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Pianiste Micha van Weers speelde vele liedrecitals met diverse zangers en met instrumentalisten in
kamermuziekconcerten. Zij trad onder meer op in het Concertgebouw en het Muziektheater in
Amsterdam, concertseries in Nederland en op buitenlandse podia, zoals in Parijs (Salle Gaveau, en
het Institut Néerlandais), het Staatstheater Kassel, in Karlsruhe, Stuttgart, Praag, Salzburg en Italië.
Ook begeleidde zij als vierhandig pianoduo concerten met koren en solisten, zoals Carmina Burana
(Orff), Ein deutsches Requiem (Brahms), Petite Messe Solennelle (Rossini), Saint Nicolas Cantata
(Britten). Zij studeerde in Maastricht bij pianisten Tilly Keessen en Tonie Ehlen. Tijdens haar
pianostudie in Praag bij de pianist František Maxián richtte zij zich op de interpretatie van twintigsteeeuws Tsjechisch repertoire. Zij specialiseerde zich daarna als liedbegeleider in liedstudies bij de
liedpianisten Konrad Richter (in Stuttgart), Hartmut Höll (Mozarteum Salzburg) en Julius Drake (in
Londen). Zij nam deel aan masterclasses bij onder anderen Rudolf Jansen, Graham Johnson en Julius
Drake.
Als liedduo met haar partner, de bariton Robbert Muuse, maakte Micha van Weers cd-opnamen voor
het label Challenge Records. In 2016 verscheen hun nieuwste CD met liederen van Julius Röntgen,
“Alle Lust will Ewigkeit” (merendeels premiere-opnamen), die lovend werd ontvangen in de pers. In
2011 maakten zij de CD “Songs of Quest and Inspiration” met liederen van de tijdgenoten Cyril Scott
en Ralph Vaughan Williams. Scotts liederen waren een ontdekking en nog niet eerder op CD
opgenomen. Ook deze opname werd in de internationale pers (zoals Gramophone, Luister en
Fonoforum) positief gewaardeerd. Als liedduo ontvingen zij verschillende prijzen, zoals de
Publieksprijs en de Speciale Prijs van de RAI op het Internationale Seghizzi Liedconcours in Italië, en
de MeesPierson Award in het Concertgebouw Amsterdam.
Micha van Weers maakte ook opnamen voor TV, o.a. in ‘Vrije Geluiden’ van de VPRO, bij de NTR een
documentaire over Mahlers Wunderhorn Lieder, voor Radio 4 in diverse live programma’s, de
Italiaanse RAI en de Süddeutsche Rundfunk. Als gespecialiseerd liedbegeleider geeft zij masterclasses
en privéles, aan liedduo’s, (vocale) ensembles en instrumentalisten.
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