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'Kinderen k
laten horen'
IkaaWjaar ge;eleden SWKI
er een lmrt berlcht in het
Streekblad ove~de twn t k w
Zoetermeerse pianiste
- ~ - r e aVasi. Voordat lij in
januarl elndexamen planlen doet aan het bninklijk
C o m u m b Den Haag
s~rekenwe haar oonieuw.
dpde rnlderlcameiin haar
ouderliike huis. voor haar
rnahonieho& piano, v e M
Andrea over haar wssie.

Amerika. Her hoogtepunr was
haar optreden in de Carnegie
Hall in New York
Haar liefde voor pianospelen
onrsrond op jonge leeftijd. Met
een gitarkt als vader en een DJ
als hroer komt Andrea uit een
muzikaal gezin. "Mijn docente
EUen Corver is mYn grote voorbceld", vertclt Andrea Vssi. "lk
vind pianomuziek bijzonder
mooi. Daarnaasr probea ik

t. Zoetermeer

))Andrrea
Vasi
-wil @sag

schoolkinderen. "Ik spcel een
m k op de piano en vraag b$worbeeld welk diet zii daarbii
assoaken. Kindwen leren zo
om te luisteren naar muziek!'
Het geboren talent begon als
zesjarige met pianospelen.
Naast haar opleiding oefent zij
ganiddeld vijf uur p a dag op
de piano. Dit ging we1 ren kos&
van sociale verplichtingen zoals veriaardagcn, a afspraken
met vciepden. "Dam moet je
rekening mee houden", geeft
~ n k a a a n "Maar
.
ik heb nu
eenmaal d e s over wor de muziek."

met muziek contact te maken.
Elk muziekstuk v d t een verhaal", legt Andrea uit voordat ze
begint te spelen. "Je waardeert
klassieke muziek meet als je het
verhaal erachter kent." Om die
reden geeft de ionge pianiste

Klndem
O p woensdag 25 januari 2012
geeft Vasi haar eindexamenconcert. 's Awnds speelt zij vijf
stukken zowel solo als samen
met bevriende muzikanm en
een zangeres. Gedurende her
concert hoort de bezoeker 300
jaar klassieke pianomuziekw01biikomen. Een iurv beoordeelt

Als tienjarige startte Andrea op
de School voor Jang Talent aan
het Konmnkhlk Conservatorium.
Na groep zeven en acht stroomde ul door naar het VWO en
volgend jaar srudeert ze af voor
d e HBO Bachelor opleiding.
Andrea is tweevoudig winnares van her Prinses Christina
Concours waardoor zij diverse

dia, Zwitserland, Canada en

rn
de uitslag krijgt en hopelijk haar
diploma. Omdat kinderen voor
de iome uianiste belanmiikziin,
. .
. .
wil zifi&t aan kinderen laten
holrn hoe boeicnd, leuk en zclfs
spannend klassieke mudek is.
"Zij knnnen samen met hun
ouders of Has gratis naar her
optreden komen. Ik hoop dat de
concertzaal nevuld zal ziin met

