
          W.A. Mozart (1756-1791)     Fantasie in d-klein K397 
 
 L. van Beethoven (1770-1827)     Sonate nr.14, Quasi una fantasia, in cis-klein, opus 27, nr. 2 
      (bekend als de Mondscheinsonate) 
                                     Adagio sostenuto 
                                     Allegretto 
                                     Presto agitato 

 Hinako & Kanako             Locus improvisatio     piano en dans 

 F. Schubert(1797-1828)       Vier Impromptus op.90 D899 
                             nr.1 in c-klein  Allegro molto moderato 
                            nr.2 in Es-groot  Allegro 
                             nr.3 in Ges-groot  Andante 
                             nr.4 in As-groot  Allegretto     

                   Kanako Inoue 
                         speelt 
    Mozart, Beethoven en Schubert 

               met Hinako Yukimoto dans



Kanako Inoue is geboren in Ibaraki, Japan. 
Geïnspireerd door haar oudere broer, die op de lokale muziekschool pianoles kreeg, begon zij op 
vierjarige leeftijd piano te spelen. Vanaf dat moment verliep haar muzikale ontwikkeling snel. In 
Ibaraki kreeg ze les van docenten uit Tokyo. Op vijftienjarige leeftijd vertrok Kanako naar Tokyo 
om te studeren onder Fujiko Yamada. Zeer geïnteresseerd in de Europese muziekbeleving besloot 
Kanako na het behalen van haar bachelors deel te nemen aan de zomerschool Musik Zentral in 
Oostenrijk. Dit was een enorme 
openbaring en stelde haar in staat om 
kennis te maken met grote meesters op 
de piano. 
 
Martyn van den Hoek, geraakt door haar 
spel, kwam met een schriftelijke 
uitnodiging om te studeren op het 
Utrechts conservatorium. Het volgende 
jaar vertrok zij naar Nederland. Hier 
behaalde Kanako in 2008 haar masters. 
Vanwege haar bijzondere affiniteit met 
de muziek van Mozart ging Kanako 
vervolgens naar het conservatorium in 
Amsterdam. Hier volgde zij de opleiding 
voor fortepiano onder begeleiding van 
Stanley Hoogland. 
  
Na een paar jaar ervaring met de 
Europese muziekwereld raakte Kanako 
verknocht aan het uitvoeren van 
kamermuziek. Haar ontwapenende en 
warme persoonlijkheid maakt het haar 
makkelijk om met andere musici samen 
te werken. Mede daardoor is zij een 
veelgevraagd pianist.  
Met zangeres Bernadette Astari vormde 
ze een duo. Gezamenlijk volgden ze vele 
masterclasses in Europa en gaven 
concerten in Nederland, Japan en 
Indonesië. In 2012 werden ze uitgenodigd 
om in het Concertgebouw deel te nemen 
aan The Dutch Classical Talent Tour.  
Sindsdien heeft Kanako uitvoeringen 
gegeven met vele jonge talenten, zoals 
o.a. Rosina Fabius en Michael Wilmering. 
  
Sinds 2010 begeleidt Kanako strijkers bij het Peter de Grote Festival in Groningen. Zij is de 
huispianist bij het jaarlijks terugkerende Cugnon Project, georganiseerd door de inspirerende 
vioolpedagoog Chris Duindam. Daarnaast geeft zij vele concerten met strijkers, waaronder Emma 
Besselaar, Olivia Doflein, Johan Olof, Mario Rio en Lena ter Schegget. Ze maakt deel uit van de 
kamermuziekensembles Feldberg Trio en Bernadette Astari Trio. Voor begeleiding bij examens is zij 
een veelgevraagd pianist. 
Daarnaast werkte Kanako als gastpianist bij Codarts Dansopleiding te Rotterdam, de Nationale 
Balletacademie Amsterdam en de Junior Company van het National Ballet. Recentelijk werkt zij als 
repetitor voor violisten en dansers op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  



Hinako Yukimoto studeerde vanaf 
haar vijfde onder Ode Yui van de 
Etoile Ballet School in Japan. 
Op haar zestiende werd zij gescout 
door Jan Linkens, directeur van de 
dansvakopleiding van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag, en 
uitgenodigd om ballet en moderne 
dans te studeren. 
Zij nam sinds 2020 deel aan het 
YTP (Jong Talent Project) van het 
Nederlands Dans Theater en ontving 
haar bachelor diploma in 2022.  
Zij is lid van het Ensemble van het 
Koninklijk Conservatorium. 


