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Sinds het begin van haar internationale carrière op elfjarige leeftijd is Hanna Shy-
bayeva gegroeid van "wonderkind" tot de volwassen en boeiende pianiste die zij thans 
is, geprezen door pers en publiek voor haar muzikale interpretaties, energie, groot 
gevoel voor vorm en voor de rijkdom van haar kleurenpalet, zowel solistisch en als 
partner in kamer en vocale muziek. 
Sinds 2008 is zij lid van de New European Ensemble. Deze ensemble bestaat uit  
solisten en kamermuziek musici en is op dit moment èèn van de meest innovatieve en 
vibrante ensembles voor nieuwe muziek.  
In het zelfde jaar begint Hanna een kamermuziek project "Symfonie in de Kamer" 
samen met Ysaye Strijk Trio, een project dat concentreert zich op de historische 
kamermuziek bewerkingen van symfonische werken. 

Geboren in 1979 in een familie van musici begon Hanna haar pianostudie op zesjarige 
leeftijd.  
In de loop der jaren won zij vele prijzen op internationale concoursen en had zij een 
druk schema met muziekfestivals, solo-recitals en optredens met orkesten in Europa, 
Rusland, en de VS.
Voorts ontving zij beurzen van Unesco/New Names (Moskou), G.Soros Foundation, de 
Spivakov Foundation (Moskou), de Yuri Egorov Stichting (Amsterdam), Yamaha Music 
Europe en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
Zoekend naar nieuwe mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van haar talent ver-
liet Hanna op haar achttiende haar geboortestad Minsk en oriënteerde zij zich 
gedurende een jaar in Europa. In 1999 kwam zij naar Nederland waar zij haar studie 
vervolgde bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag alwaar 
zij in 2005  haar graad als Master of Music behaalde met de hoogste onderscheiding. 
  
Haar eerste CD-album verscheen in 2000. Een jaar later won zij de twee top-prijzen 
op het YPF Nationaal Piano Concours in Amsterdam. Kort daarna werd door Philips-
Universal haar tweede CD-album uitgebracht, die zeer lovend in de Nederlandse pers 
werd ontvangen. 
  
Sindsdien trad zij veelvuldig op in binnen- en buitenland zoals in Nederland, Italie, 
Duitsland, België, Zweden, Engeland, Ierland, de VS en Canada. 
  
In februari 2009 verscheen Hanna's derde CD-album met Sonata's van Schubert op 
Brilliant Classics en in 2012 nam ze de compleet Etudes-Tableaux op.33 en op.39 van 
S.Rachmaninoff op (Etcetera/YPF). Haar album ‘Sounds of War’ samen met Maria Mil-
stein (viool) is bekroont met slechts vijf 5* recensies in de Nederlandse pers, was 
gekozen als het beste klassieke album van 2015 en heeft een Edison Klassiek 2015 
gewonnen in de categorie ‘Kammermuziek’. 
Haar laatste solo album ‘Let’s Dance!’ is een live-opname met werken van Scarlatti, 
Couperin, Chopin, Debussy, Gershwin en Kapustin. Het album is in november 2016 op 
een LP verschijnen in samenwerking met de Bauer Studio’s Ludwigsburg/Neue Klang 
(Duitsland) en is genoemd bij de pers als ‘ een album om niet te missen’. Het zelfde 
programma is ook te beluisteren als een CD-album uitgegeven door ARS Production 
(Duitsland) in april 2017. 

Sinds 2013 is Hanna als piano docent verbonden aan de Internationale  
Anton Rubinstein Academie in Düsseldorf (Duitsland)/Conservatorio Giacomo Puccini 
La Spezia (Italie). 
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