
KLAVECIMBEL+

Deze bouwprincipes hebben 
betrekking op mensurering, 
materiaalgebruik en werk-
wijze. Zijn oog voor detail en 
passie voor het instrument 
met zijn geschiedenis zorgde 
ervoor dat hij intussen tal van 
instrumenten heeft gebouwd 
die alom geprezen worden, 
zowel in binnen- en buiten-
land. 

Chris Vandekerkhove

Chris Vandekerkhove zette zijn interesse in 
instrumentenbouw om in de praktijk en volgde de 
opleiding aan het Conservatorium van Gent. Hij speelt 
klavecimbel en orgel en maakt en herstelt instrumenten. 

Davitt Moroney

Davitt Moroney studeerde aan King’s College (University of 
London) bij Thurston Dart. Zijn masterthesis behandelde 
de Italiaanse muziek van de Contrareformatie: “Giovanni 
Animuccia, Missarum Liber Primus (1972)”. Hij studeerde 
verder bij Kenneth Gilbert en Gustav Leonhardt en onderging 
sterk hun invloed in de uitvoeringspraktijk die op originele 
instrumenten de volle uitdrukking kon geven aan 17de- 
en 18e- eeuwse muziek. In 1974 behaalde hij diploma’s in 
muziekuitvoering aan de Royal Academy of Music (1974) en 
de Royal College of Music (1975). Hij behaalde in 1980 een 
doctoraat in musicologie aan de University of California, 
Berkeley. 
Zijn thesis was gewijd aan de muziek van Thomas Tallis 
en William Byrd onder de titel “Under Fower Sovereygnes: 
Thomas Tallis and the Transformation of English Polyphony”.
In 1980 vestigde hij zich in Parijs. In 1983 werd hij muziek-
directeur van de Semaine de Musique Baroque in Monaco. 
In 2001 werd hij docent aan de muziekhogeschool van 
de University of California en werd ook organist van de 
universiteit. 

John Whitelaw

John Whitelaw werd geboren in New York en leerde op 
jeugdige leeftijd verscheidene instrumenten bespelen. 
Hij studeerde piano, orgel, muziekgeschiedenis en 
muziektheorie aan de universiteiten van Indianapolis 
en Chicago, waarna hij zich in 1966 naar Montreal begaf 
om bij Kenneth Gilbert klavecimbel te studeren. Hij won 
de Prix d’Europe, een wedstrijd uitgeschreven door de 
regering van Québec, met daaraan verbonden een beurs 
voor twee jaar studie in Europa. In 1971 behaalde hij 
het Hoger Diploma klavecimbel in de klas van Kenneth 
Gilbert in Antwerpen. In de daaropvolgende jaren werd 
hij laureaat van belangrijke internationale wedstrijden: 
Brugge (1971) en Parijs (1972). In 1972 vestigde hij zich 
in Parijs waar hij een carrière uitbouwde als solist en 
continuospeler. Hij werkte samen met o.a. William 
Christie, Marianne Muller, Chiara Banchini, Philippe 
Suzanne, … John Whitelaw was jarenlang docent aan 
het Koninklijk Conservatorium van Gent. 

Jean Luc Wolfs

Jean Luc Wolfs bouwt en res-
taureert klavecimbels waarbij 
hij de klankkwaliteit en de 
technische perfectie nastreeft 
die de bekende historische 
klavecimbelbouwers bereik-
ten. Hij vertrekt daarbij vanuit 
de bestaande historische 
instrumenten aangezien daar 
de aanwijzingen te vinden 
zijn naar de bouwprincipes 
die aan het einde van de 18e 
eeuw verloren zijn gegaan. 
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WS1: Tijdens STEMMEN IN THEORIE geeft Chris 
Vandekerkhove uitleg over het gebruik van de 
verschillende stemmingen. Chris zal ons inwijden 
in zowel de stemtheorie als de stempraktijk. Aan 
bod zullen komen: problematiek en constructie 
van historische stemmingen, argumenten voor 
de keuze hierbij en als achtergrondinformatie 
o.a. het stemmen en variëren met de ‘tuner’ 
(stemcomputer).

WS2: SNAREN LEGGEN: praktische workshop 
waarbij stap voor stap wordt uitgelegd hoe we een 
snaar vervangen en speelklaar maken.

WS3:  In de namiddag gaan we tijdens STEMMEN 
IN DE PRAKTIJK zelf aan de slag en leren we van 
Chris stap voor stap hoe we een stemming kunnen 
leggen.

WS4: INTONEREN: Wie thuis een klavecimbel 
heeft staan, zal vroeg of laat ook een plectrum 
moeten vervangen. Dit vergt wat handigheid en 
geduld. Klavecimbelbouwer Jean-Luc Wolfs zal 
ons tonen hoe we hier het best aan beginnen. 
Onder zijn professioneel oog en oor zullen we 
zelf een aantal plectra kunnen ‘bewerken’. Voor 
deze workshop wordt er verwacht dat men eigen 
materiaal meebrengt (scalpel + houtblokje). Er zal 
ook materiaal te koop aangeboden worden tegen 
een democratische prijs.

PRAKTISCH

Zaterdag 10 maart, van 10u30 tot 20u
De Kleine Stooringhe
Blinde Rodenbachstraat 23
8800 Roeselare-Rumbeke

DAGTICKET (voormiddag, namiddag, avond): 
50 euro (-15j: 40 euro)
Inbegrepen: alle workshops, masterclass, concert, 
lunch en drankje.

NAMIDDAGTICKET vanaf 14u: 
40 euro (-15j: 30 euro)
Inbegrepen: namiddagworkshops, masterclass, 
concert

INSCHRIJVEN tot 3 maart via info@toonvzw.be en 
overschrijven op rekeningnummer BE21739011436503 
met vermelding van voornaam en naam + “dagticket 
KLAVECIMBEL+” of  “namiddagticket KLAVECIMBEL+”

DEELNAME AAN DE MASTERCLASS:
Niveau: hogere graad DKO of hogeschool - max. 
aantal deelnemers: 10 
Verplichte inschrijving met vermelding van 
voorbereid werk via info@toonvzw.be voor 10 
februari

CONCERT
De toegang tot het concert is inbegrepen in het dag- 
of namiddagticket.

LOSSE CONCERTTICKETS: reserveren via www.
toonvzw.be. De tickets kosten 8 euro en 5 euro 
(voorwaarden zie website). 

MASTERCLASS

De hele dag door kunt u ook een masterclass bijwonen in de theaterzaal bij John Whitelaw. 
Wie geïnteresseerd is zelf een werkstuk voor te bereiden, zie praktische info.  

Rijk gevulde dag met praktische workshops rond onderhoud, stemmen en 
intoneren van het instrument. Parallel loopt een masterclass klavecimbel waar 
de gevorderde amateur of de pre-professional kan aan deelnemen, maar die 
ook toegankelijk is voor alle geïnteresseerden. We ronden feestelijk af met 
Davitt Moroney. 


