2 - 5 januari Stedelijk Conservatorium Brugge
St Jacobstraat 23-25 8000 Brugge, BE
Het doel van CLARINETISSIMO 2020 is om GEPASSIONNEERDE EN
GEINTERESSEERDE KLARINETISTEN met een mooi artistiek niveau de
gelegenheid te geven om deel te nemen aan het CLARINETISSIMO FESTIVAL - niet alleen als student maar ook als uitvoerder SAMEN met de
faculteit van internationale solisten/professoren.
Deelnamekosten bedragen € 240 of € 300 (inclusief lunch) (*)
- 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, hedendaagse technieken, brein efficient leren, podium présence enz....

FACULTEIT
Hedwig Swimberghe - België
Nuno Pinto - Portugal
A l e k s a n d a r Ta s i c - S e r v i ë
George Georgiou - Cyprus
Jan Jakub Bokun - Polen
S t e p h a n Ve r m e e r s c h - B e l g i ë
Olivia Geerolf - België (podium présence)
Ellen Lampo - België (piano)
P i e t e r Va n d e n b e r g h e - B e l g i ë ( p i a n o )
(*) accommodatie niet inbegrepen

Programma
Exhibitie instrumenten, mondstukken, rieten, accessoires ...
donderdag 2 januari
09u00
09u30
10u30
12u30
14u00
15u00
16u00
16u30
19u30

-

09u30 Registratie
10u30 Officiele Opening
12u30 Masterclasses
14u00 Lunch
15u00 Clarinet Choir
16u15 Expositie - Presentatie
17u00 Pauze
19u30 Masterclasses
Diner / Oefenen / repetitive of vrije tijd
vrijdag 3 - zaterdag 4 - zondag 5 januari

09u00
11u30
12u30
14u00
15u30
16u30
18u30
20u00

-

11u30
12u30
14u00
15u15
16u30
18u30
20u00
22u00

Masterclasses
Stage fright
Lunch
Expositie - Presentatie
Clarinet Choir
Masterclasses - Kamermuziek
Diner
Concert (slotconcert zondag 5 januari)

Alle concerten: Orgel zaal van het Conservatorium, ingang
Muntplein, 6. 10 € entrée, Slot Concert 5 jan 15 € entrée

Info & Reglement
INFO

Reglement

CLARINETISSIMO FESTIVAL is een idee van Belgische klarinettist en dirigent Hedwig Swimberghe (vorige edities 2004,
2005, 2007, 2010, 2011 Koninklijk Conservatorium Brussel,
2015, 2017, 2018 Conservatorium Brugge

• Leeftijd: van 14 jaar tot ... (geen limiet)
• Open voor Bachelors en Master Klarinet - BasKlarinet
- Eb Clarinet

CLARINETISSIMO FESTIVAL 2020
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 2020" 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 mogelijke toerisme info: www.brugge.be

Alle kandidaten worden vriendelijk verzocht om het
inschrijvingsformulier in te vullen.
Leraars/professoren van muziekscholen en conservatoriums worden verzocht om kandidaten te selecteren in
de leeftijdsgroep "14 jaar tot ..." bij hun MEEST GEDREVEN EN GEINTERESSEERDE studenten en de aanbevelingsbrief in te vullen bij het inschrijvingsformulier.

Gelieve het inschrijvingsformulier op te sturen of emailen
naar
ALASCALA
CLARINETISSIMO 2020
Schijfstraat 88 , 8310 Assebroek , Belgium
alascala@skynet

DEELNEMERSBIJDRAGE € 240 of € 300 (lunch inbegrepen)
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
* optie: 4 x lunch: soep, hoofdgerecht, water, koffie,
thee
* optreden als SOLIST en in Kamermuziek tijdens de
dagelijkse Festival Concerts (3-4 januari)
* de geselecteerde JONGE TALENTEN concerteren ook
op het FINAL CONCERT 5/01/2019
* Pianisten zijn voorzien, uiteraard kan men zelf een
pianist meebrengen.
**ALLE DEELNEMERS ZIJN AANWEZIG GEDURENDE HET HELE FESTIVAL
Alle ACTIVITEITEN m9t uitzondering van de concerten
zijn open voor publiek
Concerten 3 en 4 januari: 10 € entrée
FINAL Concert 5 januari: 15 € (te bestellen bij alascala@skynet.be)
Maximum 40 deelnemers worden aanvaard

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen
transport, accommodatie, verzekering en diner.

