
Biografie  
Peter Floor - Gitaar 

Peter studeerde gitaar aan het Conservatorium van Hilversum en behaalde in 1988 zijn 
diploma.  
In de zomers van 1986 en ’87 volgde hij stages bij Carel Harms aan het Conservatoire 
National te Nice en was hij in 1988 actief deelnemer aan masterclasses van David Russell 
en Hubert Käppel in Nederland.  
Zowel als solist, als in ensemble verband, treedt Peter regelmatig op. Zo maakt hij o.a. 
deel uit van het Mieke Honingh & Friends Ensemble. Dit ensemble, dat werd opgericht in 
2010, bestaat uit leden van het Metropole Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Met fluitiste Mirjam van der Maas vormt hij “Duo San Telmo”. In het verleden heeft hij 
opgetreden voor de Nederlandse Radio en Televisie. 
Verder is hij actief als componist en schreef hij, naast stukken voor gitaar, ook een Adagio 
voor strijkorkest en produceerde hij muziek bij verhalen van een bevriend schrijver. Een 
aantal van zijn composities zijn te beluisteren geweest via Radio 4. 
Voor Muziektheater schreef hij “Het Paviljoen” en “Brieven aan Diego” deze laatste is een 
voorstelling over het leven van Christopher Columbus. Voor kindertheater maakte hij de 
voorstellingen “De Avonturen van Rocky & Sammy” en “Peetje Teeveetje en de andere 
apparaten”. 

Als gitaardocent is hij verbonden aan Muziekonderwijs Midden Nederland te Amersfoort en 
Globe CKC te Hilversum. Privélessen bij Peter zijn ook mogelijk (zie contact). 

Biography 

Peter Floor - Guitar 

Peter studied guitar at the Conservatory of Hilversum and graduated in 1988. 
In the summers of 1986 and '87 he was trained by Carel Harms at the Conservatoire 
National in Nice and in 1988 he was an active participant at masterclasses given by David 
Russell and Hubert Käppel in the Netherlands. 
 
Peter regularly performs as a soloist and in ensembles. For example, he is part of the 
Mieke Honingh & Friends Ensemble. This ensemble, which was founded in 2010, consists 
of members of the Metropole Orchestra and the Royal Concertgebouw Orchestra. 
With flutist Mirjam van der Maas he forms "Duo San Telmo". 
In the past he has been performing on the Dutch national Radio and Television. 
  
He is also active as a composer and in addition to writing for guitar, he also wrote an 
Adagio for string orchestra and produced music for stories written by Remmelt 
Mastebroek. Some of his compositions has been broadcasted on Radio 4 in the 
Netherlands. 
 
For Musical theater he wrote "Het Paviljoen" and  "Brieven aan Diego”, this last one is a 
show about the life of Christopher Columbus. For children's theater he made "The 
Adventures of Rocky & Sammy" and "Peetje Teeveetje en de andere apparaten". 
 
As a guitar teacher he is teaching in Amersfoort (Muziekonderwijs Midden Nederland) and 
in Hilversum (Globe CKC). Also private lessons with Peter can be arranged (see contact).


