PREÀMBUL DEL CONGRÉS
DISSABTE 1 DE JULIOL
D’11.30 a 13.30 h

Tastets al Port
Carillonistes de tot el món al Port de Barcelona
Jasper Depraetere estudia a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica) i
a l’Acadèmia de Música de Lier (Bèlgica). L’any 2016 va guanyar el concurs
internacional de carilló per a joves de Deinze (Bèlgica) en la seva categoria, i ha ofert ja
diferents concerts de carilló. A més a més del carilló Jasper també toca el baix.

Nadine Baert és llicenciada en Música (Percussionista d’orquestra) per la “Hochschole
fûr Musik” de Detmold (Alemanya). Des del 2015 també estudia el carilló a la Reial
Escola de Carilló “Jef Denyn”.

Elien Van den Broeck té 13 anys i estudia el carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef
Denyn” amb Erik Vandevoort. Ha guanyat 2 premis en el concurs internacional de
carilló per a joves de St. Amands-les-Eaux (França) i de Deinze, i en la seva categoria. Ja
ha ofert alguns concerts de carilló.

An Lommelen és és la carillonista municipal de Genk (Bèlgica) i una de les carillonistes
assistents del Carilló de la Universitat de Lovaina (Bèlgica). Des de l’any 2000 també
forma duo de carilló amb Dina Verheyden.

Jane Stewart de Sydney, Austràlia, toca el piano, l’orgue, el trombó, l’arpa cèltica i és
una de les carillonistes honoràries de la Universitat de Sydney.

Mathieu Daniël Polak és el carillonista de l’Erasmus University i del Mercat de la Torre
d’Spakenburg (Països Baixos). És professor de carilló al Carillon Center Amersfoort
(Països Baixos).

Dick van Dijk es va graduar a l’Escola de Carilló d’Amersfoort el 1987, on va estudiar
amb Mar Bruinzeel i Todd Fair. Alguns anys després es graduà també a l’Escola de
Carilló de Malines, amb Eddy Mariën. Ha ofert nombrosos recitals a Europa i als EUA.
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Leslie Chan és carillonista a la University of California (Berkeley), on estudia amb el
carillonista universitari Jeff Davis. Ofereix setmanalment concerts de carilló des de la
Sather Tower de la University of California, i també ensenya carilló a d’altres
estudiants.

Roy Kroezen és carillonista del Centralia Carillon (USA). Fins al setembre del 2016 fou
el carillonista Zwolle (Països Baixos). Kroezen ha guanyat diferents concursos de carilló
i ha ofert nombrosos concerts de carilló per tot el món.

Mariko Matsue, periodista/intèrpret, es diplomà com a carillonista a la Reial Escola Jef
Denyn de Malines el 2014. Té signats diferents arranjaments per a carilló, així com
també per a “handbells”.

Frances Newell és carillonista als EUA, i també guitarrista i compositora. Es va graduar
a la University of California (San Diego)i a la Manhattan School of Music, on estudià
òpera. Ha cantat òpera a Itàlia, Portugal, Àustria, Alemanya i a New York City.

Andreas Friedrich és un diplomàtic suís, actualment jubilat, i carillonista amateur.
Fundà i fou el darrer president de l’Associació de Carillonistes i Campanòlegs de Suïssa.
També ha estat vicepresident de la World Carillon Federation.

Adriana Quintas comença els seus estudis musicals als 6 anys, a l’”Associação
Filarmónica Montalvense” a Montalvo, Portugal, on estudia piano i clarinet. Des del
setembre del 2015 també estudia el carilló amb Ana Elias a l’Escola de Música CICO a
Constância, Portugal.

Ana Carolina Vélo va estudiar l’orgue i començà amb el carilló el 2013, a l’Escola de
Música CICO a Constância, amb Ana Elias. Carolina ha ofert diferents concerts de
carilló juntament amb la seva professora.

Ana Elias és carillonista, cofundadora, directora musical i professora a CICO, Centre
Internacional per al Carilló i l’Orgue. Ana és la professora de carilló d’Adriana Quintas i
Carolina Vélo, amb les quals toca a quatre i a sis mans.

2

