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Concertpianist pur sang

“Een uitstekende pianist... een flitsend uitgevoerde Concert Etude” - Haagsche Courant



Miroslav Dimitrov  werd geboren in Burgas, Bulgarije en kreeg zijn 
eerste pianolessen reeds op vierjarige leeftijd. Zijn pianospel vorderde in 
hoog tempo en hij gaf zijn eerste officiële concert al op zijn zevende, waarmee 
hij zijn naam vestigde als muzikaal wonderkind. 
Hij vervolgde zijn opleiding aan de Nationale Muziekacademie in Sofia waar 
hij bij de befaamde Bulgaarse muziekpedagoge en pianiste, professor Milena 
Mollova studeerde. Na vier jaar studeerde hij cum laude af.  
 

In Nederland volgde hij een opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag waar hij tijdens zijn studie tevens werkte als gastdocent correpetitie. 
Professor Geoffrey Madge, hoofd pianoafdeling aldaar, betitelt Miroslav als 
een buitengewoon getalenteerd en intelligent pianist.
 

Miroslav manifesteerde zich al op zijn 
veertiende met het 1e pianoconcert 
van Beethoven waarbij het Burgas’ 
Filharmonisch Orkest hem begeleidde. 
Ook wist hij vele eerste prijzen in de 
wacht te slepen tijdens nationale en 
internationale pianoconcoursen.  

Inmiddels heeft hij zijn naam gevestigd 
als concertpianist pur sang en toont 
hij zijn muzikaliteit en virtuositeit van 
ongekende hoogte. Luistert u naar de 
muziek zoals die bedoeld is.

Een kleine greep uit het repertoire
R. Schumann Concerto in A minor
P. Tchaikovsky Concerto in B-flat minor
S. Rachmaninov Concerto No. 2, in C minor
  Rhapsody on a Theme by Paganini
  Variations on a Theme by Corelli op. 42
L. van Beethoven Concerto No. 1, in C major
 Concerto No. 3, in C minor
 Concerto No. 5, “Emperor”, in E-flat major
G. Gershwin Concerto in F
F. Liszt Sonata in B minor
 Mephisto Waltz 
L. van Beethoven Sonatas Op. 2 No. 1, Op. 10 No. 1, Op. 10 No. 3, Op. 13 ‘Pathétique’,Op. 27
 No. 2, Op. 31 No. 2, Op. 57 ‘Appassionata’, Op. 81a ‘Les Adieux’ , Op.110
M. Balakirev Islamey

Een uitgebreide repertoirelijst kunt u vinden op www.dimitrov.nl
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