
 

 

 

NAAM GROEP Hilde De Clercq 
 

AANTAL GROEPSLEDEN 1 
 

BEELD 

 
 

GENRE Folk/wereldmuziek 
 

BIO Van tongen, talen en landschappen. 
Hilde De Clercq is een veelzijdige muzikante die als 
percussioniste en zangeres heel wat projecten deed 
met Turkse en Arabische muzikanten. De laatste jaren 
is ze vooral actief in de Turkse muziek. In dit project 
gaat ze terug naar haar eerste muzikale liefde, de 
piano. Doorheen de jaren waarin ze zich 
onderdompelde in de Turkse en Arabische muziek, 
maakte ze arrangementen van liederen, vooral Turkse 
liederen, en eigen composities, gebruik makend van 
alle indrukken die de muziekgenres die haar pad 
kruisten achterlieten, van Westerse klassiek tot 
Oosterse toonladders. Zoekend naar gelijkenissen en 
gebruik makend van de contrasten, creëerde ze zo 
haar eigen muzikale wereld, die een brug tussen Oost 
en West vormt, waarover ze jullie maar al te graag 
meeneemt. Nu eens weemoedig, dan weer schalks of 
rebels, maar mét de nodige duiding, welteverstaan. 
 

MOTIVATIE Ik wil deze voorstelling graag zoveel mogelijk 
brengen, en dan liefst in huiskamers, omdat ik mijn 
composities en arrangementen graag deel met de 
buitenwereld, maar toch in een relatief intieme kring, 
dicht bij de toeschouwers. Ik denk dus dat dit een 
geschikt kanaal is om huiskamerconcerten te kunnen 
doen en het juiste publiek te vinden. Ik vermoed ook 
dat er heel wat mensen in hun huiskamer een piano 
staan hebben waar misschien weinig of niet op 
gespeeld wordt, en dit is dan toch misschien een 
manier om deze mensen te vinden en muziek te laten 
weerklinken in deze huizen. 
Voor mij is dit project een deel van mijn persoonlijke 
missie als muzikant en mens: bruggen slaan tussen 
culturen. Ik denk dat daar nu meer dan ooit nood aan 
is. 
 
 



TECHNISCHE FICHE Gestemde piano nodig, liefst akoestisch, een goed 
elektrisch instrument is ook goed, met 
aanslaggevoeligheid, geen synthesizer. 
Pianostoel. 
Ik breng kleine zanginstallatie mee voor de zang. 
Een stopcontact nodig, graag voldoende verlichting 
voor partituren. 
 

KIJK EN LUISTER www.hildehilal.be  
ADVIES JURY Een gekende artieste in het Gentse voor iedereen die 

iets met wereldmuziek te maken heeft. Jaren 
bescheiden maar stevige ervaring, gepassioneerd 
door Oosterse klanken. Stof je piano af, zorg dat hij 
juist gestemd is en je krijgt een memorabel concertje. 
 

CONTACTGEGEVENS Hilde De Clercq 
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9000 Gent 
0499 70 61 16 
hhhilde@hotmail.com 
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