Tarieven
Ticket “Wedstrijd” - € 50
• Deelname aan klavecimbelwedstrijd, beide ateliers en

toegang tot middag- en slotconcert.

• Vooraf te betalen tot uiterlijk 15 februari 2019 via

overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding
TICKET WEDSTRIJD + NAAM.

14u - Categorie “Liefhebbers”
• Alle leeftijden
• Een programma naar keuze niet langer dan 8 minuten.
• De opgelegde timing dient strikt gerespecteerd te worden!
• Eerste prijs: voorprogramma van het recital van de

winnaar categorie “Kenners” op het historische
klavecimbel van J. D. Dulcken uit 1747 in Museum
Vleeshuis Antwerpen (najaar 2019).

15u - Categorie “Kenners” NIEUW!
• Voor studenten klavecimbel hoger onderwijs niet in het bezit
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Zaterdag 16 maart 2019
10u – 20u

van een masterdiploma

Ticket “Atelier Maxi” - € 40
• Deelname aan beide ateliers en toegang tot middag- en

slotconcert.
• Vooraf te betalen tot uiterlijk 15 februari 2019 via
overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding
TICKET ATELIER MAXI + NAAM.

Ticket “Atelier Mini” - € 30
• Deelname aan beide ateliers en toegang tot middagconcert.
• Vooraf te betalen tot uiterlijk 15 februari 2019 via

overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding
TICKET ATELIER MINI + NAAM.

Ticket “Slotconcert” - € 20
• NIEUW! Gaat door in de Stadsschouwburg!
• Uitsluitend toegang tot het slotconcert, te betalen aan de

kassa.
• Kinderen tot 12 jaar GRATIS.

Ticket “Middagconcert” - € 10
• Uitsluitend toegang tot het middagconcert, te betalen aan de

kassa.

• Kinderen tot 12 jaar GRATIS.

• Een programma naar keuze niet langer dan 15 minuten.
• De opgelegde timing dient strikt gerespecteerd te worden!
• Eerste prijs: recital op het historische klavecimbel

van J. D. Dulcken uit 1747 in Museum Vleeshuis
Antwerpen (najaar 2019).

Juryleden
Catalina Vicens (CH) - Marie-Anne Dachy - Yves Senden

Inschrijvingsformulier te verkrijgen via de website
www.klavecimbelvereniging.be

Wedstrijdinstrumenten
• Tweemanualig klavecimbel naar Etienne Blanchet (ca. 1730,

origineel instrument bewaard in het Château de Thoiry),
gebouwd in Cinisi (I) door Ugo Casiglia in 2008.
8’8’4’ + luitregister, FF-f’’’
• Historisch Italiaans klavecimbel gebouwd door Aelpidio
Gregori (1697) in Sant'Elpidio (collectie Matthias Griewisch)
8’8’ – CDE/d’’’
Inspelen gebeurt de dag zelf vanaf 10u. Schema voor het inspelen wordt
via e-mail gestuurd.

Wedstrijdinfo

Ateliers
Klavecimbelwedstrijd VERNIEUWD!
Internationale expositie
Demonstraties klavecimbels
Cd’s en partituren

Middagconcert door Catalina Vicens
Slotconcert door Skip Sempé
Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
Een organisatie van de Klavecimbel Vereniging
www.klavecimbelvereniging.be
met de steun van het Conservatorium Mechelen
en het Cultuurcentrum Mechelen

Dagverloop

Gratis van 10u tot 19u:
•
•

9u30
10u
11u

10u-12u

Aanmelden
Atelier I

“Introductie in het muzikaal
retorisch denken” - Yves Senden

Atelier II

“Zin en onzin van muzikale
retoriek” - Yves Senden m.m.v.
klaveciniste Sandra Van der
Gucht

Workshop
EHBKlavecimbels

16u
17u
19u

Demonstraties
klavecimbels
Proclamatie
wedstrijd + receptie
Slotconcert
door Skip Sempé
Stadsschouwburg

•
•

Internationale expositie klavecimbels - cd’s –
partituren
Klavecimbelwedstrijd beluisteren
Workshop “EHBKlavecimbel”
Demonstraties klavecimbels: korte concerten
op verschillende instrumenten uit de expositie

Verdere info:
www.klavecimbelvereniging.be

Contact:
via info@klavecimbelvereniging.be

“Musique entendu par François
Couperin”
Inleiding: Katelijne Boon

Rekeningnummer:
BE31-0017-4841-1155

“Praktische tips bij het
onderhoud van klavecimbels” Christophe Bursens

12u30-13u Middagconcert
door Catalina Vicens

Adressen:
Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
Stadsschouwburg Mechelen
(ENKEL voor slotconcert)
Keizerstraat 3, 2800 Mechelen

“Muziek uit de Italiaanse en
Engelse Renaissance”

14u-16u
14u-16u

Klavecimbelwedstrijd
Workshop
EHBKlavecimbels
Ruben Claus

Info

