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‘Boomsma is een poëtische 
verhalenverteller’
 

Camiel Boomsma wordt door pers en 
publiek geroemd om zijn opmerkelijke 
volwassenheid, zijn buitengewoon mooie 
klank en unieke touche. Zijn persoonlijke 
en unieke manier van spelen heeft hem op 
vele mooie podia gebracht. Boomsma trad 
op in de meest belangrijke nationale 
concertzalen en speelde op vele prestigieuze 
internationale podia en series, waaronder 
het Concertgebouw in Amsterdam, Schloss 
Elmau, Teatro la Fenice in Venetië, het 
Grachtenfestival Amsterdam, St John's 
Smith Square in Londen.
 



 

Camiel Boomsma heeft succesvol samengewerkt met een 
aantal gerenommeerde musici, waaronder pianist Severin 
von Eckardstein, met wie hij duo-recitals heeft gegeven. Als 
onderdeel van een uitgebreide solo tournee door China trad 
hij op in zes prestigieuze concertzalen: Shanghai City 
Theatre, Tanjin Grand Theatre, Harbin Concert Hall, 
Nanjing Arts Center, Chongqing Concert Hall en Chengdu 
Concert Hall. Hij is opnieuw uitgenodigd voor een tour. 
Boomsma is ook regelmatig te gast op internationale 
festivals. In 2018 was hij een van de genomineerden voor de 
Grachtenfestivalprijs.
 

Als kamermusicus heeft Boomsma in alle mogelijke 
formaties opgetreden en vormt hij een trio met cellist 
Michael Stirling en violist Joris van Rijn, respectievelijk 
solocellist en concertmeester van het Radio Filharmonisch 
Orkest. Momenteel vormt Camiel ook een duo met 
klarinettist Marieke Vos, met wie hij in september 2020 
Stichting Mirantibus oprichtte.

Boomsma's Wagner-reis wordt wereldwijd zeer bewonderd. 
In 2013 ontving hij een prestigieuze beurs van de 
Internationale Wagner Stiftung, die hem de gelegenheid gaf 
Bayreuth te bezoeken om de Wagner Festspiele bij te wonen. 
Datzelfde jaar maakte hij zijn gedurfde albumdebuut, 
waarvoor hij zelden uitgevoerde pianotranscripties ontdekte. 
Op zo'n jonge leeftijd verrast hij pers en publiek met zijn 



diepe begrip voor Wagners muziek. Zijn opnames 
‘Transcriptions for piano’ en ‘Porazzi’ voor Etcetera Records 
kregen lovende kritieken in onder andere BBC Music 
magazine, Diapason, Trouw, NRC en De Volkskrant.

Voor zijn album ‘Musings uit 2017’ koos hij voor poëtisch 
en romantisch repertoire van Chopin en Schubert waarmee 
hij tijdens concerten grote indruk maakt op zijn publiek. Dit 
album is uitgebracht op Challenge Records International en 
is vergeleken met opnames van Radu Lupu en Marc-André 
Hamelin. De Volkskrant schreef: 'Aan Boomsma's vingers 
kleeft fluweel’.

Zijn album Unfold, met werken van Liszt en Schubert, werd 
eveneens lovend ontvangen door de pers. ‘Je houdt constant 
je adem in met deze romantische tovenaar, wachtend op de 
volgende noot.’ In juni 2021 bracht Boomsma zijn 
verassende album ‘Rediscovered’ uit, gewijd aan de 
vergeten muziek van de Nederlandse componist Gerhard 
Hamm (1835-1904). Dit album werd met veel enthousiasme 
en belangstelling ontvangen door onder meer het 
prestigieuze Britse Gramophone, het Belgische De 
Standaard en het Italiaanse RAI3. 
Op 16 november 2021 verscheen Boomsma’s boek ‘Brieven 
aan de Meesters’ van Uitgeverij IJzer, NRC Handelsblad 
publiceerde een groot interview naar aanleiding hiervan.


