
 

 

PROFIL 

 

Julia Hermanski, niemiecko-tajwańska pianistka, zaczęła swoje pierwsze lekcje gry na 

fortepianie w wieku 6 lat u C. Reggiani w Lingen. 

 

Na „Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Grotrian Steinweg” w Braunschweig 

została nazwana "nieoszlifowanym diamentem" i w rezultacie dostała możliwość rozpoczęcia 

wcześniejszych studiów na Uniwersytecie Muzycznym w Hanowerze. W 2007 roku 

dołączyła na wyżej wymienionej uczelni do "Institut zur Früh-Förderung musikalisch 

Hochbegabter" (IFF) i rozpoczęła naukę pod kierunkiem światowej sławy profesora R. 

Krügera. Artystka studiowała również na Uniwersytecie Muzycznym w Kolonii w klasie 

prof. I. Schepsa oraz na Uniwersytecie Muzycznym im. Hannsa Eislera w Berlinie pod 

kierunkiem prof. E. Nebolsina. 

 

Julia Hermanski jest laureatką wielu konkursów. W ostatnim czasie zdobyła nagrody m.in. na 

Międzynarodowym Konkursie "On Stage" w 2019 roku w Rzymie, na Vienna International 

Music Competition 2018 występując w wiedeńskim Konzerthausie oraz na North 

International Music Competition w Sztokholmie. 

W 2017 roku na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Monachium otrzymała tytuł 

"Virtuoso of the Year" (wirtuoza roku), a także nagrodę im. Drobitko - "Creative Daring", a 

następnie nagrodę "Clavis-Festival-Prize" w Sankt Petersburgu. Julia otrzymałą 

Młodzieżową Nagrodę Kultury "Talente 2009"  hrabstw Emsland/Bentheim oraz nagrodę 

"Zonta Musikpreis". W 2008 roku trzymała również pierwszą nagrodę na konkursie 

pianistycznym w Bitburgu. 

 

Pianistka aktywnie koncertuje dając wiele solowych recitali w Azji jak i w Europie, w 

Niemieczech w szczególności. Występowała z takimi orkiestrami jak 

Jugendsinfonieorchester Eifel-Ardennen, Studententisches Orchester Hannover, Toruńską 

Orkiestrą Symfoniczną, Luxembourg Philharmonia oraz Osnabrücker Symphonieorchester. 

Pomimo intensywnej pracy jako solistka, Julia Hermanski aktywnie udziela się również 

grając muzykę kameralną. Jako jedna z nielicznych studentów w berlińskiej klasie prof. 

Wolframa Riegersa, Julia pogłębia swoją wiedzę na temat interakcji słów z dźwiękiem. W 

2012 roku pianistka nagrała swoją pierwszą produkcję telewizyjną we współpracy z persko-

niemieckim kanałem telewizyjnym PDF. W latach 2017-2018 Julia współpracowała z 

telewizją Arte oraz dokonała kilku nagrań dla niemieckiego kanału telewizyjnego ARD. 

 

Julia czerpie również inspiracje ze współpracy z takimi artystami jak profesor Thomas 

Quasthoff, Cuarteto Casals, Artemis Quartett, profesor Zakhar Bron czy profesor Dmitri 

Bashkirov. 

 

Julia Hermanski jest aktywnym członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury - Future 

Generation. 

 

 


