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Kerstconcert “Classy Christmas”  
op vrijdag 14 december 2018 om 20u 

in de Abdijkerk van Zevenkerken St Andries 
 

in organisatie van Fifty One Brugge 
ten voordele van haar sociale projecten 

 
met het strijkersensemble 
‘Clara & Friends’ 

o.l.v. Clara Evens 
 

 
                  

Clara Evens (° 1993) is een bijzonder belovende jonge Belgische violiste die reeds op vierjarige 
leeftijd haar eerste vioollessen kreeg. In 2016 behaalde zij met grootste onderscheiding haar 
master’s degree aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, met als leermeester Yuzuko 
Horigome (winnares Koningin Elisabeth wedstrijd 1980), waarmee zij overigens dit jaar een 
toernee maakte in Japan. Verder nam zij deel aan diverse masterclasses en behaalde 
verschillende prijzen op nationale en internationale wedstrijden. Sinds september dit jaar woont 
zij in Berlijn, waar zij zich verder vervolmaakt bij prof. Mark Gothoni. 

Clara treedt als kamermuzikante regelmatig op in binnen- en buitenland. Zij werd uitgenodigd op 
diverse festivals en speelde ook als soliste met verschillende orkesten (o.a. het vioolconcerto 
van Mendelssohn met het symfonie-orkest SineForma in het Teatro La Fenice in Osimo)  

In 2016 richtte Clara in haar geboortestad Aarschot het kamermuziekfestival ‘Classy Sundays’ in. 
Het doel van dit jaarlijks festival is om jonge talentvolle muzikanten samen te brengen en een 
nieuw publiek warm te maken voor verschillende vormen van kamermuziekconcerten.  
In dezelfde filosofie heeft zij voor ons Kerstconcert een bijzonder getalenteerd en internationaal 
9-koppig ensemble samengesteld (8 strijkers + piano), bestaande uit Vilmos Csikòs (Hongarije, 
viool), Ana Julija Mlejnik (Slovenië, viool), Alice Van Leuven (België, viool), Vladimir Percevic 
(Servië, altviool), Kei Tôjô (Japan, altviool), Natania Hoffman (Duitsland, cello), Han Bin Yoon 
(Korea, cello) en Yunus Tuncalı (Turkije, piano). Elk van deze jonge muzikanten (tussen 22 & 32 
jaar)  behaalden diverse prijzen en stonden op ’s werelds grootste podia. 

Zij brengen ons een tweeledig programma bestaande uit enerzijds het bruisende stringoctet van 
Mendelssohn en anderzijds een variatie van Pärt, Piazzolla, Händel, Shostakovich en Corelli.  
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sche violiste die reeds op vierjarige leeftijd haar eerste vioolles-
sen kreeg. In 2016 behaalde zij met grootste onderscheiding 
haar master’s degree aan het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel, met als leermeester Yuzuko Horigome (winnares Ko-
ningin Elisabeth wedstrijd 1980), waarmee zij overigens dit jaar 
een toernee maakte in Japan. Sinds september dit jaar woont 
zij in Berlijn, waar zij zich verder vervolmaakt bij prof. Mark Go-
thoni.

Clara treedt als kamermuzikante regelmatig op in binnen- 
en buitenland. Zij werd uitgenodigd op diverse festivals en 
speelde ook als soliste met verschillende orkesten (o.a. het 
vioolconcerto van Mendelssohn met het symfonie-orkest 
SineForma in het Teatro La Fenice in Osimo).

In 2016 richtte Clara in haar geboortestad Aarschot het ka-
mermuziekfestival ‘Classy Sundays’ in. Voor ons Kerstconcert 
heeft zij een bijzonder getalenteerd en internationaal 9-kop-
pig ensemble samengesteld (8 strijkers + piano), bestaande 
uit Vilmos Csikòs (Hongarije, viool), Ana Julija Mlejnik (Slove-
nië, viool), Alice Van Leuven (België, viool), Vladimir Percevic 
(Servië, altviool), Kei Tôjô (Japan, altviool), Natania Hoffman 
(Duitsland, cello), Han Bin Yoon (Korea, cello) en Yunus Tuncalı 
(Turkije, piano). Elk van deze jonge muzikanten (tussen 22 & 
32 jaar)  behaalden diverse prijzen en stonden op ’s werelds 
grootste podia. 

Zij brengen ons een tweeledig programma bestaande uit ener-
zijds het bruisende stringoctet van Mendelssohn en anderzijds 
een variatie van Pärt, Piazzolla, Händel, Shostakovich en Corelli.
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Dank zij jullie deelname en steun kunnen we dit jaar een extra ondersteuning geven aan:
• Cirkant  (Aartrijke), een verzorgingstehuis voor volwassenen met fysische en /of psychische achterstand
• Noordveld (Brugge), kleuter en lager onderwijs voor kinderen met lichte tot ernstige mentale stoornissen 

• De Berkjes (Brugge), school voor kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden.
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