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MARIA JOÃO PIRES 
Biografie 

Maria João Pires, geboren in 1944 in Lissabon, gaf haar eerste openbare optreden op 4-jarige 
leeftijd en begon haar muziek- en pianostudies bij Campos Coelho en Francine Benoît, en zette ze 
later voort in Duitsland bij Rosl Schmid en Karl Engel. Naast haar concerten heeft ze vijftien jaar 
opnames gemaakt voor Erato en gedurende meer dan twintig jaar voor Deutsche Grammophon.


Sinds de jaren zeventig wijdt ze zich aan het weerspiegelen van de invloed van kunst in het leven, 
de gemeenschap en het onderwijs, en probeert ze nieuwe manieren te ontdekken om deze manier 
van denken in de samenleving te integreren. Ze heeft gezocht naar nieuwe manieren die, met 
respect voor de ontwikkeling van individuen en culturen, het delen van ideeën aanmoedigen.

In 1999 richtte ze het Belgais Centre for the Study of the Arts in Portugal op. Maria João Pires 
biedt regelmatig interdisciplinaire workshops aan voor professionele musici en muziekliefhebbers. 
In de concertzaal van Belgais vinden regelmatig concerten en opnames plaats. 


In 2012 startte ze in België twee complementaire projecten; de Partitura Choirs, een project dat 
koren creëert en ontwikkelt voor kinderen uit kansarme milieus zoals in België het „Hesperos 
Choir, en de Partitura Workshops. Alle Partitura-projecten hebben tot doel een altruïstische 
dynamiek te creëren tussen kunstenaars van verschillende generaties door een alternatief voor te 
stellen in een wereld die te vaak gericht is op concurrentievermogen. Deze filosofie wordt 
wereldwijd verspreid bij Partitura projecten en workshops.


Video Media 

 

http://worldmasterpianists.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CJXnYMl_SuA
https://www.youtube.com/watch?v=yqb9Kl28Cmw
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Social links 

Website:	 https://www.mariajoaopires.com/home

Facebook:	 https://www.facebook.com/mariajoaopires/

Instagram:	 https://www.instagram.com/maria.joao.pires/

Twitter:		 https://twitter.com/MjPires

Spotify:	 https://open.spotify.com/artist/1hRLlo7ZGxEmc0ztMOKurs?si=nrd6IO_GTS-
bYRZa5BJGTw&nd=1

Apple Music:	 https://music.apple.com/us/artist/maria-jo%C3%A3o-pires/799747

Tidal:	 	 https://tidal.com/browse/artist/19651

Youtube music: https://music.youtube.com/channel/UCjiWhXDKT-ZwhK-OhRrUxHA

Youtube:	 https://www.youtube.com/channel/UCjiWhXDKT-ZwhK-OhRrUxHA
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