
Beste klarinettist,

Met trots organiseert Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage haar eerste klarinettistendag op zaterdag 

14 april 2018. Tijdens deze muzikale dag kun je deelnemen aan een masterclass of ensemble.

Achtergrond
De klarinet speelt in blaasmuziekorkesten een belangrijke rol. Je kunt het instrument vergelijken met de viool-

stem uit het symphonieorkest. De klarinet heeft een enorm bereik (van heel laag, tot enorm hoge tonen) en kan 

meerdere muziekstijlen aan. 

Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage wil door de masterclass meer aandacht geven aan dit mooie 

instrument en haar rol in het blaasorkest. Het klarinetconcert van Navarro dat ‘s avonds ten gehore wordt 

gebracht is een visitekaartje voor het instrument.

Het programma
’s Middags om 14u00 zullen we starten. Er wordt gerepeteerd in een ensemble en er wordt een masterclass ge-

houden. Als je mee wil doen aan de masterclass, geef je dan snel op want er zijn slechts 8 plekken beschikbaar! 

Klarinet solist Fons Klesman leert je in de masterclass de fijne kneepjes van het vak om je individuele spel te 

verbeteren. Er wordt van je verwacht dat je jezelf voorbereidt door zelf een stuk mee te nemen om tijdens de 

masterclass te gebruiken.

Martijn Rondel zal een ensemble leiden. In dit ensemble is er volop aandacht voor improvisatie, samenspel, klank 

en bovenal veel muzikaal plezier. In het ensemble zal een stuk van Martijn Rondel worden gespeeld. Dit zal tijdig 

worden aangeleverd zodat je je kunt voorbereiden. 

Minimaal niveau voor de masterclass is C-diploma. Het ensemble is voor klarinettisten op B-, C- en D-niveau. 

Uiteraard mag je ook alleen luisteren naar de masterclass of het ensemble. 

Praktische informatie 

De locatie van deze klarinettistendag van 14u00 tot 17u00 is het O.L.V. Breda. Paul Windhausenweg 11, 

4818 TA Breda. Wat vragen wij aan jou?

•	 Inschrijving	voor	de	masterclass	van	Fons	Klesman.	Er	zijn	slechts	8	plekken	beschikbaar	inclusief	toegang	tot	

concert ‘s avonds voor een prijs van €25,-. Minimaal niveau voor de masterclass is C-diploma.

•	 Inschrijving	voor	het	ensemble	met	Martijn	Rondel	een	optreden	tijdens	het	concert	‘s	avonds	en	toegang	tot	

het concert bedraagt €15,-.

•	 Inschrijving	voor	de	geïnteresseerde	luisteraars	van	de	masterclass	of	het	ensemble	inclusief	toegang	tot	het	

concert kan voor €10,-.

Schrijf je nu in!
Vind je het leuk om mee te doen aan de masterclass of het ensembles, of kom je luisteren? Dan zien we jouw 

aanmelding voor 23 maart graag tegemoet. Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen naar klarinet@ceci-

liaprincenhage.nl. Voor eind maart bevestigen we je inschrijving en geven je aan het geld over te maken. In geval 

van tegenvallende belangstelling besluiten we eveneens eind maart wat te doen.

Samen maken we er een leuke en leerzame dag van!

Heb je nog aanvullende vragen, stuur ons dan een mail.

Met muzikale groet,

Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage

Achtergrond informatie Fons Klesman

Fons Klesman kreeg zijn eerste klarinetlessen bij Harmonie St.Cecilia Maasbracht. Na het behalen van zijn 

Atheneum diploma studeerde hij aan het Maastrichts Conservatorium bij Jan Cober. Deze studie resulteerde 

in het cum laude behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Tevens werd hem door 

de gemeente Maastricht de Hustinkx prijs 1988 toegekend. Fons was van 1987 tot 2016 solo-klarinettist van 

de Marinierskapel der Koninklijke Marine te Rotterdam. Hij is een enthousiast kamermuziekspeler in verschil-

lende ensembles.

Achtergrond informatie Martijn Rondel

Martijn Rondel heeft zijn eerste klarinet lessen bij harmonie St Cecilia in Princenhage gehad. Uiteindelijk heeft 

hij aan het conservatorium van Rotterdam gestuurd. Tijdens zijn opleiding tot docent muziek heeft hij diverse 

aspecten van het muziekleven mogen meemaken. Door deze brede opleiding is hij een musicus geworden 

die zich ook op verschillende gebieden uit. Zijn kracht zit in het vertellen van een verhaal op het instrument. 

Deze verhalende manier gebruikt hij ook als hij muziek schrijft en films maakt. Hij begeeft zich op dit moment 

met name op het theater vlak. Zowel uitvoeren als schrijvend. Zo heeft hij de muziek geschreven voor het 

kindertheaterstuk “Held op Sokken naar het gelijknamige boek van Bette Westera. Dit heeft er weer toe ge-

leid dat er een samenwerking is ontstaan tussen de schrijfster en Martijn. Samen hebben ze een luisterboek 

gemaakt die in 2017 in de prijzen is gevallen.


