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 Williamova  medzinárodná  kariéra  sa  začala  v  roku  1984,  keď  na 
 Concurso  Internacional  de  Piano  v  španielskom  Jaéne  získal  prvú 
 cenu,  zlatú  medailu  a  cenu  Rosy  Sabaterovej.  Krátko  po  tom 
 nasledoval  jeho  koncertný  debut  na  Námestí  sv.  Jána  v  Smiths  S 
 Filharmóniou  orchestra.  Následne  pridal  úspechy  v  medzinárodných 
 súťažiach Busoni, Cleveland, Iturbi a Škótske medzinárodné súťaže. 

 Vystúpenia  v  New  Yourku,  Moskve  a  Petrohrade  (  pod  záštitou 
 Nadácie  Sviatoslava  Richtera)  a  v  Európe  si  získali  ohlas  u  kritikov  a  nadšené  publikum.  William 
 bol  pozvaný  do  Číny  a  podporovaný  Arts  Council  England.  Vystupoval  a  absolvoval  majstrovské 
 kurzy  v  Šanghaji.  Účinkoval  tiež  v  Austrálii  na  pozvanie  Austrálskej  konferencie  klavírnej 
 pedagogiky  a  bol  hlavným  rečníkom  na  konferencii  Institute  of  Registered  Music  Teachers  of 
 New Zealand v Aucklande, kde mal precitál a majstrovské kurzy. 

 William  udržiava  nabitý  program  recitálov,  majstrovských  kurzov,  výučby  a  prednášok  vo  Veľkej 
 Británii  a  v  zahraničí,  ako  aj  pravidelných  záväzkov  k  niektorým  z  najlepších  medzinárodných 
 letných  klavírnych  škôl.  William,  hudobník  so  širokým  záujmom  účinkoval  v  súboroch  ako 
 Brodsky  Quartet  a  členovia  Guilhall  strings.  Spolupracoval  tiež  so  spevákmi  Stevem  Davislimom 
 a  Jamesom  Rutherfordom  a  zaznamenal  niekoľko  fascinujúcich  a  málo  známych  repertoárov  v 
 oblasti komornej hudby. 

 Jeho  koncerty  boli  vysielaná  v  televízii  a  rozhlase  v  Európe  a  USA.  William  účinkoval  na 
 všetkých  významných  londýnskych  miestach.  Jeho  koncerty  vysielali  stanice  BBC  Radio  3, 
 Classic FM a BBC. 

 William,  uznávaný  pedagóg,  je  vyhľadávaný  pre  vedenie  majstrovských  kurzov  a  pozíciu 
 porotcu  vo  Veľkej  Británii  a  v  zámorí.  Je  profesorom  na  Kráľovskej  akadémii  hudby 
 (www.ram.ac.uk),  hosťujúcim  profesorom  na  Kráľovskom  konzervatóriu  v  Škótsku  (https:  // 
 www.rcs.ac.uk/)  a  vedúcim  Klávesových  na  škole  Purcella  pre  mladých  hudobníkov 
 (www.purcell-school.org)  –  jedna  z  popredných  európskych  odborných  škôl  pre  talentovaných 
 mladých  hudobníkov.  Medzi  úspechy  jeho  študentov  patrili  miesta  a  štipendiá  na  štúdium  na 
 Curtis  Inštitúte  hudby  v  USA,  Universitat  der  Kunste  Berlin,  Universitat  fur  Musik  a  Darstellende 
 Kunst  Wien  (  MDW),  Kráľovská  hudobná  akadémia,  Royal  college  of  Music,  Guildhall  School  of 
 Music  a  Drámy,  Škótska  kráľovské  konzervatórium  a  Trinity  Laban.  Jeho  študenti  tiež  vyhrali 
 významné  medzinárodné  súťaže,  vrátane  Medzinárodnej  súťaže  Liszt  (Budapešť),  Lisztovej 
 medzinárodnej  súťaže  vo  Weimare,  Jeunasses  Musicales  v  Rumumsku  a  Medzinárodnej 
 klavírnej  súťaže  v  Lagny  –  Sur  –  Marne.  Študenti  zaznamenali  úspechy  aj  v  nahrávacích 
 štúdiách. 


