Robert SEIDEL
1965 yılında güney Almanya’daki Konstanz kentinde
doğdu. 11 yaşında piyanoya başlayıp 14 yaşında Konstanz
Konservatvarı’na

girip

Hilde

Unglaub

ile

piyano

çalışmasının yanı sıra armoni ve kontrpuan dersleri de aldı.
Aynı zamanda Überlingen’deki Waldorfschule’de (Rudolf
Steiner Okulu) normal okul eğitimini sürdürürken halka
açık konserler vermeye fırsat başladı. Liseden mezun
olduktan sonra Freiburg Müzik Yüksek Okulu’na kabul
edilen Robert SEIDEL Reinhard Buhrow ile piyano, Hans Hövelmann ile şeflik, Richard
Reiss ile şan ve Anita Hoffmann ile teori çalışıp özellikle oda müziği ve korrepetisyon
alanında büyük başarı elde etmiş, iyi kritikler aldı. Robert SEIDEL müzik öğreniminden
sonra Konstanz Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrenimini tamamlayıp 1993’te
Ankara’ya yerleşti, 1994-95 yılları arasında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı’nda piyano öğretmenliği yapmıştır. 2000 yılından beri H.Ü. Ankara Devlet
Konservatuvarı’nda şan ve opera bölümünde öğretim görevlisidir. Kendisi Brezilya ve
Arjantin’de master class ve solo konserler vermiş, 2010’da II. Antalya Uluslararası Koro
Festivali’nde jüri üyeliği yapmıştır.

Robert SEIDEL
Seidel was born in Konstanz/Germany and started to study piano at the age of 11. At the age of
14 he entered the Konstanz Conservatory and studied piano with Hilde Unglaub and took also
theory and counterpoint lessons. After graduation he entered the Freiburg University of
Music/Germany where he studied piano with Reinhard Buhrow, conducting with Hans
Hövelmann, singing with Richard Reiss and music theory with Anita Hoffmann and got good
critiques in the field of accompaniment. After graduation he also finished his studies of German
Language and Literature at the Konstanz University and settled in Turkey in 1993. There he
worked as piano teacher at the Gazi University Music Education Department. In 2000 he
started to work at the Opera Department of the Hacettepe University Ankara State
Conservatory. Robert Seidel has given many concerts in Turkey, Germany and Switzerland
and played also in concerts in, Brazil, Argentine, where he led master course. He also was
member of the jury at the 2nd International Choir Festival in Antalya.

