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Sergei Redkin is op 27 oktober 1991 in Krasnoyarsk, Siberië, geboren. Op 5-jarige 
leeftijd begon hij piano te spelen. Vanaf zijn zesde jaar kreeg hij les van Galina 
Boguslavskaya in het Muziek Lyceum van Krasnoyarsk. Terzelfdertijd begon hij 
improvisatie en compositie te studeren bij Eduard Markaich. 
 
In 2004, nadat hij laureaat was in de Internationale Gavrilin Wedstrijd voor jonge 
componisten in Sint-Petersburg, zette Sergei zijn opleiding verder in de Speciale 
Muziek School van het Sint-Peterburgs Conservatorium, in de klas van Olga 
Kurnavina. Ondertussen won hij meerdere eerste prijzen in wedstrijden voor 
jonge pianisten, zoals de Rachmaninoff Wedstrijd (Sint-Petersburg 2005, 1e 
prijs) en de Chopin Wedstrijd (Estland 2006, grote prijs). Sergei speelde ook zijn 
eerste solo recitals in Rusland en daarbuiten, met engagementen in Duitsland, 
Zwitserland en Polen. 
 
Sergei studeerde terzelfdertijd compositie bij Prof. Alexander Mnatsakanyan, een van 
de laatste leerlingen van de grote Dmitri Shostakovich. Bij de werken van deze jonge 
componist vermelden we een strijkkwartet, een trio voor blaasinstrumenten, diverse 
kamermuziek, meerdere pianowerken. Een suite voor cello en piano won de 1e prijs 
op de wedstrijd voor jonge componisten in Sint-Petersburg in 2007. 
In 2008 werd Sergei vereerd om de Maestro Temirkanov Prijs te ontvangen als een 
van de beste leerlingen van de Speciale Muziek School van Sint-Petersburg. 
Na een succesvol ingangsexamen begon Sergei in 2009 zijn verdere studie bij Prof. 
Alexander Sandler aan het Rimsky-Korsakov Conservatorium in Sint-Petersburg. 
Ondertussen vervolgde hij zijn compositiestudie bij Prof. Mnatsakanyan. 
In 2011 vervolmaakte hij zich verder, met de steun van het Sint-Petersburg Huis van 
de Muziek, aan de bekende Internationale Piano Academie aan het Como meer in 
Italië, waar hij studeerde bij William Grant Nabore, Dmitry Bashkirov, Peter Frankl, 
Fou Ts’ong, en anderen. 
 
Sergei won in 2011 de 3e Internationale Maj Lind Wedstrijd in Helsinki en in 2013 de 
6e Internationale Prokofiev Wedstrijd in Sint-Petersburg. In 2015 won hij de 3e prijs 
en de bronzen medaille in de 15e Internationale Tchaikovsky Competitie in Moskou. 
Ondertussen zette hij zijn studies verder bij Prof. Sandler aan het Sint-Peterburgs 
Conservatorium. In 2016 speelde hij zijn eerste concerten in New York, Mexico en 
Parijs (alles met Maestro Valery Gergiev en het Mariinsky Theater Orkest), was hij op 
tournee voor solo optredens in de ganse wereld, van Portugal en Israel tot 
Vladivostok en Yakutsk, nam deel aan prestigieuze festivals, speelde ook veel 
kamermuziek en componeerde ondertussen. Sinds 2017 is hij artiest in residentie in 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth. 
 


