woordigde groepen, zoals vrouwen en de oorspronkelijke bewoners van Australië, een 

stem geven. Ons doel is om cultuur in Australië te bevorderen.
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Frits van Rappard was tussen 2004 en 2013 bestuurslid van Tromp. 
In die periode heeft hij ups en downs meegemaakt. 
En veranderingen, zoals de overgang naar slagwerk.
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Interview 
FRITS VAN RAPPARD

2012 > Garrett Mendelow, Alexandre Esperet,
Galdric Subirana

2016 > Emil Kuyumcuyan, Sven Hoscheit, 
Dan DeSimone

2018 > Nikolay Ivanov, Kai Strobel, 
Elliot Gaston-Ross

2010 > Alexej Gerassimez, Mike Truesdell, 
Vassilena Serafimova 

2014 > Dominique Vleeshouwers, 
Brandon Iiaw, Matthew Penland
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Frits van Rappard served as a Tromp board member 

from 2004 to 2013. During that period, he experienced 

plenty of ups, downs, and changes, including the 

transition to percussion.

It was a two-stage donation that gave Tromp its working capital. 

The first part was gifted to the municipality of Eindhoven in 

1969 – 150,000 guilders, which would amount to approximately 

half a million euros today. With that money a competition had to 

be organized for young musicians from the Benelux. The Tromp 

Foundation was established in 1970 to achieve that goal. The 

second donation, another 100,000 guilders, followed in 1980.

The foundation was privatized in 2000, but maintained financial 

support from the municipality. A year later the competition 

expanded beyond the Benelux.

After my retirement in 2003, I served on the Tromp Competition 

board from 2004 to 2013. During that period we abandoned the 

idea of focusing on a different instrument each time. Instead, we 

decided to alternate between string quartets and percussion. 

This caused problems, because if one member drops out, the 

entire quartet has to withdraw. That happened in 2004, when 

Matangi cancelled at the last minute. Only half of the quartets 

showed up that year.

2004 was an important year for us. The city's culture department 

was forced to scrap a range of subsidies, which meant that 

Tromp was going to lose its support in 2007. That felt like an 

unfair blow: first the municipality wants the organisation to stand 

on its own two feet, only to cut off its legs. That could have been 

the end, but under the leadership of Annelie Gelijns-Tromp, 

daughter of the competition's founder, we were able to 

successful lobby and alderman Van der Grinten was forced to 

concede. But the organisation itself had also changed. We 

decided to outsource the biennale to the Muziekgebouw, who 

would handle logistics and promotion.

Because only half of the string quartets showed up in 2008, the 

board decided to turn it into a percussion-only competition from 

2010 onwards. I was the only one who didn’t vote in favour of 

that. While I admired the players' musicianship, but had little 

affinity with the music itself. Tromp Percussion is practically 

unique in the world, and the Repertoire Days attract potential 

participants. For them, it may be the crowning moment of their 

conservatory career.

Tromp's financial situation has been under pressure since 2010. 

Corporate sponsorship has declined. In 2012, we received our 

first round of support from the Performing Arts Fund. Our 

position is always tricky, because funding commitments will 

never go beyond what is necessary. Turning a profit means 

having to give money back and running the risk that your next 

edition will get less funding. That means breaking even, or 

running at a small loss, is the ideal. An extra complication is that 

governments pay annually, while Tromp operates on a two-year 

cycle. The bottom line is and always will be that there should 

be enough funding to organise the next edition. So it's almost 

certain that the next edition in 2022 will go ahead.

For participants
TROMP may crown their

conservatory career.

Voor de deelnemers
is TROMP de kroon

op hun conservatoriumcarrière.
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Frits van Rappard was tussen 2004 en 2013 bestuurslid van Tromp. In die periode heeft 

hij ups en downs meegemaakt. En veranderingen, zoals de overgang naar slagwerk.

Tromp beschikte over een basisvermogen door middel van een gift aan de gemeente 

Eindhoven in twee etappes. Het eerste deel, verstrekt in 1969, was een bedrag van 

150.000 gulden, omgerekend een half miljoen euro. Met dat bedrag moest een 

concours georganiseerd worden voor jonge musici uit de Benelux. Voor de uitvoering 

werd in 1970 de Stichting Tromp opgericht. De tweede schenking van nog eens 100.00 

gulden volgde in 1980. De stichting werd in 2000 geprivatiseerd, maar nog steeds 

financieel ondersteund door de gemeente. Een jaar later spreidde het concours zich 

uit buiten de Benelux.

Na mijn pensionering in 2003 heb ik van 2004 tot 2013 in het bestuur van het Tromp 

Concours gezeten. In die periode stapten we af van de opzet om elke keer een ander 

instrument centraal te stellen, en besloten we om beurtelings te werken met het 

strijkkwartet en slagwerk. We liepen er tegenaan dat een heel kwartet zich terugtrekt, 

zo gauw een lid afvalt. In 2004 meldde Matangi zich op het laatste moment af. Van de 

kwartetten kwam toen maar de helft opdraven.

Datzelfde jaar kreeg de afdeling cultuur van de gemeente de opdracht allerlei subsidies 

te schrappen. In 2007 zou Tromp zijn ondersteuning kwijtraken. Wij vonden dat 

onrechtvaardig: eerst op last van de gemeente op eigen benen moeten staan, waarna 

de gemeente die benen afzaagt. Dat was bijna het einde geweest. Maar stichters-

dochter Annelie Gelijns-Tromp zette met succes een lobby op, waarna wethouder Van 

der Grinten door het stof moest. Bovendien veranderde toen de organisatie van Tromp. 

De biënnale werd operationeel uitbesteed aan het Muziekgebouw: dat ging de 

organisatie en de promotie verzorgen.

Omdat in 2008 wederom maar de helft van het aantal strijkkwartetten kwam opdagen 

besloot het bestuur er vanaf 2010 een exclusief slagwerkconcours van te maken. Ik 

stemde als enige tegen. Ik bewonderde de muzikaliteit van de spelers, maar had weinig 

affiniteit met de muziek. Tromp Percussion is vrijwel uniek in de wereld, en speelt zich 

bij potentiële deelnemers in de kijker met de Repertoire Days. Voor de deelnemers is 

het de kroon op hun conservatoriumcarrière.

Financieel is de situatie van Tromp vanaf 2010 onder druk komen te staan. De bedrijfs-

sponsoring is steeds verder afgenomen. Wel hebben we in 2012 voor het eerst 

ondersteuning gekregen van het Fonds voor de Podiumkunsten. De positie is toch al 

lastig, omdat fondstoezeggingen niet verder reiken dan wat uiteindelijk nodig blijkt. 

Winst maken betekent geld teruggeven en het risico dat je volgende editie minder krijgt 

toegezegd. Het verdient dus de voorkeur om quitte te spelen of op een klein verlies uit 

te komen. Een extra complicatie is dat overheden jaarlijks afrekenen, terwijl Tromp met 

een cyclus van twee jaren werkt. Het uitgangspunt is en blijft, dat er steeds voldoende 

in het vat zit om de volgende editie te kunnen organiseren. Dat er hoe dan ook een 

volgende editie in 2022 zal zijn, staat dus nu al zo goed als vast.



7 & 8 nov
COMPETITION
1ST & 2ND ROUND 
CONCOURS RONDE
1 EN 2

Livestream

16 nov
COMPETITION SEMI FINALS 
CONCOURS HALVE FINALE 

Livestream 

22 nov
COMPETITION FINALE 
CONCOURS FINALE
-
14.00 
Muziekgebouw Eindhoven 

Live & Livestream

online online

Concours / Competition online

tromppercussion.com

    7/22 
 NOVEMBER
 2020
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Programme
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Festival

21 nov
JURYCONCERT & STICKLIP
-
20.15 
Muziekgebouw Eindhoven 

22 nov
FINALE TROMP 2020
3 finalists perform online accom-

panied live by Asko|Schönberg. 

-
14.00
Muziekgebouw Eindhoven

* Het live programma is onder 
voorbehoud afhankelijk van de 
regelgeving rondom covid-19. 
Raadpleeg 
www.tromppercussion.com 

* All live events are subject to change 
due to measures regarding covid-19. 
Please check 
www.tromppercussion.com 

12 Nov 
SNEAK PREVIEW
LUNCHCONCERT
-
12.30
Muziekgebouw Eindhoven  

13 nov
OPENING NIGHT
ARTHUR & LUCAS JUSSEN, 
FERHAN & FERZAN ÖNDER 
(PIANO),
TROMP PERCUSSIONISTS
-
20.15 
Muziekgebouw Eindhoven 

14 nov
PLAYGROUND: LAST NIGHT
THE DJ SAVED MY LIFE
Dominique Vleeshouwers and others 

-

19.30 
Paterskerk Eindhoven 

15 nov 
OPEN JE OREN
AKWASI EN DIEUWERTJE BLOK
-

15.00  
Muziekgebouw Eindhoven 

18 nov
CANTO OSTINATO,
SIMEON TEN HOLT
MALLET COLLECTIVE
-
20.15 
Paterskerk Eindhoven

19 nov 
COMPOSITION COMPETITION
LUNCHCONCERT 
12.30 
Muziekgebouw Eindhoven   
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Componist Kieran Brunt is een rijzende ster. Hij is begin dit jaar aangesteld als 
composer-in-residence van het Muziekgebouw. Hij heeft een opdracht binnengesleept voor 

de muziek bij een radiodocumentaire van de BBC over de stijging van de zeespiegel. 
Hij is oprichter, componist en zingend lid van vocaal ensemble Shards. 

Voor Cold Tingle of Infinity, het stuk dat halve finalisten moeten uitvoeren, heeft hij drie 
soundtracks opgenomen die de kandidaten op voorgeschreven plekken moeten afspelen 

als begeleiding van hun uitvoering.

20

Interview 
KIERAN BRUNT

Emil Kuyumcuyan, 
2016 
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Composer Kieran Brunt is a rising star. Earlier this year, 

he was named composer-in-residence at the Muziek-

gebouw. He landed a commission to score a BBC radio 

documentary about rising sea levels. He is the founder, 

composer, and singing member of the vocal ensem-

ble Shards. For Cold Tingle of Infinity, the piece that 

semi-finalists will be performing, he has recorded three 

soundtracks that the candidates will need to play in 

prescribed places to accompany their performance.

Cold Tingle of Infinity was written for vibraphone and sound-

track. The opening was influenced in part by the beautiful 

repetitive playing of vibraphonist Masayoshi Fujita, whose 

music evokes images of Japanese landscapes. The piece as 

a whole is inspired by Robert Frost’s poem, Desert Places, in 

which the narrator looks at a snowy landscape and the stars 

above it, and is overcome by an existential fear. In the closing 

lines, he notes the vastness of the void between those stars, 

and perceives those voids within himself. He juxtaposes the 

grandeur of that immense, empty space with a terrifying 

emptiness that he sees in himself.

The piece is not just about the poem, however, as Robert Frost 

famously banned his poems from being set to music. I came 

across an essay that the poet Seamus Heaney wrote about the 

poem entitled Above The Brim. In it, he studied the sounds in 

the text, especially the soft syllables, which inspired me to use 

rhythmic patterns derived from spoken rhythms. The 

vibraphone seems to wander through the empty space 

between sounds. Cold Tingle of Infinity is primarily about nature, 

and our ability to discover ourselves through nature. Nature, 

particularly the consequences of global warming, plays an 

increasingly important role in my work. I am delighted to be 

commissioned by the BBC to write The Rising Sea Symphony, 

half an hour of music for voice, electronics, and the BBC 

Philharmonic Orchestra, for the eponymous BBC Radio 3 

programme. It is an experimental documentary with spoken 

word and field recordings.

Cold Tingle of Infinity is designed for competition, so it needs to 

be technically challenging to allow comparison of the players’ 

musical mastery. But it must also be playable, and they should 

enjoy playing it, which is why I have tried to juggle the two. The 

space and sparseness in the music and the fact that there is a 

limited set of possibilities for using mallets pose limitations for 

me as a composer that I particularly appreciate. I wonder what 

the effect will be of the different engines of the instruments, 

and the interferences evoked by the overtones. That can differ 

per instrument, so I’m sure it will be wonderful to see what 

each player does with the piece.

Poetry inspired me to 
use rhythm patterns that 
are derived from speech 

rhythms.

Gedichten inspireerden me
ritmepatronen te gebruiken 

die afgeleid zijn van spreekritmes.
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Cold Tingle of Infinity is geschreven voor vibrafoon en soundtrack. Het begin is 

deels beïnvloed door het prachtige repetitieve spel van vibrafonist Masayoshi 

Fujita, wiens muziek beelden oproept van een Japans landschap. De compositie is 

geïnspireerd door het gedicht Desert Places van Robert Frost, waarin de verteller 

naar een sneeuwlandschap kijkt en de sterren die daarboven staan, en bevangen 

raakt door een existentiële angst. In de slotregels merkt hij op hoe uitgestrekt de 

leegte tussen die sterren is, maar dat die leegten ook in hemzelf zitten. Tegenover 

de grootsheid van die immense lege ruimte staat een angstaanjagende leegte die 

hij in zichzelf ziet.

Het stuk gaat echter niet alleen over dat gedicht, omdat Robert Frost erom 

bekend stond dat hij componisten verbood zijn gedichten op muziek te zetten. Ik 

stuitte op een essay dat de dichter Seamus Heaney erover schreef, getiteld Above 

the brim. Daarin bestudeerde hij de klanken in de tekst, met name de zachte 

lettergrepen. Dat inspireerde me ritmepatronen te gebruiken die afgeleid zijn van 

spreekritmes. De vibrafoon zwerft als het ware door de lege stukken tussen de 

klanken. Cold Tingle of Infinity gaat vooral over de natuur, en hoe je jezelf kunt 

leren kennen door middel van de natuur. De natuur, en dan met name gevolgen 

van de opwarming van het klimaat, speelt een steeds grotere rol in mijn werk. 

Ik ben bijzonder blij dat ik in opdracht van de BBC The Rising Sea Symphony 

kan schrijven, muziek van een half uur voor stem, elektronica en het BBC 

Philharmonic Orchestra, voor een gelijknamig programma op BBC Radio 3. 

Het is een experimentele documentaire met gesproken woord en veldopnamen.

Cold Tingle of Infinity is een stuk voor een concours, dus het zal technisch 

uit-dagend moeten zijn om de muzikale beheersing van de spelers te kunnen 

vergelijken. Maar het moet ook speelbaar zijn, en ze moeten plezier kunnen 

beleven aan het spelen. Daarom heb ik geprobeerd die twee te combineren. De 

leegte en de spaarzaamheid in de muziek en het feit dat er een vaste set technieken 

is om mallets te gebruiken, vormen beperkingen voor mij als componist die ik heel 

prettig vind. Ik ben benieuwd wat het effect zal zijn van de verschillende motoren 

van de instrumenten, en de interferenties die opgeroepen worden door de boven-

tonen. Ook die kunnen per instrument verschillen, dus ik ben ervan overtuigd dat 

het interessant zal worden om te zien wat elke kandidaten ermee gaat doen.
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Judd Greenstein heeft het finalewerk van TROMP 2020 gecomponeerd. 
Daarin spelen de kandidaten via een internetverbinding mee met een van 

tevoren opgenomen uitvoering van ensemble Asko|Schönberg. 
Behalve componist is Greenstein ook oprichter en artistiek leider van het 

label New Amsterdam Records, dat muziek uitbrengt van jonge componisten.
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Interview 
JUDD GREENSTEIN

Alexej Gerassimez, 
2010



TROMP Percussion Eindhoven 2020 23

Judd Greenstein composed the work for the TROMP 

2020 final. In it, the candidates use an internet connec-

tion to play with a pre-recorded performance by the 

Asko|Schönberg ensemble. Greenstein is the founder 

and artistic director of the New Amsterdam Records 

label, which releases music by young composers.

According to Judd Greenstein, his music is intended to appeal 

to both body and mind. While the musical material is clear 

and transparent, it can contain all kinds of complex cross-

connections. He was exposed to different genres at a young 

age. His parents listened to Talking Heads, the Beatles and 

Motown records, and he learned classical music at piano 

lessons. The late ‘80s brought an interest in hip-hop and he 

started to lay down his own beats for friends to rap to.

He finds repetitiveness interesting, in loops that remain 

fascinating, a characteristic of music from different parts of the 

world. He cites Steve Reich as an example, along with African 

music  from musicians like King Sunny Adé and Fela Kuti, and 

the music of jazz pianist Herbie Hancock. Greenstein’s work 

is not about carrying on a single tradition or browsing through 

different traditions to cherry-pick here and there, then put on 

those different hats. He wants to open up the music, with an 

ear for all those historical lines.

Greenstein based his TROMP 2020 final composition, Move 

Like This, on the idea of a grid, a binary pattern of ‘on and off’, 

of attack and dampening, which he uses as musical motifs. He 

wanted to write a piece that reflects this time, using items that 

players have easy access to, wooden and metal objects, what-

ever they can find and collect. He has chosen not to prescribe 

a specific instrument to avoid excluding participants. What 

he does want to do is stimulate their creativity. “That is also 

what this competition is all about,” he says. “It is a score that 

demands a lot of their skill. They have to play over a recording 

by the Asko|Schönberg ensemble. There is no change in pace, 

the pulse is constant throughout the piece. There are, however, 

changes in time signature. It is an exciting, rhythmically intense 

work. I admire the playing and the rhythmic vitality of the 

ensemble. I also feel at home with the idiom of their repertoire. 

I hope we can perform it live one day. I have been able to write 

for two different contexts, and that’s a remarkable situation.”

Move Like This
demands a lot from

their skills.

Move Like This
is wel een partij die veel vergt

van hun beheersing.

TROMP Percussion Eindhoven 2020 23

Volgens Judd Greenstein is zijn muziek bedoeld om zowel lichaam als geest 

aan te spreken. Terwijl het muzikale materiaal helder en transparant is, kunnen 

daaronder allerlei complexe dwarsverbanden liggen. In zijn jeugd kwam hij in 

aanraking met verschillende genres. Zijn ouders luisterden naar Talking Heads, 

de Beatles en Motown-platen. Daarnaast speelde hij klassieke muziek voor zijn 

pianoles. Eind jaren tachtig kreeg hij belangstelling voor hiphop, en maakte zijn 

eigen beats, waar hij vrienden dan overheen liet rappen.

Herhalingen vindt hij interessant, in loops die boeiend blijven, een kenmerk van 

muziek uit verschillende delen van de wereld. Hij noemt Steve Reich als één voor-

beeld naast Afrikaanse muziek, zoals die van King Sunny Adé en Fela Kuti, én de 

muziek van jazzpianist Herbie Hancock. In zijn muziek gaat het niet om het verder 

doorvoeren van een enkele traditie of het grasduinen in verschillende tradities om 

hier en daar stukjes mee te pikken, en die verschillende hoeden op te zetten. Hij 

wil de muziek juist openzetten, met een oor voor al die historische lijnen.

Greenstein heeft zijn compositie Move Like This voor de TROMP 2020 finale 

gebaseerd op het idee van een raster, een binair patroon van ‘aan en uit’, van 

aanslag en dempen, die hij als muzikale motieven gebruikt. Hij wilde een stuk 

schrijven dat deze tijd weerspiegelt, spullen gebruiken waar spelers gemakkelijk 

aan kunnen komen, houten en metalen objecten. Wat ze maar kunnen vinden en 

verzamelen. Hij heeft besloten om geen specifiek instrument voor te schrijven, 

om te vermijden dat hij deelnemers buitensluit. Wat hij wel wil is hun creativiteit 

prikkelen. “Dat is ook waar dit concours om draait”, zegt hij. “Het is wel een partij 

die veel vergt van hun beheersing. Ze moeten spelen over een opname van 

ensemble Asko|Schönberg, die ze toegestuurd hebben gekregen. Er is geen ver-

andering in tempo. De puls is in het hele stuk constant. Wel zijn er veranderingen 

in maatsoort. Het is een opwindend, ritmisch intens werk. Ik bewonder het spel 

en de ritmische vitaliteit van het ensemble. Ik voel me ook thuis bij het idioom van 

hun repertoire. Ik hoop dat we het ook een keer live kunnen uitvoeren. Nu ben 

ik aan het schrijven geweest voor twee verschillende contexten. Dat is toch een 

merkwaardige situatie.”
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CONCOURSSCHEMA 
& REPERTOIRE
Competition schedule 
& repertoire

Finale
Finals 
22 nov
Een optreden bestaande uit: 

• het nieuwe verplichte werk 

Move Like this van Judd Green-

stein begeleid door Asko|Schön-

berg 

• een solowerk naar eigen keuze 

(duur max. 10 minuten)

A performance consisting of: 

• the new compulsory work Move 

Like This by Judd Greenstein ac-

companied by Asko|Schönberg 

• a work for percussion solo of 

one’s own choice (max. duration 

10 minutes)

Halve Finale
Semi Finals 
16 nov
Een recital van max. 35 minuten 
bestaande uit: 

• het nieuwe verplichte werk Cold 

Tingle of Infinity van Kieran Brunt

• een werk voor mallets naar eigen 

keuze 

een werk voor multi-percussie naar 

eigen keuze 

A recital of max. 35 minutes, 
containing: 

• the new compulsory work Cold 

Tingle of Infinity by Kieran Brunt

• one work for mallets of one’s own 

choice 

• one work for set-up of one’s own 

choice

1e & 2e Ronde
1st & 2nd Round
7 & 8 nov
Een uitvoering van 
max. 35 minuten bestaande uit: 

• Eén van de volgende werken: 

• Iannis Xenakis Rebonds A

• Iannis Xenakis Rebonds B

• Kevin Volans Asanga 

• een werk voor vibrafoon naar 

eigen keuze

• een uitvoering van een werk voor 

marimba door een componist uit 

Nederland.

A performance of 
max. 35 minutes consisting of: 

• A choice from: 

• Iannis Xenakis Rebonds A 

• Iannis Xenakis Rebonds B 

• Kevin Volans Asanga 

• A work for vibraphone of one’s 

own choice

• A performance of a work for 

Marimba by a composer from the 

Netherlands.
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• studeert sinds 2018 aan het 

Conservatorium van Amsterdam, onder 

meer bij Peter Prommel, Arnold 

Marinissen, Rachel Xi en Ramon Lormans

• 1e prijs in internationale concoursen 

in Beira Interior en Lagos, en 2e prijs in 

International Percussion Competition in 

Paços de Brandão (POR, 2017); 1e prijs in 

Tomarimbando marimba concours, 

en grote prijs met zijn percussietrio in 

concours Forum Internacional Arte e 

Edução no século XXI (POR, 2015)

gastoptredens bij Orquestra Clássica 

da Madeira, Orquestra XXI en Budafoki 

Dohnányi Zenekar, duoconcert met 

saxofonist Arno Bornkamp in 

Muziekgebouw Eindhoven (2019)

-
• has studied at the Conservatorium van 

Amsterdam since 2018, with Peter

Prommel, Arnold Marinissen, Rachel Xi, 

Ramon Lormans among others

• 1st prizes in international competitions in 

Beira Interior and Lago, and 2nd prize in 

International Percussion Competition in 

Paços de Brandão (POR, 2017); 1st prize 

in Tomarimbando marimba competition, 

and grand prize with his percussion trio in 

the Forum Internacional Arte e Edução no 

século XXI (POR, 2015)

• guest performances with Orquestra 

Clássica da Madeira, Orquestra XXI and 

Budafoki Dohnányi Zenekar, duo concert 

with saxophonist Arno Bornkamp at 

Muziekgebouw Eindhoven (2019) 

DANIEL
BOLBA

1998 | Portugees | woont in Nederland
Portuguese | lives in the Netherlands

DEEL-
NEMERS
Participants 

• masterstudie aan de HMDK in Stuttgart 

sinds 2019; Bachelor aan Codarts 

Hogeschool voor de Kunsten in 

Rotterdam, bij onder meer Ramon

 Lormans, Chris Leenders en Hans

 Leenders; cum laude afgestudeerd aan 

Centro Integrado de Música Padre 

Antonio Soler in Madrid;

• 3e prijs in Marimba Festiva in Bamberg 

(2018); prijzen bij afstuderen in Madrid 

(2015)

• solist in From me flows what you call time 

van Toru Takemitsu in De Doelen (2017); 

lid van het Nationaal Jeugd Orkest (2015-

2017); optreden met Orchestra of the 

Community of Madrid (2014); als lid van 

orkesten door Europa getoerd

-
• Master studies at the HMDK Stuttgart since 

2019; Bachelor at Codarts Hogeschool 

voor de Kunsten in Rotterdam, with 

Ramon Lormans, Chris Leenders en Hans 

Leenders, among others; finished studies 

at Centro Integrado de Música Padre 

Antonio Soler in Madrid cum laude;

• 3rd prize in Marimba Festiva in Bamberg 

(2018); prizes at graduation in Madrid 

(2015)

• soloist in From me flows what you call 

time by Toru Takemitsu at De Doelen 

(2017); member of Nationaal Jeugd Orkest 

(2015-2017); first performance with 

Orchestra of the Community of Madrid 

(2014); toured around Europe as member 

of orchestras

DIEGO
CASADO 

1997 | Spaans | woont in Duitsland 
Spanish | lives in Germany
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• bachelor aan de Taipei National University 

of the Arts (2017); master ensemblespel 

Haute école de musique Genève (2019); 

diploma solist Haute école de musique 

Genève (2020)

• 1e prijs solo marimba in Taiwan Music 

Competition (2009); 1e prijs concours solo 

percussie Taipei National University of the 

Arts (2015); 2e prijs ENKOR International 

Music Competition (2018)

• gastmusicus National Symphony 

Orchestra, Taiwan (2014 en 2016); sinds 

2018 orkest van Haute école de musique 

Genève

-
• bachelor at the Taipei National University 

of the Arts (2017); master concert 

musician Haute école de musique 

Genève (2019); diploma soliost Haute 

école de musique Genève (2020)

• 1st prize solo marimba in Taiwan Music 

Competition (2009); 1st prize solo 

percussion competition Taipei National 

University of the Arts (2015); 2nd prize 

ENKOR International Music Competition 

(2018)

• guest performance National Symphony 

Orchestra, Taiwan (2014 en 2016); since 

2018 orchestra of the Haute école de 

musique Genève

• studeert klassiek slagwerk aan de 

Hochschule der Künste in Zürich, bij Klaus 

Schwärzler, Raphael Christen en Benjamin 

Forster

• 1e prijs in het Migros Kulturprozent 

concours voor instrumentale muziek 

(2019); 1e prijs voor marimba in het PAS 

concours in Montesilvano

• speelt in ensembles als Ensemble de 

Cuivres Euphonia, Orchestra degli amici, 

Youth Symphony Orchestra Zurich en City 

Light Symphony Orchestra

-
• studies classical percussion at the 

Hochschule der Künste in Zürich, with 

Klaus Schwärzler, Raphael Christen and 

Benjamin Forster

• 1st prize in the Migros Kulturprozent

instrumental music competition (2019); 

1st prize for marimba in the PAS concours 

in Montesilvano

• plays in ensembles Ensemble de Cuivres 

Euphonia, Orchestra degli amici, Youth 

Symphony Orchestra Zurich and City Light 

Symphony Orchestra 

• bachelor aan de Tokyo College of Music, 

bij Momoko Kamiya, Atusushi Sugahara, 

Syouichi Kubo en Hidemi Murase; master 

en solo diploma aan de Staatliche 

Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Stuttgart, Master of Music bij Prof. 

Marta Klimasara en Prof. Klaus Dreher; 

workshops bij Keiko Abe en Dominique 

Vleeshouwers

• 2e prijs, marimba Category B in het 

Percussion Arts Society Competition in 

Montesilvano (2016); halve finale ARD 

International Music Competition, 

München (2019)

• solo optreden in de ARD matinee (2019); 

optredens met Tokyo College of Music; 

lid van het symfonieorkest van de 

Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst 

-
• bachelor at the Tokyo College of Music, 

with Momoko Kamiya, Atusushi Sugahara,   

Syouichi Kubo and Hidemi Murase; 

master and solo diploma at the Staatliche 

Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Stuttgart, Master of Music with Prof. 

Marta Klimasara and Prof. Klaus Dreher; 

workshops with Keiko Abe and Dominique 

Vleeshouwers

• 2nd prize, marimba Category B in the 

Percussion Arts Society Competition in 

Montesilvano (2016); semifinalist ARD 

International Music Competition, Munich 

(2019)

solo performance in the ARD Matinee 

(2019); concerts with the Tokyo College of 

Music; member of the symphony 

orchestra of the Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst

CÉDRIC
GYGER

1998 | Zwitsers | woont in Zwitserland
Swiss | lives in Switzerland

CHEN
YI

1994 | Taiwanees | woont in Zwitserland
Taiwanese | lives in Switzerland

NOZOMI
HIWATASHI 

Japans | woont in Duitsland
1994 | Japanese | lives in Germany
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• Juilliard School Pre-College Division, bij 

Pablo Rieppi en Jonathan Haas; bachelor 

aan de Eastman School of Music, bij Rich 

Thompson en Michael Burritt; nu bezig 

met masters aan de Frost School of Music 

in Miami, bij Svet Stoyanov

• speelde in verschillende ensembles 

en orkesten die aan zijn opleidingen 

verbonden waren; nu lid van de Frost 

Percussion Group en het Frost Symphony 

Orchestra; remplaçant bij de New World 

Symphony, waarmee hij in 2019 Charles 

Wuorinens Second Percussion Symphony 

in première bracht

-
• Juilliard School Pre-College Division, with 

Pablo Rieppi en Jonathan Haas; bachelor 

at the Eastman School of Music, with 

Rich Thompson and Michael Burritt; now 

studying for his masters at the Frost 

School of Music in Miami, with Svet 

Stoyanov

• played in various ensembles and 

orchestras connected to the institutes 

where he studied; now member of the 

Frost Percussion Group and the Frost 

Symphony Orchestra; on the sub list of 

the New World Symphony, with which 

he played the premiere of Charles 

Wuorinen’s Second Percussion Symphony 

in 2019

• studeerde aan de muziekafdeling van 

de Tainan National University of the Arts, 

bij Ya-hsin Cheng, Ling Sun en Chunting 

Chen; masters behaald aan de 

Conservatoire National Supérieur 

Musique et Danse in Lyon, bij Jean 

Geoffroy (2020)

• 1e prijs in de Taiwan National Music 

Competition en finalist in de Taiwan 

International Percussion Convention 

Competition, beide voor solo marimba 

(2017)

• heeft opgetreden als lid van het Nana-

Formosa Percussion Duo; tournee met 

het Tainan National University of the Arts 

Orchestra met Prism Rhapsody van Keiko 

Abe voor marimba en orkest (2018)

-
• studied at the music department of the 

Tainan National University of the Arts, 

with Ya-hsin Cheng, Ling Sun en Chunting 

Chen; masters at the Conservatoire

National Supérieur Musique et Danse in 

Lyon, with Jean Geoffroy (2020)

• 1st prize in the Taiwan National Music 

Competition and finalist in the Taiwan 

International Percussion Convention 

Competition, both for solo marimba 

(2017)

• performed as member of the Nana-

Formosa Percussion Duo; tour with the 

Tainan National University of the Arts 

Orchestra with Keiko Abe’s Prism 

Rhapsody for marimba and orchestra 

(2018)

• studeerde aan de National Kaohsiung 

Normal University, bij Yu-Ying Chang en 

Chun-Ting Chen; studeert sinds 2016 

voor zijn masters aan de Hochschule für 

Musik in Karlsruhe, bij Isao Nakamura and 

Hiromi Shigeno 

• 1e prijs in de Universal Marimba 

Competition, Sint-Truiden (2017); 2e prijs 

en Ady Mootz-prijs met het Telling 

Percussion Duo (met Ling Lu) in de 

International Percussion Competition 

Luxemburg (2018); 1e prijs in het 

Wettbewerb des Kulturfonds Baden 

(2020)

• richtte in 2018 het Telling Percussion Duo 

op met Ling Lu

-
• studied at the National Kaohsiung 

Normal University, with Yu-Ying Chang en 

Chun-Ting Chen; studies since 2016 for 

his masters at the Hochschule für Musik 

in Karlsruhe, with Isao Nakamura and 

Hiromi Shigeno 

• 1st prize in the Universal Marimba 

Competition, Sint-Truiden (2017); 2nd 

prize and Ady Mootz prize with the Telling 

Percussion Duo (with Ling Lu) in the

International Percussion Competition 

Luxembourg (2018); 1st prize in the

Wettbewerb des Kulturfonds Baden 

(2020)

• founded the Telling Percussion Duo with 

Ling Lu in 2018 

NOEL
HOLLOWAY

1997 | Amerikaans | woont in de VS 
American | lives in the USA

YAO-TE 
HSIEH

1993 | Taiwanees | woont in Taiwan
Taiwanese | lives in Taiwan

MENG-FU
HSIEH 

1995 | Taiwanees | woont in Frankrijk
Taiwanese | lives in France
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• studeerde aan de College of Music, bij 

Kyunghwan Choi; sinds 2015 studie 

soloslagwerk en kamermuziek aan de 

Staatliche Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst in Stuttgart, bij Marta 

Klimasara

• 2e prijs in de International Brass & 

Percussion Competition in Jeju, Zuid-

Korea (2014); 1e prijs in de Filadelfia Music 

Competition in de afdeling percussie 

(2016); 1e prijs in de Majaoja Percussion 

Competition in Tampere, Finland (2019)

• optreden met het slagwerkensemble van 

de Seoul National University in Kroatië 

(2013); solo optreden in Tampere, Finland 

(2020); optreden met een talking drums 

ensemble in Percussion Pulse in 

Kopenhagen (2020)

-
• studied at the College of Music, with 

Kyunghwan Choi; since 2015 studies solo 

percussion en chamber music at the 

Staatliche Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst in Stuttgart, with 

Marta Klimasara

• 2nd prize in the International Brass & 

Percussion Competition in Jeju, South 

Korea (2014); 1st prize in the Filadelfia 

Music Competition in the section of 

percussion (2016); 1st prize in the Majaoja 

Percussion Competition in Tampere, 

Finland (2019)

• concerts with the percussion ensemble 

of Seoul National University in Croatia 

(2013); solo performance in Tampere, 

Finland (2020); performance with a talking 

drums ensemble in Percussion Pulse in 

Copenhagen (2020)

• masterstudent aan de Fryderyk Chopin 

University of Music, bij Henryk Mikołaj-

czyk en Miłosz Pekala; studeerde aan de 

Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Stuttgart, bij Marta Klimasara

• 1e prijs Percussion Competition in Fermo, 

vibrafoon (2012); 3de prijs International 

Vibraphone Competition in Opole (2015); 

hoofdprijs Polish Competition of 20th and 

21st Century Music for Young Performers 

(2018); 3e prijs Polish Percussion 

Competition in Poznań (2018)

• optredens met het Polish Radio Choir, in 

het Warsaw Autumn International Festival 

of Contemporary Music, met Warsaw 

Philharmonic Orchestra, Polish Sinfonia 

Iuventus Orchestra, Polish Radio 

Symphony Orchestra; optredens met 

Chain Ensemble

-
• master student at the Fryderyk Chopin 

University of Musicwith Henryk Mikołaj-

czyk and Miłosz Pekala; studies at the 

Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Stuttgart, with Marta Klimasara

• 1st prize Percussion Competition in 

Fermo, vibraphone (2012); 3rd prize 

International Vibraphone Competition in 

Opole (2015); main prize Polish Compe-

tition of 20th and 21st Century Music for 

Young Performers (2018); 3rd prize Polish 

Percussion Competition in Poznań (2018)

• concerts with the Polish Radio Choir, 

in the Warsaw Autumn International 

Festival of Contemporary Music, with 

Warsaw Philharmonic Orchestra, Polish 

Sinfonia Iuventus Orchestra, Polish Radio 

Symphony Orchestra; concerts with Chain 

Ensemble

• studeerde aan de Taipei National 

University of the Arts, bij Sarah Barnes- 

Tsai; master afgerond met de hoogste 

onderscheiding aan de Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst in 

Mannheim, nu in de solistenklas, bij 

Dennis Kuhn en Se-Mi Hwang

• halve finale in marimbaconcours in 

Bamberg en slagwerk concours in 

München (2016); ontvanger Deutschland-

stipendium in samenwerking met de 

Wilhelm-Müller-Stiftung (2019)

• heeft gespeeld met Philharmonia 

Moments Musicaux en Purely 

Professional Orchestra; nu met 

Mannheimer Schlagwerk, verbonden aan 

de opleiding

-
• studied at Taipei National University of the 

Arts with Sarah Barnes-Tsai; master with 

the highest grade at Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst in 

Mannheim, now in soloist class, with 

Dennis Kuhn and Se-Mi Hwang

• semifinalist in marimba competition in 

Bamberg and percussion competition in 

Munich (2016); received Deutschland-

stipendium in cooperation with the 

Wilhelm-Müller-Stiftung (2019)

• performed with Philharmonia Moments 

Musicaux and Purely Professional

Orchestra; now with Mannheimer 

Schlagwerk, the school’s percussion 

ensemble 

TAMARA
KURKIEWICZ
1996 | Pools | woont in Polen

Polish | lives in Poland

JIYEON
KIM

1991 | Zuid-Koreaans | woont in Duitsland
South Korean | lives in Germany

TI-HSIEN
LAI

1992 | Taiwanees | woont in Duitsland
Taiwanese | lives in Germany
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• afgestudeerd aan Ljubljana Music and 

Ballet Conservatory, bij Jože Bogolin; 

studeert nu aan de Music Academy of 

Ljubljana, bij Simon Klavžar

• prijzen in het Sloveens TEMSIG nationaal 

muziekconcours en het Svirél internatio-

naal muziekconcours

• treedt op met verschillende orkesten en 

ensembles, zoals Grex Symphoniacorum, 

NOVA Filharmonija, Salzburg 

Philharmonie, Slovenian Philharmonic 

Chamber Orchestra

-
• graduated from Ljubljana Music and Ballet 

Conservatory, with Jože Bogolin; now 

studies at the Music Academy of 

Ljubljana, with Simon Klavžar

• prizes and awards at the Slovenia TEMSIG 

national music competition and the Svirél 

international music competition

• performs with various orchestras and 

ensembles, suach as Grex Symphonia- 

corum, NOVA Filharmonija, Salzburg 

Philharmonie, Slovenian Philharmonic 

Chamber Orchestra 

• bachelor aan de Taipei National University 

of the Arts; masterstudie aan de Staatli-

che Hochschule für Musik und Darstellen-

de Kunst in Mannheim bij Dennis Kuhn en 

Se-Mi Hwang

• 1e prijs in Taipei Marimba Competition 

(2014)

• paukenist in het Taipei National University 

blaasorkest en symfonieorkest; lid van 

slagwerkensemble van Taipei National 

University; lid van Ju Percussion Group 2; 

soloconcert in de concertzaal van Taipei 

National University (2019)

-
• bachelor at Taipei National University 

of the Arts; studying for her master at 

Staatliche Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst in Mannheim with 

Dennis Kuhn and Se-Mi Hwang

• 1st prize in Taipei Marimba Competition 

(2014)

• timpanist in the Taipei National University 

wind orchestra and symphony orchestra; 

lid van slagwerkensemble van Taipei

National University; member of Ju 

Percussion Group 2; solo performance in 

the Taipei National University concert hall 

(2019)

• studeerde aan de National Kaohsiung 

Normal University; nu aan de Hochschule 

für Musik und Darstellende Kunst 

Mannheim bij Dennis Kuhn, Se-Mi Hwang

• studiebeurs Deutschlandstipendium 

(2016); 2e prijs en Ady Mootz prijs met 

Telling Percussion Duo, International 

Percussion Competition Luxembourg 

(2018); 3e prijs internationale Italy 

Percussion Competition, category 

Marimba C (2017); Sabam prijs duo 

Universal Marimba Competition, België 

(2013) 

-
• studied at the National Kaohsiung Normal 

University; currently Mannheim University 

of Music and Performing Arts with Dennis 

Kuhn, Se-Mi Hwang 

• scholarship Deutschlandstipendium 

(2016); 2nd prize and Ady Mootz prize 

with Telling Percussion Duo, International 

Percussion Competition Luxembourg 

(2018); 3rd prize international Italy

Percussion Competition, category 

Marimba C (2017); Sabam prize duo 

Universal Marimba Competition, Belgium 

(2013) 

ANJA
LAVRENCIC

1999 | Sloveens | woont in Slovenië
Slovenian | lives in Slovenia

LING
LU

1990 | Taiwanees | woont in Duitsland
Taiwanese | lives in Germany

CHING-YUN
LIN

1997 | Taiwanees | woont in Duitsland
Taiwanese | lives in Germany
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• bachelor aan de Showa University of 

Music, Kanagawa; master aan Tokyo 

College of Music 

• 2e prijs PAS Italy International Percussion 

Competition, categorie pauken (2018)

• deelname muziekfestival Argerich’s 

Meeting Point in Beppu 2019 met Tokyo 

College of Music Symphony Orchestra, 

en ARD International Music Competition 

(2019)

-
• bachelor Showa University of Music, 

Kanagawa; master Tokyo College of Music 

• 2nd prize PAS Italy International 

Percussion Competition, timpani (2018)

• participation music festival Argerich’s 

Meeting Point in Beppu 2019 with Tokyo 

College of Music Symphony Orchestra, 

and ARD International Music Competition 

(2019)

• Conservatoire Régional, Metz (slagwerk) 

bij Eric Chartier; ENM, Mantes-La-Jolie 

bij Rémi Durupt en Stanislas Delannoy; 

Conservatoire Maurice Ravel, Paris XIIIe 

(marimba) bij Vassilena Serafimova; 

bachelor slagwerk Haute Ecole de 

Musique, Genève bij Philippe Spiesser

• deelname aan de 74e Geneva 

Competition en aan Journées Suisses 

de la Percussion; auditie bij Ensemble 

Intercontemporain

• gespeeld met Orchestre de l’Opéra de 

Metz, Orchestre Gradus Ad Musicam, 

Harmonie de Metz en Orchestre

Philharmonique du Maroc 

-
• Conservatoire Régional, Metz (percussion) 

with Eric Chartier; ENM, Mantes-La-Jolie 

with Rémi Durupt en Stanislas Delannoy; 

Conservatoire Maurice Ravel, Paris XIIIe 

(marimba) with Vassilena Serafimova; 

bachelor percussion Haute Ecole de 

Musique, Geneva with Philippe Spiesser

• participated in 74th Geneva Competition 

and Journées Suisses de la Percussion; 

audition Ensemble Intercontemporain

• performed with Orchestre de l’Opéra de 

Metz, Orchestre Gradus Ad Musicam, 

Harmonie de Metz and Orchestre 

Philharmonique du Maroc 

• studeerde aan de Karol Szymanowski 

Muziekacademie Katowice bij adt dr hab. 

Krzysztof Jaguszewski (Master, 2016); 

gepromoveerd (PhD) in 2019

• 1e prijs marimba (2015) en 2e prijs 

vibrafoon (2014 & 2017) International 

Percussion Competition ‘Drum Fest’ 

Opole, Polen; 1e prijs 11th International 

Competition Young Virtuosos, Sophia 

(2015); 2e prijs International Marimba 

Festiva Competition, Bamberg (2014) 

• speelt in de Silesian Philharmonic 

-
• studies at the Karol Szymanowski 

Academy of Music in Katowice with adt dr 

hab. Krzysztof Jaguszewski (Master, 2016); 

Doctoral (PhD) in 2019

• 1st prize marimba (2015) and 2nd prize 

vibraphone (2014 & 2017) International 

Percussion Competition ‘Drum Fest’ 

Opole, Poland; 1st prize 11th International 

Competition Young Virtuosos, Sophia 

(2015); 2nd prize International Marimba 

Festiva Competition, Bamberg (2014), 

among others 

• member of the Silesian Philharmonic

LOÏC
MORIN

1996 | Frans | woont in Frankrijk
French | lives in France

AYA
MASUI

1994 | Japans | woont in Japan
Japanese | lives in Japan

DAMIAN
OLEKSIAK

1992 | Pools | woont in Polen
Polish | lives in Poland
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• bachelor aan Conservatorium van 

Amsterdam, bij Nick Woud, Mark Braaf-

hart, Bence Major, en Rachel Xi Zhang

• finalist BBC Young Musician, categorie 

slagwerk; twee keer deelgenomen aan 

London Symphony Orchestra academie

• gespeeld met European Union Youth 

Orchestra, National Youth Orchestra of 

Great Britain, Rotterdams Filharmonisch 

Orkest, City of Birmingham Symphony 

Orchestra, The Hallé (GB); optredens met 

CHOPS slagwerkduo en met Ensemble 

Insomnio

-
• bachelor Conservatorium van Amsterdam, 

with Nick Woud, Mark Braafhart, Bence 

Major, en Rachel Xi Zhang

• finalist BBC Young Musician, percussion 

category; participated twice in the London 

Symphony Orchestra academy

• performed with European Union Youth 

Orchestra, National Youth Orchestra of 

Great Britain, Rotterdams Filharmonisch 

Orkest, City of Birmingham Symphony 

Orchestra, The Hallé (GB); concerts with 

CHOPS percussion duo and Ensemble 

Insomnio

• studeerde aan het conservatorium van 

Straatsburg bij Emmanuel Séjourné; 

vervolgens aan het conservatorium van 

het 13e arrondissement van Parijs bij 

Jean-Baptiste Leclère en Didier Vérité, 

marimba bij Vassilena Serafimova; nu 

bachelorstudie aan de Haute école de 

musique de Genève bij Philippe Spiesser

• 1e prijs categorie kleine trom in Italy PAS 

(2014) en Days of percussion 2016 in 

Athene

• componeert zelf werken voor slagwerk 

en tape

-
• studied at the conservatory of 

Strasbourg with Emmanuel Séjourné; then 

at the conservatory of the 13 department 

of Paris with Jean-Baptiste Leclère and 

Didier Vérité, marimba with Vassilena 

Serafimova; now bachelor studies at the 

Haute école de musique de Genève with 

Philippe Spiesser

• 1st prize category snare drum in Italy PAS 

(2014) and Days of percussion 2016 in 

Athens

• composes pieces for percussion and tape

• studeert aan het Conservatorium van 

Amsterdam, onder andere bij Arnold 

Marinissen, Peter Prommel en Rachel 

Zhangen aan Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse de Lyon

• 1e prijs in de Portugese Young Musicians 

Contest met slagwerkduo Metropolitana 

(2014); 1e prijs in de 1st International 

Percussion Competition from Beira 

Interior (2016). In 2016 uitgeroepen tot 

de Portugese jonge musicus van het jaar. 

1e prijs in de Gondomar international 

percussion competition (2018)

• als solist opgetreden met het Gulbenkian 

Orchestra, het Metropolitana blaasorkest 

ensymfonieorkest; in 2017 ontving hij een 

beurs van de Jan Pustjens Stichting

-
• studies at Conservatorium van 

Amsterdam, with Arnold Marinissen, 

Peter Prommel and Rachel Zhang among 

others and at Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse de Lyon

• 1st prize in the Portuguese Young 

Musicians Contest with percussion duo 

Metropolitana (2014); 1st prize in the 1st 

International Percussion Competition 

from Beira Interior (2016). In 2016 

proclaimed Portuguese young musician 

of the year. 1st prize in the Gondomar 

international percussion competition 

(2018)

• performed as a soloist with Gulbenkian         

Orchestra, Metropolitana wind and 

symphony orchestra; in 2017 he received 

a scholarship from the Jan Pustjens 

Foundation

TOM
PRITCHARD

1997 | Brits | woont in Nederland
British | lives in the Netherlands

AGOSTINHO 
BENEDITO DE 

ALMEIDA SEQUEIRA 
1998 | Portugees | woont in Nederland
Portuguese | lives in the Netherlands

JAOUEN
RUDOLF

1996 | Frans | woont in Frankrijk
French | lives in France
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• studeerde aan het PreCollege van de 

Hochschule für Musik Karlsruhe bij Isao 

Nakamura met ondersteuning door de 

SPARDA Bank Baden-Württemberg; nu 

aan de Anton Bruckner Privatuniversität 

Linz bij Bogdan Bacanu en Leonhard 

Schmidinger

• laureaat Jugend Musiziert; 1e prijs en 

speciale prijs van het internationale 

Marimba Concours in Nürnberg (2011)

• kreeg beurzen toegekend door de

Deutsche Stiftung Musikleben, Landes-  

musikrat Baden-Württemberg en Lions- 

Club Bruchsal

• speelt met o.a. het Bruckner Orchester 

Linz en de Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen en maakte cd-opnames met het 

Wave Quartet

-
• studied at the PreCollege of the University 

of Music Karlsruhe with Isao Nakamura 

provided by the SPARDA Bank Baden- 

Württemberg scholarship; currently at 

the Anton Bruckner Privatuniversität 

Linz with Bogdan Bacanu and Leonhard 

Schmidinger

• laureate Jugend Musiziert; 1st prize and 

special prize international Marimba 

Competition in Nürnberg (2011)

• scholarships from Deutsche Stiftung

Musik- leben, Landesmusikrat Baden- 

Württemberg and Lions-Club Bruchsal

• performs with the Bruckner Orchester 

Linz and the Deutsche Kammer-

philharmonie Bremen among others and 

recorded with the Wave Quartet 

• studeerde slagwerk aan de Conservatorio 

Municipal Profesional in Altea, bij José 

María Navarro Forniés; bachelor aan 

Conservatorio Superior de Música “Óscar 

Esplá” in Alicante, onder andere bij Joan 

Iborra; nu masterstudie aan Hochschule 

für Musik in Bazel, bij Christian Dierstein

• 1e prijs in Juventudes Musicales de 

España concours (2017); 1e prijs en 

publieksprijs in Nicati concours in Bern 

met Concept Store Quartet (2019)

• heeft gespeeld in diverse orkesten en 

ensembles, onder meer The World 

Orchestra, Collegium Novum Basel, 

Neues Orchester Basel; lid van Concept 

Store Quartet

-
• studied percussion at Conservatorio 

Municipal Profesional in Altea, with 

José María Navarro Forniés; bachelor at 

Conservatorio Superior de Música “Óscar 

Esplá” in Alicante, with Joan Iborra among 

others; now master at Hochschule für 

Musik in Basel, with Christian Dierstein

• 1st prize in Juventudes Musicales de 

España concours (2017); 1st prize and 

audience prize in Nicati competition in 

Bern with Concept Store Quartet (2019)

• played with various orchestras and 

ensembles, such as The World Orchestra, 

Collegium Novum Basel, Neues Orchester 

Basel; member of Concept Store Quartet

• studeerde aan Hyogo Pref. Nishimomiya 

High School, Music Department, bij Naomi 

Mase; bachelor en master aan Doshisha 

Women’s College of Liberal Arts, 

Department of Music, bij Mitsuru Nakatani 

en Yasuko Miyamoto

• prijs voor uitzonderlijke uitvoering van 

Japan Percussion Association (2014); 

Shokeikai muziekprijs en grote prijs in 

internationaal muziekconcours in Kobe 

(2015)

• diverse solo- en duoconcerten; deelname 

aan ARD muziekconcours (2014); lid van 

de Kobe Marimba Society

-
• studied at Hyogo Pref. Nishimomiya High 

School, Music Department, with Naomi 

Mase; bachelor and master at Doshisha 

Women’s College of Liberal Arts,

Department of Music, with Mitsuru 

Nakatani and Yasuko Miyamoto

• outstanding performance award from 

Japan Percussion Association (2014); 

Shokeikai music award and grand prize 

in Kobe International Music Competition 

(2015)

• various solo and duo concerts; 

participated in ARD Music Competition 

(2014); member of the Kobe Marimba 

Society

SEBASTIAN
WIELANDT

1994 | German | lives in Austria
Duits | woont in Oostenrijk

GUILLEM 
SERRANO SALCEDO 

1995 | Spaans | woont in Zwitserland
Spanish | lives in Switzerland

NATSUMI
SHIMADA

1992 | Japans | woont in Japan
Japanese | lives in Japan
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• bachelor orkestslagwerk en pauken aan 

het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, 

bij Carlo Willems en Koen Wilmaers; 

masterstudies in onder meer hedendaagse 

muziek aan de Hochschule für Musik und 

Theater in München, bij Raymond Curfs

• winnaar Belfius Classic Competition 

(2012); afgestudeerd met grote onder-

scheiding aan het Antwerps conservato-

rium (2015); hoogste onderscheiding in 

München voor eerste master (2017)

• freelance slagwerker bij meerdere 

orkesten, zoals Münchner Symphoniker, 

Münchner Rundfunkorchester, 

Niederbayerische Philharmonie en in 

Staatstheater am Gärtnerplatz; gewerkt 

met Steve Reich, Krzysztof Pendercki en 

Péter Eötvös

-
• bachelor orchestral percussion and 

timpani at Royal Conservatory Antwerp, 

with Carlo Willems and Koen Wilmaers; 

master studies in, among others, 

contemporary music at Hochschule 

für Musik und Theater in Munich, with 

Raymond Curfs

• winner Belfius Classic Competition (2012); 

graduated with great distinction at 

Antwerp conservatory; highest distinction 

in Munich for first (2017)

• freelance percussionist with various 

orchestras, such as Münchner 

Symphoniker, Münchner Rundfunkorchester, 

Niederbayerische Philharmonie and in 

Staatstheater am Gärtnerplatz; worked 

with Steve Reich, Krzysztof Pendercki and 

Péter Eötvös

• studie slagwerk Department of Modern 

Instrumental Music and Percussion of 

Shanghai Conservatory of Music bij Yang 

Ruwen, en Shanghai Conservatory of 

Music Secondary School of Music bij Gao 

Hua; nu Shanghai Conservatory of Music

• 3e prijs in eerste IPEA International 

Percussion Competition; 2e prijs in 

tweede IPEA International Percussion 

Competition; 1e prijs in derde IPEA 

International Percussion Competition, 

categorie gemengd slagwerk; hoogste 

prijs 3rd PAS China International Percussion 

Art Festival, categorie roertrommel

• eerste paukenist in Junior Symphony 

Orchestra of the Middle School Affiliated 

to Shangyin

-
• study percussion Department of Modern 

Instrumental Music and Percussion of 

Shanghai Conservatory of Music with 

Yang Ruwen, and Shanghai Conservatory 

of Music Secondary School of Music with 

Gao Hua; now Shanghai Conservatory of 

Music

• 3rd prize in first IPEA International 

Percussion Competition; 2nd prize in 

second IPEA International Percussion 

Competition; 1st prize in third IPEA 

International Percussion Competition, 

category combined percussion; Golden 

Award 3rd PAS China International 

Percussion Art Festival, category snare 

drum

• principal of timpani in Junior Symphony 

Orchestra of the Middle School Affiliated 

to Shangyin

YUAN
XIA

2001 | Chinese | lives in China
Chinees | woont in China

DAAN
WILMS

1994 | Belgian | lives in Germany
Belgisch | woont in Duitsland

• studeert aan de Eastman School of Music 

bij Michael Burritt, James Ross, Charles 

Ross en Rich Thompson; genomineerd 

voor een Performer’s Certificate

• masterclasses van o.a. So Percussion, 

Doug Perkins en Nancy Zeltsman

• halve finalist TIPC Taiwan International 

Percussion Convention Competition 

(2017); halve finalist Great Plains 

International Marimba Competition (2015)

• speelt met het Eastman Percussion En-

semble, Eastman Philharmonia, Eastman 

Wind Ensemble en Musica Nova

-
• studies at the Eastman School of Music 

with Michael Burritt, James Ross, Charles 

Ross, and Rich Thompson; nominated for 

the Performer’s Certificate

• master classes with So Percussion, Doug 

Perkins and Nancy Zeltsman among 

others

• semi-finalist TIPC Taiwan International 

Percussion Convention Competition 

(2017); semi-finalist Great Plains 

International Marimba Competition (2015)

• performs with the Eastman Percussion 

Ensemble, Eastman Philharmonia, 

Eastman Wind Ensemble, Musica Nova 

OLIVER
XU

1997 | Amerikaans | woont in de VS
American | lives in the USA
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• ontving beurzen om te studeren aan 

Shanghai Conservatory of Music, bij 

Ruwen Yang; nu doctoraal

• 1e prijs categorie snare drum 5th 

International Percussion Competition for 

Young Soloists, Griekenland (2016); 2e 

prijs in Japan International Percussion 

Competition, en 1e prijs in derde IPEA 

International Percussion Competition 

(2018); won de Yamaha Performer Award

• speelde met het Shanghai Philharmonic 

Orchestra, Shanghai Opera House en 

Suzhou Symphony Orchestra 

-
• received scholarships to study at the 

Shanghai Conservatory of Music with 

Ruwen Yang, currently as a postgraduate 

• 1st prize, category snare drum 5th 

International Percussion Competition for 

Young Soloists, Greece (2016); 2nd prize 

in the Japan International Percussion 

Competition, and 1st prize in the third 

IPEA International Percussion 

Competition (2018). He also won the 

Yamaha Performer Award

• performed with the Shanghai Philharmonic 

Orchestra, Shanghai Opera House and 

Suzhou Symphony Orchestra 

• studeerde aan de Zürcher Hochschule 

der Künste bij Klaus Schwärzler, Raphael 

Christen, Martin Grubinger en Rainer 

Seegers (bachelor, 2017); master in 2019

• masterclasses van Katarzyna Mycka, Jean 

Geoffroy, Svet Stoyanov, Conrado Moya 

en Beverly Johnston

• kreeg studiebeurzen toegekend van 

Migros Kulturprozent (2016 & 2018), de 

Friedl Wald Stiftung (2017) en het Rahn 

Kulturfonds (2017); 1e prijs in de Kiefer 

Hablitzel/Göhner Musikpreis (2018 en 

2020)

• speelde met het Percussive Planet 

Ensemble en het Zürcher Kammerorchester; 

trad op in Musikkollegium Winterthur 

en Argivia Philharmonic; soloconcert in 

Tonhalle Orchestra Zurich

-
• studied at the Zurich University of the Arts 

with Klaus Schwärzler, Raphael Christen, 

Martin Grubinger and Rainer Seegers 

(Bachelor, 2017); master in 2019

• master classes with Katarzyna Mycka, 

Jean Geoffroy, Svet Stoyanov, Conrado 

Moya and Beverly Johnston

• awarded scholarships by Migros 

Kulturprozent (2016 & 2018), Friedl Wald 

Foundation (2017) and the Rahn Kultur-

fonds (2017); 1st prize Kiefer Hablitzel/

Göhner Music Prize (2018 and 2020)

• performed with the Percussive Planet 

Ensemble and the Zurich Chamber 

Orchestra; played in Musikkollegium

Winterthur, Argovia Philharmonic; solo 

recital at Tonhalle Orchestra Zurich 

YINZHI
YANG

1995 | Chinees | woont in China
Chinese | lives in China

FABIAN
ZIEGLER

1995 | Zwitsers | woont in Zwitserland
Swiss | lives in Switzerland
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MUZIEK
GEBOUW 
EINDHOVEN
Eindhoven is de trotse thuisbasis van één van de mooiste 

concertzalen in Europa. Muziekgebouw Eindhoven is een 

eigentijds muziekgebouw met een internationale allure. 

Een akoestische toplocatie die een grote aantrekkings-

kracht uitoefent op wereldberoemde orkesten en solisten. 

Jaarlijks vinden ruim 160.000 muziekliefhebbers hun weg 

naar dit bijzondere gebouw in het hart van Eindhoven. 

De twee zalen in het Muziekgebouw werden gebouwd in 

nauwe samenwerking met akoestici van de Technische 

Universiteit Eindhoven. De concertzalen zijn daarmee 

uitstekende ‘instrumenten’ voor de musici die op het 

podium staan.

-
Eindhoven is the proud home of one of the finest concert 

halls in Europe. Today, Muziekgebouw Eindhoven is 

justifiably regarded as one of the premier European 

concert halls, attracting leading international musicians. 

The ambience and excellent acoustics have made Muziek-

gebouw Eindhoven an absolute favourite spot for audien-

ces and performers. Located in Eindhoven city centre, 

it offers all the benefits of a modern, state-of-the-art con-

cert hall. The two concert halls in the Muziekgebouw were 

constructed in close collaboration with acoustic engineers 

from the Eindhoven University of Technology. Hence, the 

concert halls have become great ‘instruments’ for the 

musicians performing on its stages. 

FRIENDS 
OF TROMP 
Vrienden van TROMP
De Vrienden feliciteren TROMP met haar 50e verjaardag 

en wensen iedereen een memorabel festival en concours. 

TROMP heeft in de loop der jaren een vaste vriendenkring 

opgebouwd. Sinds 1986 heeft deze vriendenkring een 

hecht verband gekregen in de vorm van een stichting. 

Doel is vooral de belangstelling voor het TROMP Concours 

en Festival te vergroten. Dit gebeurt onder meer door 

het ter beschikking stellen van diverse prijzen, zoals de 

Publieksprijs. Veel Vrienden van TROMP zorgen tijdens 

de concoursperiode voor de gastvrije opvang van de 

concoursdeelnemers in verschillende gastgezinnen. In het 

interview met Marijoke deelt ze haar jarenlange ervaring 

als gastouder van diverse talenten.

-
The Friends congratulate TROMP with the 50th 

anniversary and wishes everyone a memorable festival 

and competition. TROMP has gradually gathered a group 

of close friends over the years. This circle of friends has 

become even closer since 1986, when it formed an official 

foundation with the main objective of stimulating interest 

in the TROMP Competition and Festival. This is partly 

achieved by making various prizes available, such as the 

Audience Award. Many Friends of TROMP ensure that the 

competition participants receive a warm welcome in 

Eindhoven and that they are able to stay with a 

welcoming host family for the duration of the event. In the 

interview with Marijoke she shares her experiences with 

hosting talents for many years.
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Marijoke Wils is al vijftien jaar een van de gastouders van Tromp. 
Ze biedt hen een open, gastvrij huis. Elke kandidaat is anders, zegt ze, 

maar opvallend genoeg hebben heel wat van haar gasten prijzen gewonnen 
in het concours.

36

Interview 
MARIJOKE WILS

Alexandre Esperet & 
Marijoke Wils, 2014
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Marijoke Wils has been one of Tromp’s host parents for 

15 years, offering her guests an open, hospitable home. 

Every candidate is different, she says, but it’s worth 

noting that many of her guests have won prizes in the 

competition.

I have been a host for at least 15 years and always take in two 

participants. They can socialize and do things together if they like. 

I am passionate about percussion. I lived in the bush in Tanzania 

for three years, a three-day drive from the next city. Everything 

there revolved around drums. They were used both for music 

and communication. My stay there also helped me understand 

the background of Kevin Volans’ She who sleeps with a small 

blanket, which Alexandre Esperet performed in the 2012 finale. It 

is part of a negotiation between two sets of parents, discussing a 

possible marriage between a girl and boy. They imply that she is 

cold and shouldn’t stay alone, that she should end up in a warm 

nest. Alexandre was one of the competition winners who stayed 

with me. That was the same year I hosted Galdric Subirana, who 

won third prize, so we really celebrated. My work as a psycho-

therapist and family therapist at an institute for mental health 

and addiction care helps me relate to young people. I’m able to 

observe relationships between family members and see how 

important it is for people to feel at ease. That’s also essentially for 

candidates who stay in my home. I don’t lay down the rules of 

the house, my primary aim is to make sure they’re comfortable. 

I have hosted quite a few candidates who won the competition, 

not necessarily because they felt so comfortable here, but I just 

happen to have hosted many very good musicians.

I have developed a special relationship with Alexandre. During 

the competition, he was so nervous he had a stomachache. 

He quietly, shyly knocked on the kitchen door and I gave him 

warm milk with honey to help calm his nerves. He could make 

music with just cabinet doors and pot lids. Whenever he’s 

performing nearby, he always stops by. He and Claudia Hanssen 

even cooked for me on a visit with Dorian Lépedi and Florent 

Duverger.

Not all candidates are like that. In fact, I hosted one candidate 

with a whole list of requirements and conditions to do justice to 

his talent. He kept fermented vegetables in the refrigerator that 

smelled atrocious. He once played his instrument so late into the 

night that the neighbors complained. He eventually packed his 

bags and started commuting. He didn’t earn a prize. Kai Strobel, 

the most recent winner, was very different, very distant and 

structured. He scheduled his entire day down to the minute. He 

was brimming with tension. He later admitted how nervous he 

felt under the intense pressure to perform. But he has changed 

a lot since then. That is also the fun of it. They’re all different, they 

come from different backgrounds, have different eating habits, 

and different behavior. But I ask everyone who comes to stay 

here if they would like to do some sightseeing in Eindhoven. I 

always recommend Strijp-S, Piet Hein Eek, Pand P, and give them 

a bike to explore the city that they’re free to use whenever they 

like. As long as they lock it.

I have hosted quite a
few candidates who have

won the competition.

Ik heb flink wat kandidaten
te gast gehad die het concours

gewonnen hebben.
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Ik fungeer nu al zeker vijftien jaar als gastouder en ik neem altijd twee deelnemers in 

huis.  Dan hebben ze aanspraak aan elkaar, en kunnen ze samen dingen onderne-

men, als ze dat willen. Met percussie heb ik affiniteit. Ik heb drie jaar in Tanzania ge-

woond, in de bush, op drie dagen rijden van de eerste stad. Daar was alles trommels. 

Die werden gebruikt voor muziek en communicatie. Door mijn verblijf daar begrijp ik 

ook de achtergrond van She who sleeps with a small blanket van Kevin Volans, dat 

Alexandre Esperet tijdens de finale in 2012 uitvoerde. Het is onderdeel van onderhan-

delingen als de ouders van een meisje bij de jongen thuis spreken over een mogelijk 

huwelijk tussen de twee. Eigenlijk zeggen ze ermee dat het meisje het koud heeft. Ze 

moet niet alleen blijven, maar in een warm nest terecht komen.

Alexandre was een van de winnaars van het concours die ik in huis gehad heb. 

Datzelfde jaar verbleef ook Galdric Subirana hier. Hij won de derde prijs. Het was toen 

dus groot feest bij mij in huis. Vanwege mijn werk als psychotherapeut en gezinsther-

apeut bij afdelingen van de GGZ voel ik me betrokken bij jong volwassenen. Ik ob-

serveer de verhoudingen tussen gezinsleden. Daarvoor is het belangrijk om mensen 

zich thuis te laten voelen. Dat vind ik ook van belang voor de kandidaten die bij mij 

logeren. Ik ga hen niet vertellen wat de regels van het huis zijn, ze moeten zich juist 

prettig voelen. Ik heb flink wat kandidaten te gast gehad die het concours gewonnen 

hebben. Dat zal niet per se zijn omdat ze zich hier zo op hun gemak gevoeld hebben. 

Het zijn toevallig steeds hartstikke goede musici geweest.

Met Alexandre heb ik een bijzondere band opgebouwd. Tijdens het concours kwam 

hij ’s avonds naar beneden met buikpijn van de zenuwen. Klopte heel zacht en 

verlegen op de keukendeur. Ik heb hem warme melk met honing gegeven om hem te 

kalmeren. Hij kan muziek maken met deuren van keukenkastjes en pannendeksels. 

Als hij in de buurt optreedt komt hij altijd logeren. Toen hij een keer hier was met 

Dorian Lépidi en Florent Duverger hebben Claudia Hanssen en hij voor me gekookt.

Ze zijn niet allemaal zo. Ik heb wel eens iemand gehad die een heel lijstje aan eisen 

en voorwaarden had, om zijn talent recht te kunnen doen. Hij had gefermenteerde 

groenten in de koelkast gedaan, met een vreselijke stank als gevolg. Hij heeft op een 

avond zo lang staan meppen op zijn instrument dat de buren erover klaagden. Hij 

heeft uiteindelijk zijn boeltje gepakt en is gaan pendelen. Hij heeft geen prijs gewon-

nen. Kai Strobel, de winnaar van de vorige editie, was weer heel anders. Afstandelijk 

en gestructureerd. Hij had zijn hele dag per minuut ingedeeld. Die jongen knalde ge-

woon van de spanning. Naderhand gaf hij ook toe hoe zenuwachtig hij geweest was, 

omdat hij vond dat hij moest presteren. Maar hij is sindsdien heel sterk veranderd.

Dat is ook het leuke. Ze zijn allemaal anders, komen van verschillende achtergronden, 

hebben andere eetgewoontes, ander gedrag. Maar ik vraag iedereen die hier komt 

logeren of ze het leuk vinden om iets van Eindhoven te zien. Ik wijs hen op Strijp-S, 

Piet Hein Eek, Pand P. Dan mogen ze de stad op de fiets verkennen. Die kunnen ze 

vrij gebruiken. Als ze hem maar op slot zetten.
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In de editie van TROMP Percussion van 2014 won Dominique Vleeshouwers 
niet alleen de eerste prijs, maar ook de publieksprijs én de persprijs.

De tweede avond van deze jubileumeditie is door 
Dominique geprogrammeerd, als onderdeel van Playground.
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DOMINIQUE VLEESHOUWERS

Dominique Vleeshouwers 
& Arend Bruijn, 2016
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At the 2014 edition of TROMP Percussion, Dominique 

Vleeshouwers not only won the first prize, he took 

home the audience prize and the press prize as well. 

Dominique has programmed the second night of this 

anniversary edition as part of his Playground.

The 2014 TROMP competition certainly had a bizarre outcome. 

I never thought I would win three prizes. My teacher, Peter 

Prommel, had told me I might reach the semi-finals. I thought I 

had a chance to win because I was meticulously prepared, and 

gave my performance 100%. If I don’t believe in it, I shouldn’t 

be doing it, I thought. I haven’t prepared for any performance 

so methodically since. A unique element of this festival is that 

scores are not just based on tallying marks. You can’t express 

art in numbers. It is also good that you have to put together 

your own program for the semi-finals. It allows you to show-

case your artistic insight. When I put together a program today, 

practical considerations play a role. The instruments have to fit 

in a van.

Winning the competition allowed me to develop my skills and 

travel the world, meeting people, engaging with other cultures 

and different ways of playing in places like Japan and China, 

and I have stayed with griot families in Senegal. As a percussi-

onist, you create immediate connections that go much deeper 

than just drums. They took me to street parties and weddings. 

I was also able to perform around Europe and given 

opportunities to prove my talents. I also joined Percussion 

Friends and started collaborations with other art forms. In 2018, 

I mixed old and new Dutch street cultures for the opening 

concert of TROMP Percussion, combining The Ruggeds 

breakdance crew with the St. Michaël concert band from Thorn.

For this anniversary edition of TROMP, I have programmed the 

second evening, entitled Playground. That evening will kick off 

Parallel Continuum, an album on which I collaborate with four 

other musicians: DJ Albert van Abbe, violinist Davis West, 

keyboard player Benjamin Geyer and film composer Arend 

Bruijn. It is a symphonic techno suite written by all five 

musicians. Apart from presenting parts of that album, I will also 

be playing several pieces for solo percussion and electronics.

We will present Parallel Continuum in 2021 as the opening 

concert in World of Rhythm, a new percussion series at 

Muziekgebouw Eindhoven, the first of its kind in our country! 

As part of that concert, we will also be inviting techno great 

Carl Craig to perform in the main hall.

Unique to this festival
is that judgements are not 
only based on totting up

marks. You cannot 
express art in numbers.

Uniek aan dit festival is dat 
beoordelingen niet alleen gemaakt

worden op basis van cijfers. Kunst kun 
je niet in cijfers uitdrukken.
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De uitslag van TROMP in 2014 was bizar. Ik had nooit gedacht dat ik drie prijzen 

zou winnen. Van tevoren had mijn docent Peter Prommel gezegd dat ik misschien 

de halve finale zou bereiken. Ik dacht dat ik wel een kans maakte om te winnen, 

omdat ik me heel strak had voorbereid, en ik ben er voor de volle honderd 

procent in gegaan. Als ik er niet in geloof, kan ik het beter niet doen, dacht ik. 

Ik ben sindsdien niet meer zo georganiseerd omgegaan met stukken. Uniek aan 

dit festival is dat beoordelingen niet alleen gemaakt worden op basis van cijfers. 

Kunst kun je niet in cijfers uitdrukken. Het is ook goed dat je in de halve finale zelf 

het programma samen moet stellen. Daarmee kun je artistiek inzicht laten zien. 

Als ik nu een programma samenstel spelen praktische overwegingen een rol. Het 

instrumentarium moet in een bestelbusje passen.

Doordat ik het concours won heb ik me kunnen ontwikkelen en de wereld over 

kunnen reizen. Mensen ontmoeten, in contact komen met andere culturen, 

en andere speelwijzen. Onder meer in Japan en China. Ik heb in Senegal bij 

griot-families gelogeerd. Als slagwerker kom je meteen met hen in contact, 

maar het gaat veel verder dan alleen trommels. Ze namen me op sleeptouw naar 

straatfeesten, nachtfeesten en bruiloften. Ik kon optreden op verschillende

 plekken in Europa, deuren gingen open, zodat ik mezelf kon laten zien. Ik heb me 

ook aangesloten bij Percussion Friends en ik ben samenwerkingen aangegaan 

met andere kunstvormen. Met breakdance crew The Ruggeds en de harmonie 

St. Michaël uit Thorn heb ik in 2018 voor het openingsconcert van TROMP Percussion 

een oude en een nieuwe Nederlandse straatcultuur bij elkaar gebracht.

Voor deze jubileumeditie van TROMP mag ik de tweede avond gestalte geven, 

getiteld Playground. Die avond wordt een kick-off van Parallel Continuum, een 

album waarop ik samenwerk met vijf muzikanten, dj Albert van Abbe, violist Davis 

West, toetsenspeler Benjamin Geyer en filmcomponist Arend Bruijn. Het is een 

symfonische techno-suite waarvoor we alle vijf muziek schrijven. Naast delen van 

dat album speel ik een aantal stukken voor solo slagwerk en elektronica.

We presenteren Parallel Continuum in 2021 als opening van World of Rhythm, een 

nieuwe slagwerkserie in Muziekgebouw Eindhoven, de eerste in zijn soort in ons 

land! Voor dat concert nodigen we ook techno-grootheid Carl Craig uit voor een 

optreden in de grote zaal.
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Sinds 2005 is Frank Veenstra artistiek manager van Muziekgebouw Eindhoven. 
Als zodanig is hij medeverantwoordelijk voor de muziek die tijdens 

TROMP Percussion klinkt. In overleg met het concours kiest hij de componisten 
die de finalestukken schrijven. Daarnaast programmeert hij het festival dat 

aan het concours gekoppeld is.
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FRANK VEENSTRA

Marchin & Breakin, 
TROMP opening night 2018
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Frank Veenstra has been the artistic manager at 

Muziekgebouw Eindhoven since 2005. He is partly 

responsible for the music that is played during TROMP 

Percussion. He works with the competition organisers 

to choose the composers who will write the semi-final 

and the final pieces. He also programs the festival 

around the competition. 

My first TROMP edition was in 2006. At the time, the competition 

was alternately focused on string quartets and percussion. In 

2010, we chose to create an event that was exclusively focused 

on percussion exclusively, but in all its facets. It has proven to 

be a wise choice. We found that it really resonated with 

Eindhoven: a young, dynamic, constantly developing city. 

Percussion is a relatively new discipline in the world of classical 

music. In the competition, the participants' solo performances 

on mallet instruments and set-up are judged. This has made 

TROMP internationally unique and distinctive, and earned it 

worldwide renown as the foremost percussion competition, 

certainly something to be proud of. It is one of the things that 

makes the city Eindhoven famous far beyond Dutch borders.

Percussion lends itself perfectly to concerts in the companion 

festival, for which Muziekgebouw composers-in-residence Nico 

Muhly (2010) and Bryce Dessner (2012) wrote music. It offers a 

wide range of opportunities for developing new productions. In 

2016, laureate Dominique Vleeshouwers staged a performance 

with breakdance group The Ruggeds, percussionist Martin 

Grubinger, and the St. Michaël concert band from Thorn. The 

success of that show led to a national tour a year later. The 

festival has expanded over the past fifteen years to include a 

grand opening night and the presentation of the composers’ 

competition. The jury stages a concert in every edition, and 

there are numerous other special performances.

TROMP and Muziekgebouw work together to select the 

composition assignments, preferably written by young 

composers. We've often chosen Dutch composers, such as 

Louis Andriessen, Robin de Raaff, Jacob TV, Joey Roukens and 

Mayke Nas. But they don't necessarily have to be Dutch. We 

aim for diversity, first and foremost.

A unique feature of the competition is that the participants are 

given pieces that offer a lot of room for interpretation. This was 

the case with Louis Andriessen’s Tapdance and Cinderella by 

Mayke Nas, theatrical pieces in which the performers have to 

make their own choices about how to perform them. That will 

also be the case this year in Cold Tingle of Infinity by Kieran 

Brunt, our current Muziekgebouw composer-in-residence. The 

performers are given considerable freedom in their interaction 

with soundtracks that they will have to play on a smartphone 

or a tablet. They will have to use their imagination. It is our way 

of trying to identify these musicians' specific qualities. The jury 

approaches the performances with an open mind. That fits 

the distinctive character of a percussion competition, and the 

character of percussion itself. It is incredibly versatile. Techno 

beats, world music, composed music – TROMP and 

contemporary percussion know no bounds!

TROMP has gained
worldwide renown as the

foremost percussion
competition, something

to be proud of.

TROMP staat nu wereldwijd bekend
als hét slagwerkconcours,

echt iets om trots op te zijn.
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In 2006 kon ik meteen m’n eerste steentje bijdragen aan TROMP. In die periode was 

het centrale instrument van het concours beurtelings strijkkwartet en percussie. In 

2010 maakten we definitief de keuze voor een evenement dat alleen gericht was 

op slagwerk, maar dan wel in al z’n facetten. En dat heeft ons geen windeieren 

gelegd. Het paste volgens ons ook het beste bij Eindhoven: een jonge, dynamische 

stad in ontwikkeling. Slagwerk is een relatief nieuwe tak van sport in de wereld van 

de klassieke muziek. In het concours worden deelnemers beoordeeld op het solo 

bespelen van mallet instrumenten en een set-up. Daarmee werd TROMP uniek en 

onderscheidend in de wereld. Het staat nu wereldwijd bekend als hét slagwerk-

concours, echt iets om trots op te zijn. Het geeft de stad bekendheid tot ver 

daarbuiten. 

Slagwerk leent zich bovendien uitstekend voor de concerten in het festival dat 

aan het concours gekoppeld is. Daar hebben composers-in-residence Nico Muhly 

(2010) en Bryce Dessner (2012) voor geschreven. Het biedt aanknopingspunten om 

nieuwe producties te ontwikkelen. Zo stelde laureaat Dominique Vleeshouwers 

in 2016 een voorstelling samen met breakdancegroep The Ruggeds, slagwerker 

Martin Grubinger en de harmonie St. Michaël uit Thorn. Een succesvolle voorstelling 

die een jaar later een vervolg kreeg middels een tour door het land. In de afgelopen 

vijftien jaar is het festivalgedeelte verder uitgebreid, met een grote openingsavond 

en de uitvoering van het componistenconcours. De jury verzorgt in elke editie een 

concert, en er zijn tal van andere bijzondere optredens.

De compositieopdrachten voor het concours, bij voorkeur geschreven door jonge 

componisten, komen in goed overleg tussen TROMP en Muziekgebouw tot stand. 

We kijken van jaar tot jaar wie dan het meest relevante stuk kan schrijven. Daarin 

staat diversiteit bij ons voorop.

Het concours onderscheidt zich doordat de kandidaten stukken voorgelegd krijgen 

die veel ruimte bieden voor eigen interpretatie. Dat was het geval bij Tapdance van 

Louis Andriessen en Cinderella van Mayke Nas, theatrale stukken waarin de 

uitvoerders zelf moeten beslissen hoe ze die uitvoeren. Dat zal dit jaar ook het 

geval zijn in Cold Tingle of Infinity van Kieran Brunt, die de komende jaren 

composer-in-residence is van het Muziekgebouw. Hij laat de kandidaten vrij in 

hun interactie met soundtracks die ze vanaf een smartphone of tablet moeten 

afspelen. Ze zullen dus hun fantasie moeten gebruiken. Op die manier proberen we 

naar boven te krijgen wat een musicus zo eigen en bijzonder maakt. De juryleden 

benaderen de gespeelde werken met een open geest. Dat past zowel binnen de 

signatuur van een percussieconcours als bij het karakter van slagwerk. Je kunt er 

heel veel kanten mee op. Techno-beats, wereldmuziek, gecomponeerde klassieke 

muziek. TROMP en het hedendaagse slagwerk zijn een mer à boire!



JURY 
MEMBERS
Juryleden

Arnold Marinissen componeert, treedt op, doceert en geeft masterclasses over 

de hele wereld. Hij is een geprezen slagwerker en schreef als componist o.a. 

voor het Residentie Orkest, de Biënnale van Venetië, Nederlands Vioolconcours, 

Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag. Marinissen was artistiek leider van 

Slagwerk Den Haag en, samen met Anthony Fiumara, Lunapark. Hij was artist in 

residence bij De Doelen in Rotterdam, programmeur voor Muziekgebouw aan ’t IJ 

en curator voor verschillende festivals. Hij is is verbonden aan het Conservatorium 

van Amsterdam.

-
Arnold Marinissen composes, performs, teaches and gives masterclasses 

around the world. He is a praised percussionist, and as a composer he wrote 

for the Residentie Orkest, La Biënnale di Venezia, Dutch Violin Competition, 

Asko|Schönberg and Slagwerk Den Haag, among many others.  Marinissen was 

artistic leader of Percussion Group The Hague and, together with Anthony 

Fiumara, Lunapark. He was artist in residence at De Doelen Rotterdam, 

programmer for Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam and curator for various 

festivals. He is faculty member at the Conservatorium van Amsterdam. 

ARNOLD
MARINISSEN

Juryvoorzitter Chairman of the jury
Nederland  The Netherlands
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ALEXANDRE
ESPERET

Frankrijk  France

Alexandre werkt samen met vele componisten, choreografen en 

regisseurs. Hij creëerde in 2010 het muziektheatergezelschap Kahlua 

met Matthieu Benigno en richtte samen met Paul Changarnier en 

Nicolas Cousin het SR9 Trio op. Ze hebben twee cd’s uitgebracht en 

creëerden 3 muziektheatervoorstellingen. Sinds 2016 maakt hij deel 

uit van Les Percussions de Strasbourg. Laureaat van Genève (2009), 

Tromp Percussion Eindhoven (2012) en IPCLuxembourg (2012).  

Hij bracht solostukken van Nico Muhly, Naegelen of Montambault in 

première. Hij geeft masterclasses en is gastdocent aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag (2015) en assistent-docent aan het 

CNSMD van Lyon (2018-2019).

-
Alexandre works with many composers, choreographers and stage 

directors. He created in 2010 the music-theatre company Kahlua 

with Matthieu Benigno and founded the SR9 Trio with Paul 

Changarnier and Nicolas Cousin. They’ve released two CDs and 

created 3 music-theater shows. Since 2016 he is a member of Les 

Percussions de Strasbourg. Laureate of Geneva (2009), Tromp 

Percussion Eindhoven (2012) and IPCLuxembourg (2012). He 

premiered solo pieces from Nico Muhly, Naegelen or Montambault.

He gives master classes and is a guest teacher in the Royal 

Conservatory of The Hague (2015), he was assistant teacher at the 

CNSMD of Lyon (2018-2019).

MICHAEL
BURRITT
Verenigde Staten  USA 

Michael Burritt is lid van de Raad van Bestuur van de Percussive Arts 

Society, schrijft voor het Percussive Notes Magazine en is de voorzitter 

van het PAS Keyboard Committee. Daarnaast is hij professor in en 

hoofd van de slagwerkafdeling aan de Eastman School of Music. Zijn 

werken voor solo marimba zijn uitgegroeid tot standaardrepertoire, 

met opdrachten van o.a. The World Marimba Competition in Stuttgart 

en Third Coast Percussion. Als solist speelde Burritt met gerenom-

meerde orkesten, waaronder de Dallas Wind Symphony, Omaha 

Symphony, het Chautauqua Symphony Orchestra, Richmond 

Symphony Orchestra en de Ju Percussion Group.

-
Having performed in four continents and more than forty states, 

Michael Burritt is one of his generation’s most accomplished 

percussionists. He is in frequent demand performing concert tours 

and master classes throughout the United States, Europe, Asia, 

Australia and Canada. His works for solo marimba have become 

standard repertoire, with commissions by The World Marimba 

Competition in Stuttgart, Nexus Percussion Ensemble and Third 

Coast Percussion. He holds a Distinguished Professorship and is the 

head of the Percussion Department at the Eastman School of Music 

and is the President Elect for the Percussive Arts Society.
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MOMOKO
KAMIYA

Japan

Momoko Kamiya won het internationale marimbaconcours in 

Luxemburg en ontving de Azalea Cultural Prize van de stad Kawasa-

ki. Ze is professor aan Tokyo College of Music, gastprofessor aan 

Senzoky Gakuen College of Music en Elizabeth Music University, en 

docent aan Kunitachi College of Music. Ze geeft masterclasses over 

de gehele wereld en neemt plaats in de jury van diverse internatio-

nale competities. 

Ze had de eer de eerste kandidaat te zijn die werd toegelaten als 

solo marimbaspeler aan Tokyo University of Arts. In het daarop-

volgende jaar trad ze toe tot The Juilliard School en behaalde een 

Bacherlor of Music.

-
Momoko Kamiya won the Luxembourg International Marimba com-

petition and was awarded the Azalea Cultural Prize from Kawasaki 

City. She is a professor at Tokyo College of Music, guest professor at 

Senzoku Gakuen College of Music and Elizabeth Music University, 

and a lecturer at Kunitachi College of Music. She gives masterclas-

ses all over the world and served as a jury at many International 

Competitions. 

She received the honor to be the first successful candidate to be 

accepted as a marimba soloist to Tokyo University of the Arts in its 

history. In the following year she entered The Juilliard School and 

completed the Bachelor of Music.ń

MARK
PEKARSKY

Rusland  Russia 

De legendarische Russische percussionist Mark Pekarsky speelde als 

student al met het Opera-Symfonieorkest van Radio & TV Moskou, en 

later bij het Moskouse ensemble voor oude muziek Madrigal. In 1976 

richtte hij Ruslands eerste slagwerkensemble op en wist daarmee 

componisten tot ruim 200 nieuwe composities voor slagwerk te 

inspireren: ‘Een ware katalysator voor de Russische componeer-

activiteit’, schreef de Berlijnse Tagesspiegel. Pekarsky startte in 

2000 ook het beroemde Pekarsky Percussion project, gewijd aan de 

problematiek van het moderne slagwerkrepertoire. Mark Pekarsky is 

professor aan het conservatorium van Moskou sinds 1997.

-
Mark Pekarsky is a legendary Russian percussionist. As a student, 

he performed with the Opera-Symphony Orchestra of Radio & TV 

Moscow, later joined the Moscow Ensemble of Early Music Madrigal. 

In 1976 he founded the first Russian percussion ensemble, with a 

choice of 200 scores composed for the ensemble by several 

generations of Russian composers. ‘A catalyst for Russian

composers’ creative activity’, according to The Berlin Newspaper 

Tagesspiegel. Pekarksy also started the famous Pekarsky Percussion 

Project devoted to the problems of modern percussion repertoire 

in 2000. Since 1997 Mark Pekarsky is a professor at the Moscow 

Conservatory. 
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RUWEN
YANG

China

Ruwen Yang is docent en hoofd van de afdeling moderne

instrumenten en slagwerk aan het conservatorium van Shanghai. 

Als artiest gaf hij tal van compositieopdrachten en werkte hij samen 

met artiesten en ensembles waaronder Wenzhong Chou, Quincy 

Jones, Luc Besson, Orchestre National de France en de Opera van 

Berlijn. Ruwen Yang verscheen ook in films als The Banquet, Shaolin 

Temple en Something the Lord Made. Hij was onder meer jurylid in de 

vierde en vijfde World Marimba Competition en de International Great 

Chinese Marimba Competition in Taiwan.

-
Ruwen Yang is professor and head of the Department of Modern 

Instruments and Percussion at the Shanghai Conservatory of Music. 

As a performer he has commissioned numerous compositions and 

collaborated with artists and ensembles including Wenzhong Chou, 

Quincy Jones, Luc Besson, Orchestre National de France, and the 

Berlin Opera. Ruwen Yang also appeared on films as The Banquet, 

Shaolin Temple and Something the Lord Made. He was a member of 

the jury of the fourth and fifth World Marimba Competition and the 

International Great Chinese Marimba Competition in Taiwan, among 

others. 

YI-PING
YANG

Taiwan

In 2006 won Yi-Ping Yang de 1e prijs, publieksprijs en de prijs van 

de jeugdjury in het TROMP concours. Eén van de prestaties op een 

indrukwekkende lijst met toonaangevende concoursen en een beurs 

van de Yamaha Music Foundation of Europe. Ze bracht talrijke werken 

in première met het Ensemble Orchestral Contemporain en geeft 

recitals over de hele wereld. 

Naast eerste paukeniste in het Orchestre des Pays de Savoie, is ze 

ook soliste in samenwerking met Grame. Ze treedt op als componist, 

muzikant en acteur in theater. Yi-Ping Yang is universitair hoofddocent 

aan het Conservatorium van Lyon en gastdocent aan het 

Conservatorium in Shanghai en artist director voor Collective 

RIT-Infinity (Rendez-vous Internationaux de la Timbale).

-
In 2006 Yi-Ping Yang won 1st prize, the audience award and the prize 

of the youth jury in the TROMP competition in addition to a list of 

impressive achievements in renown competitions and a scholarship 

of the Yamaha Music Foundation of Europe. She has taken part in 

numerous premieres with the Ensemble Orchestral Contemporain 

and regularly performs recitals throughout the world. Parallel to 

be principal timpanist in Orchestre des Pays de Savoie, she is also 

soloist in collaboration with Grame. She performs as a composer, 

musician and actor in theatre. Yi-Ping Yang is associate professor 

at the Conservatoire de Lyon, guest professor at the Shanghai 

Conservatory of Music and artist director for Collective RIT-Infinity 

(Rendez-vous Internationaux de la Timbale). 
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LAUREATEN
Laureates
Om te investeren in de toekomst van 

de concourswinnaars, biedt TROMP 

allerlei concerten in internationaal 

gerenommeerde concertzalen en 

festivals, solo of met prestigieuze 

ensembles.

-
Investing in the future careers of 

the winners, TROMP provides various 

concert engagements in internatio-

nally acclaimed concert halls 

and festivals, both solo and with 

prestigious ensembles. 

REPERTOIRE
DAYS
Masterclasses door juryleden en 

laureaten in Boston, Shanghai, 

Moskou, São Paulo, Tokio,  

Amsterdam en vele andere steden.

-
Master classes by members of 

the jury and laureates in Boston, 

Shanghai, Moscow, São Paulo, Tokyo, 

Amsterdam and many other cities.

EDUCATIE
Education
TROMP Percussion Eindhoven maakt 

zich sterk voor de ontwikkeling van 

slagwerkers, repertoire en nieuwe 

aanwas van talenten in de dop. Voor 

de educatieve activiteiten werkt 

TROMP samen met Cultuurstation, 

Fort van de Verbeelding, 

Percussion Friends en Philharmonie 

Zuidnederland. Daarnaast begeeft 

TROMP zich binnen een netwerk van 

slagwerkdocenten aan muziekscholen 

en wereldwijde conservatoria.

TROMP organiseert een compositie

competitie voor het hogere muziek-

onderwijs, ontwikkelde het 

educatieprogramma ‘Drum je vrij!’ 

en ondersteunt basisscholen met 

een schoolpleinconcert.

-
TROMP is committed to the 

development of repertoire and the 

recruitment of young talent. For 

educational activities TROMP works 

with local partners Cultuurstation, 

Fort van de Verbeelding, Percussion 

Friends and the South Netherlands 

Philharmonic. TROMP is also part of an 

international network of percussion 

teachers in conservatories. 

TROMP organizes a composition 

competition for higher education, 

created the educational project 

‘Drum je vrij!’ and supports primary 

schools with a schoolyard concert. 

TROMP
& MORE
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1ST PRIZE 
€ 15.000 & concert engagements 

2ND PRIZE
€ 10.000 & concert engagements  

3RD PRIZE 
€ 7.000 & concert engagements 

FRIENDS OF TROMP 
Audience Award 
€ 3.000

JAN PUSTJENS 
Press Prize 
€ 2.000

'DE ANNELIE' 
€ 1.000

WILLEM VOS AWARD
for the performance of a composition 
by a composer from the Netherlands 
€ 500

1E PRIJS
€ 15.000 & concert-engagementen

2E PRIJS
€ 10.000 & concert-engagementen

3E PRIJS
€ 7.000 & concert-engagementen

VRIENDEN VAN TROMP 
Publieksprijs

€ 3.000

JAN PUSTJENS 
Persprijs
€ 2.000

'DE ANNELIE' 
€ 1.000

WILLEM VOS PRIJS
voor de beste uitvoering van een compositie 

van een componist uit Nederland 
€ 500

PRIZESPRIJZEN
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COLIN
CURRIE

“
My main memory of TROMP must be 

of the 2010 competition when I sat 

on the jury and experienced the most 

extraordinary level of performance - 

and now remain close in contact with many 

of the finalists. I had a wonderful time with 

the jury and the camaraderie abounded. Of 

special note was dear Terry Bozzio who was 

so blown away by each and every candidate 

that he would usually turn to me and ask, full 

of emotion, “how can I possibly not give this 

person full marks???”

A very enthralling experience, deeply inspiring 

to be part of."

DAME
EVELYN
GLENNIE

“
The inspiration I felt when witnessing the incredibly high standard 

of musicianship, creativity and technical mastery when participa-

ting as a judge in the 2006 TROMP competition for percussion has 

had a lasting effect on me. Being a fully-fledged solo percussionist 

myself, it was hugely exciting to feel the energy of such brilliant players 

from around the world. There was an incredibly bitter/sweet, profound 

moment when one of the strongest participants entered the judging 

room half way through the competition stating he would have to retire 

with immediate effect due to the sudden death of his brother, a young 

German soldier, who was killed in action in the Middle East. Time stood 

still as we tried to digest his terrible news. However, from that point 

on, we knew that this competition needed to magnify and nurture not 

only extraordinary young talent but the real act of listening; the type of 

listening which builds bridges and understanding, genuine friendships 

and patience, so that the music produced by these young people would 

be the conduit to something truly meaningful in all our lives. My huge 

congratulations to TROMP on their 50th anniversary!”

ANECDOTES

My huge congratulations
to TROMP on 

their 50th anniversary!
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YI-PING
YANG

“
At the final concert in 2006, when I was feeling relieved because I had 

just finished playing the concerto with the orchestra, I accidentally 

knocked over the cymbals of my set-up as I was bowing down the 

stage.

With the deafening sound, my face has grown pale and I began to imagine 

that this might be “the end” of my career. 

At this time, I heard the kind and understanding laughter from the audience, 

even some of them who with a sense of humor began to applaud again... 

Now that I think of it, this is the spirit of 100% Tromp = a generous com-

prehension of the young musicians and to have entire confidence for their 

development.

Without such positive encouragement at that time, I might not have been 

able to quickly find myself again for the rest of my performances.

If I won something that day, I won with all the public together, Tromp has 

become my family since then."

NANCY
ZELTSMAN

“
Congratulations on the remarkable 

milestone of 50 years of TROMP!! 

Tromp’s initiatives and events have sti-

mulated artistic efforts and excellence 

in thousands of young artists. These activi-

ties have provided the public very special 

opportunities to understand, encourage and 

enjoy the spirit and creativity in these musical 

adventures. 

It was a great honor for me to serve on the 

jury four times (2010-2016) and I will never 

forget the thrill and privilege it was to try to 

intently absorb all that the candidates had 

prepared and presented so thoughtfully and 

virtuosically. The Semi-Final Round in which 

several candidates play a 45-minute program 

of their choosing has always been my favorite: 

to see and hear their exhilarating, brave, very 

personal programming. This, to me, is what 

sets the Tromp Competition apart: its celebra-

tion of individualism! The broad diversity of 

viewpoints and special talents of the finalists 

I heard is exemplary of what art reveals in our 

lives. 

I send my love and congratulations to everyo-

ne I’ve come to know in the Tromp family—

both the actual Tromp family members, and all 

of us whom you embraced who have become 

the greater Tromp family!"

Tromp
has become

my family
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#iplayadams

Together in music

For me personally, the name Adams Percussion is a synonym for 
quality, innovation and personal support. It is truly exciting to play 

a part in the company’s pioneer work and it makes me proud to  
be an Adams artist.  - Kai Strobel, winner TROMP 2018


