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Eerst opgeleid door haar moeder in Verviers (met een eerste recital op 

vijfjarige leeftijd), gaat Eliane Reyes daarna studeren aan het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel en vervolgens aan de Muziekkapel 

Koningin Elisabeth in de klas van Jean-Claude Vanden Eynden, aan de Hochschule der Künste in 

Berlijn, aan het Mozarteum van Salzburg, het Lemmensinstituut te Leuven bij Alan Weiss evenals 

aan het CNSM van Parijs onder de vakkundige leiding van Michel Beroff, Brigitte Engerer en Jacques 

Rouvier (3de cyclus). 

Winnares in 1988 van de Cziffra-Stichting (Senlis, Frankrijk), speelt ze in hetzelfde jaar op het Tibor 

Varga Festival (Sion, Zwitserland) en, onder de leiding van Sergiu Commissiona, met het Koninklijk 

Orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. 

Haar ontmoeting met Martha Argerich op de leeftijd van 14 betekent een ommekeer in haar 

muzikale loopbaan. 

Eliane Reyes won verschillende internationale wedstrijden. Ze ontwikkelt een carrière als soliste en 

kamermusicus, waarvoor ze telkens unaniem geprezen wordt door pers en publiek. 

Als winnares van de stichtingen Rheinold Blüthner, Spes, Sir Georg Solti en Vocatio heeft Eliane 

kunnen deelnemen aan masterclasses met Lazar Berman, Abdel-Rahman El Bacha, Vitali Margulis, 

Murray Perahia, Menahem Pressler en Gyorgy Sebök. Ze kon eveneens optreden met Vladimir 

Ashkenazy in Berlijn en in Zwitserland. 

Haar discografie omvat werken van onder meer Chopin, Milhaud, Tansman, Godard en Nicolas 

Bacri. Ze won talrijke onderscheidingen zoals de Pianist maestro in het tijdschrift Pianist, de Ring 

van Classic Info, de Joker van Crescendo, 5 Diapason en de Supersonic in Pizzicato. Ze ontving de 

Gouden sleutel van Resmusica voor haar solo-opname van de 24 intermezzi van A. Tansman. 

Eliane Reyes werd tot drie keer toe genomineerd op de International Classical Music Awards en 

verkreeg voor haar gehele carrière de Oktaven van de muziek in België. 

Ze doceert aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en het Conservatoire National supérieur 

de musique in Parijs. 

Als ereburgeres van haar geboortestad Verviers ontvangt ze in oktober 2016 als eerste Belgische 

pianiste de eremedaille van Ridder in de Orde van Kunsten en Letteren in Frankrijk. 

In 2017 is ze jurylid van de Internationale Wedstrijd Maria Canals in Barcelona, treedt ze als soliste 

op met het Symfonisch Orkest van Mexiko onder leiding van Gilbert Varga en werkt ze een tournee 

af in Azië (China, Japan, Korea en Thailand), met name met het « Suwon Philharmonic Orchestra » 

onder leiding van Daejin Kim. 



De RTBF heeft een documentaire van 45 minuten aan haar muzikale loopbaan gewijd : « Jeunes 

solistes, grands destins », getekend door Thierry Loreau en Pierre Barré. Ze zal tevens aan bod 

komen in een documentaire over Clara Haskil op ARTE. 

Samen met Patrick Poivre d’Arvor ontwerpt ze een concert-lezing van Poëtische Walsen over de 

liefde en Chopin, waarvan de première plaatsvond in het kasteel van Arcangues. 

Ze heeft voorts een concert-lezing gehouden met Michel Onfray in het kader van het festival « Les 

inattendues » in Doornik (september 2017). 


