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FLANDERS CELTIC HARP MEETING 
zondag 8 februari 2015 in GENT 

 
Al voor de vijfde keer wijden we een hele dag aan de Keltische harp met professionele 
harpisten uit binnen- en buitenland.  Deze keer strijken we neer in Gent.  Verruim uw 
repertoire en techniek tijdens de verschillende workshops, kom luisteren naar de spetterende 
harpconcerten en bekijk de diverse stands met harpen, accessoires en bladmuziek! 
 
 
Workshops (minimum 2 jaar harpervaring) 
Tijdens de workshops leert u op het gehoor een melodie in groep. Achteraf kan u een 
partituur ontvangen. Voor de harpinitiatie heeft u uiteraard geen 2 jaar harpervaring nodig.   
 
Ierse muziek met Reidun Schlesinger 

 
Deze harpiste is afkomstig uit België en verkende reeds 
uiteenlopende muziekstijlen, harpen en speelde bij groepen 
zoals Amorroma, vooraleer ze zich vestigde aan de oevers van 
Lake Killarney in Ierland. Daar is ze harplerares en geeft ze les in 
de traditionele muziek. Met een rijke muzikale opleiding en 
enkele muziekmethodes op haar naam, heeft ze alle troeven in 
huis om zowel beginners als gevorderden Ierse muziek bij te 

brengen: jigs, reels, polka’s en slow airs.   
Workshops op het gehoor in het Nederlands en Frans.  
 
http://harpmusic.ie/  

10 uur: workshop trage Ierse muziek  

13.30 uur: workshop snelle Ierse muziek  
 
 
Bretoense muziek met Hoëla Barbedette 
 

Deze Bretoense harpiste startte met de harp bij Anne Aufret. 
Gediplomeerd als lerares in de traditionele muziek, heeft ze veel 
ervaring in het geven van workshops en stages in Bretagne en 
daarbuiten. Men kan haar horen in vele groepen zoals Norkst, Duo 
Barbedette-Quendreff et Bon Matin. De harpenbouwer Starfish heeft 
voor haar een harp gemaakt met kleppen voor kwarttonen naast de 
kleppen voor halve tonen. Met haar muzikale bagage neemt ze ons 
mee op een boeiende reis in de wereld van Bretoense gezangen en 
dansen. Workshop in het Frans en op het gehoor. 
 
http://www.duo-barbedette-quenderff.fr/  
https://www.facebook.com/pages/Bon-matin/253512961367682  

 
10 uur: workshop snelle Bretoense muziek 
 
13.30 uur: workshop trage Bretoense muziek 
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Harpinitiatie (geen ervaring vereist) 
 
Harpinitiatie op het gehoor met Lakshmi Matthieu 

Lakshmi Matthieu werd geboren te Gent. Gefascineerd 
door de Ierse harp en Bretoense volksmuziek waar vooral 
de Keltische harp centraal staat, groeide een repertoire aan 
traditionele volksmelodieën en liederen waarbij zij zichzelf 
begeleidt op harp en waarmee ze geregeld optreedt bij 
verschillende gelegenheden. In oktober 2008 kwam haar 
eerste CD "Gloomy Winter" uit, waarop ze tien van haar 
mooiste liederen bundelde.  

Ook in de kamermuziek is zij actief en maakt ze deel uit van twee ensembles, het Scarlet 
harptrio met altviool en fluit, en het duo Ana met Caroline Peeters als fluitiste. 
 
13.30 uur: harpinitiatie op het gehoor voor beginners 
 
www.lakshmi.be  
 
 
 
Dagindeling 

vanaf 9.00 uur: onthaal en registratie 

 

10.00 – 12.30 uur: workshop 1: 

trage Ierse muziek bij Reidun Schlesinger 

 snelle Bretoense muziek met Hoëla Barbedette 

 

12.30 – 13.30 uur: middagpauze 

 

13.30 – 16.00 uur: workshop 2: 

 snelle Ierse muziek bij Reidun Schlesinger 

 trage Bretoense muziek met Hoëla Barbedette 

harpinitiatie op gehoor voor beginners met Lakshmi Matthieu 

 

17.00 – 19.00 uur: concert door Lakshmi, Hoëla Barbedette en Reidun Schlesinger 

Iedereen welkom! 

 

19.00 uur: einde harpdag 
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Praktisch 
 
Wanneer  zondag 8 februari 2015 van 9 – 19 uur 

 
Waar Muziekacademie van het gemeenschapsonderwijs 

Poel 17 
9000 Gent 
gsm 0474 34 04 36 (dag zelf) 
 

Prijs   
Deelname aan 1 workshop € 30,00  
Deelname aan 2 workshops € 50,00  
Deelname workshop initiatie beginners € 20,00  
 
Toegang concert: 

- volwassenen (vanaf 16 jaar) € 10,00  
- jeugd en kinderen (-16 jaar) € 5,00  
- gezin € 20,00 (max. 2 volwassenen + max. 3 jeugd of kinderen) 
- voor deelnemers workshop: gratis  

 
Maaltijden  - Couscous aan 7 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen 

- Mogelijk om te kiezen voor vegetarische couscous 
- Soep aan 2 euro 
- Enkel op voorhand te bestellen.   

 
Meebrengen  - eigen harp MET naamkaartje 

- stemapparaat en stemsleutel 
- apparaat om geluidsopnames te maken  

(mp3-speler, dictafoon, …) 
- eventueel papier en pen 
 
 

Inschrijving en  
en info 

- Gelieve voor de workshops op voorhand in te schrijven  

en te betalen (op de dag zelf betalen is 10 euro duurder).  

- Inschrijven kan op keltischeharpdag@gmail.com of via post 

Flanders Celtic Harp Meeting, Heirbrugstraat 64, 9160 Lokeren  

- Maarten Vanoutrive: gsm 0474 34 04 36 (na kantooruren)  

- Alle info op www.sharpsound.be  

 
Annuleringen in de laatste week voor de Harp Meetin g worden nie t terugbetaald.  

 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Gelieve daarom zelf de 
harp te verplaatsen en van label te voorzien.   
 
 
Met dank aan 
Sharpsound, De Zingende Snaar Harpen, Muziekacademie GO! en alle medewerkers  
 
We wensen jullie alvast een fantastische harpdag toe! 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER DEELNEMERS 
Flanders Celtic Harp Meeting te Gent zondag 8 februari 2015 

 
Naam  

 
Adres  

 
Postcode  
 

 Woonplaats  

Tel / gsm  
 

E-mail  
 

Naam 
rekeninghouder 

 

Niveau 
(omcirkel) 

L2 – L3 – M1 – M2 – M3 – H1  -H2 – H3 – CONS. 

Spelen op 
gehoor 
(omcirkel) 

 
Ik heb geen / weinig / veel ervaring met het aanleren van muziek op het 
gehoor. 
 

 
Ik schrijf me in voor volgende workshop(s) :  
 
Workshop 1 van 10.00 – 12.30 uur:  

� snelle Bretoense muziek met Hoëla Barbedette 
� trage Ierse muziek met Reidun Schlesinger 
 

Workshop 2 van 13.30 – 16.00 uur: 
� trage Bretoense muziek met Hoëla Barbedette 
� snelle Ierse muziek met Reidun Schlesinger 
� harpinitiatie op gehoor voor beginners met Lakshmi Matthieu  

 
en schrijf 20 euro (harpinitiatie) / 30 euro (1 workshop) / 50 euro (2 workshops) over.  
 
Het rekeningnummer vindt u op de achterzijde.   
 
Vergeet niet uw bestelling voor concertkaarten  te noteren op de volgende bladzijde. 
Deelnemers hebben gratis toegang tot het concert.   
 
Uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is overgeschreven.   
De plaatsen zijn beperkt: vol = vol! 
 
 
Er is mogelijkheid om een harp te huren voor de workshops 
(contacteer tijdig info@sharpsound.be).   
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BESTELFORMULIER 
 
 
Stuur dit bestelformulier naar keltischeharpdag@gmail.com  
of naar Flanders Celtic Harp Meeting, Heirbrugstraat 64, 9160 Lokeren.  
 
 
Maaltijden 
U kunt zelf een lunch meebrengen of een maaltijd bestellen: 
 

……….. x couscous volwassene aan 7 euro ( vegetarisch: ja / neen ) 
 

……….. x couscous kinderen aan 5 euro      ( vegetarisch: ja / neen ) 
 
……….. x soep aan 2 euro 

 
= totaal ……………euro 

 
 
Op de dag zelf is er drank en taart te verkrijgen.   
 
 
Kaarten voor het concert (17.00 – 19.00 uur) 
 

……….. x volwassene aan 10 euro  
 

……….. x 20 euro voor een gezin met ……... personen  
              (maximum 2 volwassenen en 3 kinderen) 
 
……….. x 5 euro (voor -16 jaar) 

 
……….. x deelnemers (gratis voor deelnemers)  

 
= totaal ……………euro 

 
Op de dag zelf kan u natuurlijk ook nog concertkaarten bekomen.   
 
 

TOTAAL (workshops + maaltijden + concertkaarten) = ………….. euro 
 
 
Gelieve het totaalbedrag over te schrijven op: 
 

IBAN: BE23 3770 4648 7891 

BIC: BBRUBEBB 

Maarten Vanoutrive, Heirbrugstraat 64, 9160 Lokeren 

met vermelding van: ‘naam + voornaam’ 

 

De bestelling is pas geldig als het totaalbedrag overgeschreven is.   
 
Annuleringen in de laatste week voor de Harp Meetin g worden niet terugbetaald.  
 


