
 
 

 
 

  

Zaterdag 12 januari 

NIEUWJAARSCONCERT  

 

In den Bonten Os, Rijmenam 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 

 

Ine Clerckx, klassieke gitaar  

Emelie De Bruyne, viool 

 

Deel 1 

Danza de los Amantes Efimeros - 
Francisco Gonzalez 

La Cumparsita - Gerardo Matos 
Rodriguez 

El Choclo - Angel Villoldo 

--- 

Deel 2 

The Chairman's Waltz - John Williams 
(uit de film Memoires of a Geisha) 

King of the Fairies - Trad. Iers 

Suite Espagnole - Joaquin Nin  



 
 

 
 

 
 
Ine Clerckx (°1995) begon met gitaarlessen op 
negenjarige leeftijd. Dit deed ze in Academie 
Haspengouw bij Tine Keppens. Vervolgens ging ze 
naar LUCA School of Arts – Campus Lemmens, waar 
ze haar studies verder zette bij Raphaëlla Smits. In 
2016 behaalde ze met grote onderscheiding een 
Bachelor in de muziek en in 2018 volgde een 
Master in de muziek, eveneens met grote 
onderscheiding. Momenteel studeert ze verder aan 
LUCA School of Arts Campus Lemmens in de Master 
Kamermuziek onder begeleiding van Christel 
Kessels.  
 
In 2013 nam Ine deel aan de wedstrijd Belfius 
Classics, waar ze een tweede prijs behaalde. Twee 
jaar later, in 2015, nam ze deel aan de auditiedag 
Cultuurplatform van Forte Limburg. Verder volgde 
ze reeds talloze masterclasses in binnen- en 
buitenland bij onder andere Paolo Pegoraro, 
Eduardo Isaac, Margarita Escarpa, Shingo Fujii, 
Gerald Garcia, Martha Masters, Aram Van Ballaert, 
Rene Izquierdo, Matthew McAllister, Allan Neave, 
Timo Korhonen en Benjamin Verdery. 
 

Ine is actief bij Elles, een duo gitaar en viool dat 
muziek brengt uit verschillende genres en 
werelddelen. Naast het duo Elles is ze ook actief bij 
het ensemble DRE, een ensemble dat via 
arrangementen creatief aan de slag gaat met 
werken uit het klassieke gitaarrepertoire.  
 
Naast het puur muzikale, is Ine ook actief als 
leerkracht gitaar in de Stedelijke Academie van 
Vilvoorde, in het jeugd muziekatelier de Hommel en 
als privéleerkracht. Ook is ze in de zomer monitor 
op het creatief bergkamp Kreamuze dat jaarlijks 
plaatsvindt in Italië van 2 tot 12 augustus. 
 
 

 
 
 
Emelie De Bruyne (°1995) begon op zevenjarige 
leeftijd haar vioolstudie aan SAMWD Sint-Niklaas bij 
Joanna Vlaeminck, waarna ze haar studies verder 
zette aan LUCA School of Arts – Campus Lemmens 
bij Elisa Kawaguti. In 2016 behaalde ze haar 
bachelordiploma in de muziek met onderscheiding 
en in 2018 volgde ze een Master in muziek, 
eveneens met onderscheiding. Emelie volgde reeds 
masterclass bij Robert Szreder en Alexei Moshkov. 
In 2019 is ze te zien in het Youth Orchestra 
Flanders, een initiatief van Brussels Philharmonic, 

Antwerp Symphony Orchestra en het Symfonisch 
Orkest van Opera Ballet Vlaanderen.  
 
Emelie studeert sinds dit jaar aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, in de afstudeerrichting 
Postgraduaat Suzuki lerarenopleiding muziek. In 
functie van deze afstudeerrichting is ze actief als 
leerkracht viool in de Suzukiacademie in Gent, o.l.v. 
Catharina Colpaert. Daarnaast studeert ze ook 
verder aan LUCA School of Arts campus Lemmens in 
de Master Kamermuziek onder begeleiding van 
Christel Kessels.  
 
De twee dames leerden elkaar in 2013 kennen op 
LUCA School of Arts campus Lemmens, waar ze in 
hetzelfde jaar studeren. Sinds 2015 vormen zij een 
duo, dat de naam ‘Elles’ kreeg. Elles brengt zeer 
uiteenlopende muziek, van zeer klassieke muziek 
tot het volkse, Zuid-Amerikaanse repertoire en 
filmmuziek. In hun opleiding worden ze hierbij 
deskundig begeleid door Christel Kessels. 


