
HARP   IN   TRANSIT  
Harpstage   met   Maria   Palatine   en   Gabriella   Garcia  

24   tem   26   juli   2020  
te   Harp   Center   Brussels  

 
 

 
Théodore   Verhaegenstraat   188,   1060   Bruxelles   St.   Gilles  

 
 
Dankzij   de   complementaire   achtergrond   van   onze   professoren   dekt   de   stage   een  
breed   muzikaal   spectrum.   U   kan   deelnemen   aan   het   volledig   programma   of   een  
keuze   maken   naargelang   je   interesse.  
 
Programma  
-   Samenspel   harp   met   repertoire   aan   filmmuziek,   Spaanse   muziek   en   befaamde  
klassieke   muziek.   
 
-   Individuele   lessen   Keltische-   en   pedaalharp   binnen   ondermeer   klassieke,   keltische  
en   romantische   stijl.  
 
-   Voorbereiding   op   ingangsexamen   op   superieur   conservatorium   (voor   de   betrokkene  
leerlingen)  
 
-   Improvisatie   binnen   verschillende   stijlen   (Blues,   Jazz   balades,   pentatonisch,  
atonaal)  
 
-Aanzet   tot   compositie   en   arrangementen  
 
-Technische   sessie:   hoe   de   harp   versterken  
 
Praktisch   
24   &   25   &   26   juli   2020  
10u00   -   13u00   en   14u00   –   17u00  
 
Zondag   26   juli   15u-16u30    « Bluesy   Harp »    sessie,   uitgezonden   via   streaming   voor  
diegenen   die   vanop   afstand   willen   deelnemen.  
 



19u00    sluitconcert  
 
Inschrijvingsgeld:   180€   
Rekeningnummer:   Compagnie   du   Banc   Public   615,   Chaussée   de   Charleroi   6220  
FLEURUS  
IBAN :   BE   06068904883422  
Bic :   GKCCBEBB  
Inschrijvingsgeld   voor   de   de   streamsessie:   10€  
Inschrijven   mogelijk   tot   10   juli.  
 
Materiaal:  
Ieder   brengt   zijn   eigen   harp   (keltische-   of   pedaalharp),   enkele   reserve   snaren,   een  
pupiter,   een   kruk   en   muziekpapier.  
Aarzel   niet   Maria   te   contacteren   bij   vragen   ivm   de   stageverloop   en   de   getroffen  
veiligheidsmaatregelen.   De   plaatsen   zullen   beschikbaar   zijn   in   functie   van   onze  
lokalen   en   aldus   beperkt.  
 
Maria   Palatine   -   0032   495   278365  
office@mariapalatine.com     
www.mariapalatine.com  
www.harpcenterbrussels.com  
 
Biografie   van   de   professoren  
 
Maria   Palatine    is   4de   generatie   van   harpisten   in   haar   familie.   Na   harpstudies   te  
Manheim   en   Nice,   waarvoor   ze   tevens   een   beurs   ontving,   richt   Maria   zich   tot  
wereldmuziek,   jazz   en   zang.   Ze   vormt   de   band   « Maria   Palatine   Ensemble »   die  
harp,   stem,   percussie   en   saxophoon   samenbrengen.   Later   ging   ze   ook   componeren  
voor   radio,   televisie,   cinéma   en   bracht   zelf   10   albums   uit.   Ze   geeft   ook   stages   in  
Duitsland,   Canada   en   Zwitserland.   In   2017   kreeg   ze   de   « Golden   Artistic   Award »   in  
Brussel   ter   ere   van   beste   vrouwelijke   artieste.   
 
 
Gabriella   Garcia     is   een   jonge   harpiste   van   Belgisch-Bulgaarse   afkomst.   Na   het  
verdedigen   van   haar   Master   in   de   IMEP   (Namen)   in   de   klas   van   Sophie   Hallynck   in  
2015,   behaalde   ze   het   volgende   jaar   het   hogere   prestatiediploma   aan   de   'École  
Normale   de   Musique   Alfred   Cortot'   in   Parijs   in   de   klas   van   Nicolas   Tulliez.  
Ze   vervolgde   haar   professionele   carrière   in   het   Orkest   van   de   Staatsopera   van   Ruse  
en   Plovdiv   in   Bulgarije.   Ze   speelt   regelmatig   als   soliste,   in   kamermuziek   en   in  
filharmonische   orkesten   in   België,   Bulgarije   maar   ook   in   Nederland   en   Frankrijk.  
Tegelijkertijd   deelt   ze   haar   passie   voor   de   harp   door   les   en   stages   te   geven.  
 
 

mailto:office@mariapalatine.com
http://www.mariapalatine.com/
http://www.harpcenterbrussels.com/

