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Chenyin Li s-a poziţionat ca una dintre cele mai căutate pianiste chineze din 
generația ei. Studentă la clasa lui Tamas Vesmas de la Universitatea din Auckland, ea 
şi-a continuat studiile la Școala de Muzică și Dramă Guildhall din Londra cu Joan 
Havill. Ea a câştigat o serie impresionantă de premii în competiții majore, printre care 
concursurile internaționale de pian Scottish, Campillos, Dudley şi European 
Beethoven Gold Medal. 

Chenyin Li a colaborat cu orchestre de prestigiu din întreaga lume și a 
străbătut mai multe țări susţinând recitaluri solo și concerte cu orchestra, colaborând 
cu dirijori cum ar fi James Loughran, En Shao, Nanse Gum și Alexander Lazarev. În 
străinătate, Chenyin a cântat în SUA, Spania, Franța, Olanda, China, Germania, 
Danemarca, Italia, Japonia și Noua Zeelandă. În Marea Britanie, Chenyin a 
interpretat recitaluri în locații importante de concerte, cum ar fi Royal Festival Hall, 
Bridgewater Hall, Wigmore Hall, Purcell Room și Queen Elizabeth Hall. 

Interpretările lui Chenyin Li a fost ascultate în numeroase emisiuni de radio și 
televiziune în țări precum Spania, Irlanda, Noua Zeelandă și China. Ea este un artist 
prolific pe segmentul de înregistrare, fiind angajat în mod constant la munca de 
studio. Printre alte CD-uri, Chenyin a fost şi artist exclusiv de înregistrare pentru 
Pianist Magazine ocazie în care a înregistrat aproape 40 de CD-uri şi numeroase 
videoclipuri, performanță care au transformat-o într-un pianist foarte popular pe 
Internet. De asemenea, a publicat o carte academică intitulată Memorizarea: Ghidul 
esențial pentru pianiști. 

În afară de apariţiile pe scenă, Chenyin se bucură de predare. În prezent este 
membră a catedrei de pian la Școala Guildhall. În ultimii ani, a fost invitată să susţină 
cursuri de măiestrie la festivaluri internaționale de pian în Marea Britanie, Noua 
Zeelandă și China și să fie membru al juriului la Concursul internațional pentru 
tineret Ceaikovski și la Concursul internațional duo Suzana Szöreny din România. 
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