
 



4 - 7 januari  Stedelijk Conservatorium Brugge 

St Jacobstraat 23-25 8000 Brugge, BE 

 

 

Het doel van CLARINETISSIMO 2017 is om GEPASSIONNEERDE EN 
GEINTERESSEERDE KLARINETISTEN met een mooi artistiek niveau de 

gelegenheid te geven om deel te nemen aan het CLARINETISSIMO FES-
TIVAL - niet alleen als student maar ook als uitvoerder SAMEN met de 

faculteit van internationale solisten/professoren. 

Deelname prijs is 200 Euro (hotels en maaltijden niet inbegrepen) 

- 4 dagen masterclasses met een team van internationale solisten /

professoren 

- 3 x concerteren samen met de faculteit 

- Clarinet Choir  

- lezingen, repertoire studie, orkestraal repertoire, kamermuziek, heden-

daagse technieken, brein efficient leren, podium présence enz.... 

 

 FACULTEIT 

Hedwig Swimberghe - België 

Radovan Cavallin Žerjal - Kroatië 

Stephan Vermeersch - België 

Michel Lethiec - Frankrijk 

Ronald Van Spaendonck - België 

Olivia Geerolf - België (podium présence) 

Ellen Lampo - België (piano) 



De editie 2015 was een groot succes: deelnemers uit  BE, FR, DE, IT, ES, NO, US 

Focus-WTV: TV reportage 

Foto Album Clarinetissimo 2015 

Opening Video   

Muzikale Momenten deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 

Quotes 

Sabine Schmitz (DE) 

Great festival with loads of classes for everyone, several  times a day! It was a very nice atmos-
phere with people from many different countries. Great teachers and great new friends! I particular-
ly liked the fact that all students played a lot in the concerts and that we played in the clarinet en-

semble together with the teachers. It was so motivating! 

 
Sheri L. Rolf (USA) 

At Clarinetissimo 2015, I worked with marvelous teachers, performed some great music, made won-
derful new friends, got some much needed encouragement, ate (too much) fantastic chocolate, and 

best of all, I had FUN doing what I love most, playing the clarinet.  

Hurry up, Clarinetissimo 2017!  I can't wait fast enough! 

 
Betty Bley (USA) 

Clarinetissimo 2015 was a fantastic learning opportunity!  Having two private lessons from each of 
six top European clarinet professors in four days was an intense and amazing experience.  The 
nightly performances helped us demonstrate the concepts we learned in our lessons.  It was really 
nice to spend time with such talented clarinet teachers and performers, and to see how much they 
cared about clarinet music and each other.  Everything was so positive and inspired me to be a bet-
ter musician and teacher.  To do this in a city as beautiful as Bruges just before Christmas was ic-

ing on the cake.  Thank you so much for this great opportunity! 

 
Stefan Staes (BE) 

"Clarinetissimo is baanbrekend, omwille van mooie amicale en muzikale balans tussen profes-
sioneel, student en liefhebber. Ieder musiceert naar best vermogen, met diep wederzijds respect, 
samen op het podium, in het feeërieke historische kader van de orgelzaal en Brugse binnenstad. 
Clarinetissimo betekent dan ook een enorme boost in mijn enthousiasme en liefde voor de (bas)
klarinet" Dank aan Hedwig en de ganse Crew! Cu op Clarinetissimo 17!" 

http://www.focus-wtv.be/video/jonge-klarinettalenten-concerteren-brugge
https://www.facebook.com/skazykin/media_set?set=a.1178717288823868.100000568257380&type=3
https://youtu.be/D3pUo3Dy66k
https://youtu.be/QTMSuMq6Bqk
https://youtu.be/eNpkgTNCd_k
https://youtu.be/I7ozN5OWi5U
https://youtu.be/15ninDsoF8I


Programma 

Exhibitie instrumenten, mondstukken, rieten, accessoires ... 

tijdens pauzes en lunch (diner) 

Woensdag 4 januari 

 

09u00   Registratie  

10u00 - 11u00 Officiele Opening    

11u00 - 12u30 Masterclasses  

12u30 - 14u00 Lunch 

14u00 - 15u00 Clarinet Choir 

15u00 - 16u00 Stage fright 

16u00 - 17u00 Pauze 

17u00 - 18u30 Masterclasses  

18u30 - 20u00 Diner 

20u00 - 22u00  Oefenen / repetitive of vrije tijd 

 

Donderdag 5 , vrijdag 6, zaterdag 7 januari 

 

09u30 - 11u30 Masterclasses  

11u30 - 12u00 Pauze 

12u00 - 13u00 Presentatie 

13u00 - 14u30 Lunch 

14u30 - 15u30 Clarinet Choir 

15u30 - 16u30 Stage fright  

16u30 - 17u00 Pauze 

17u00 - 18u30 Masterclasses - Kamermuziek  

18u30 - 20u00 Diner 

20u15 - 22u00 Concert  

 

Alle concerten: Orgel zaal van het Conservatorium, ingang 

Muntplein, 6. 8 € entrée, Slot Concert 7 jan 15 € entrée 



Info & Reglement 

INFO 

CLARINETISSIMO FESTIVAL is een idee van Belgische klari-

nettist en dirigent Hedwig Swimberghe (vorige edities 2004, 

2005, 2007, 2010, 2011 Koninklijk Conservatorium Brussel, 

2015 Conservatorium Brugge 

CLARINETISSIMO FESTIVAL 2017  

is GEEN COMPETITIE 

maar 

" een ZOEKTOCHT naar  

GEDREVENHEID EN INTERESSE" 

 

Alle deelnemers ontvangen een CERTIFICAAT ondertekend 

door het team van Internationale Solisten/Professoren. Het 

team zal uit de deelnemers een aantal uitzonderlijke JONGE 

TALENTEN selecteren die het Special Diploma Young Talent 

Clarinetissimo 2017" zullen ontvangen.   

Locatie 

Stedelijk Conservatorium Brugge  

Sint-Jakobsstraat 23  

8000 Brugge 

Het Conservatorium ligt in het midden van de stad op 100 
meter van het marktplein. Omliggend vindt men talrijke goede 
restaurants, hotels in alle categorien, museum, bars....  

  

Brugge is een heel aangename stad met een internationale 
atmosfeer. 
 

  

Hoe Brugge te bereiken (auto, trein, vliegtuig) en alle mogelij-

ke toerisme info: www.brugge.be 

Reglement 

• Leeftijd: van 14 jaar tot ... (geen limiet) 

• Open voor Bachelors en Master Klarinet - BasKlarinet  

   - Eb Clarinet  

  

Alle kandidaten worden vriendelijk verzocht om het 

inschrijvingsformulier in te vullen. 

Leraars/professoren van muziekscholen en conservato-

riums worden verzocht om kandidaten te selecteren in 

de leeftijdsgroep "14 jaar tot ..." bij hun MEEST GE-

DREVEN EN GEINTERESSEERDE studenten en de aan-

bevelingsbrief in te vullen bij het inschrijvingsformu-

lier.  

Gelieve het inschrijvingsformulier op te sturen of emailen 

naar  

ALASCALA  

CLARINETISSIMO 2017  

Schijfstraat 88 , 8310 Assebroek , Belgium  

alascala@skynet 

DEELNEMERSBIJDRAGE € 200 via bankoverschrijving ten 

laatste voor 15 december  

ALASCALA  

BE78 7330 2027 8686  

REG. NR: 0864 818 544  

IBAN BE78 7330 2027 8686  

BIC KREDBEBB  

ACCOUNT NR: 733 - 0202786 - 86 

Deelnemersbijdrage behelst: 
 
 

* Masterclasses met de Internationale Solisten/
Professoren 

* Cursus of Podium angst en Présence  

* optreden als SOLIST en in Kamermuziek tijdens de 
dagelijkse Festival Concerts (5-6 januari)  

* de geselecteerde JONGE TALENTEN concerteren ook 
op het FINAL CONCERT 7/01/2017 

* Pianist is voorzien, uiteraard kan men zelf een pia-

nist meebrengen. 

**ALLE DEELNEMERS ZIJN AANWEZIG GEDUREN-

DE HET HELE FESTIVAL  

 
Alle ACTIVITEITEN met uitzondering van de concerten 
zijn open voor publiek 
 
 

Concerten 5 en 6 januari: 8 € entrée 

FINAL Concert 7 januari: 15 € (te bestellen bij alasca-

la@skynet.be)  

 

Voor de kandidaten: vrije programmakeuze met maximum 

duur van 7' voor de dagelijkse concerten en 10' voor het Final 

Concert.  

Maximum 40 deelnemers worden aanvaard  

  

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

transport, accommodatie, verzekering en maaltijden. 

http://www.brugge.be
mailto:alascala@skynet.be
mailto:alascala@skynet.be
mailto:alascala@skynet.be


Inschrijvingsformulier Clarinetissimo 2017 
 

Druk dit formulier af en stuur het op naar 

Alascala  Clarinetissimo 2017 

Schijfstraat 88   8310 Assebroek, BE   

of stuur het via email naar  

alascala@skynet.be. 

 

Persoonlijke informatie kandidaat Clarinetissimo 2017 
Voornaam  

Familienaam  

Straat en nummer  

Postcode    Stad  

Land  

Telefoon   

Mobiel  

E-mailadres   

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

Bachelor Klarinet  behaald op:  

Master Klarinet/Basklarinet  behaald op:  

14 jaar tot …..  aanbevelingsbrief invullen (hieronder) 

Deelnemersbijdrage 200 € gestort op ALASCALA vzw (Reg. nr: BE.0864 818 544) 

Schijfstraat  88 - 8310  Assebroek – Belgium  

Vermelding: Clarinetissimo 2017 

IBAN NR: BANK ACCOUNT NR:  BE 78 7330 2027 8686 BIC : KREDBEBB 

 

Aanbevelingsbrief docent 
Voornaam  

Familienaam  

adres  

  

Telefoon   

Mobiel  

E-mailadres  

School of Academie  

Ik verklaar hierbij dat bovenvermelde leerling(e) blijk geeft van grote gedrevenheid en 
interesse en heel graag zou willen deelnemen aan Clarinetissimo 2017.  
 
 
 
Handtekening 

 


