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Geuzenstraat 19 
2000 Antwerpen 

 
tel :(0032) 3 216.99.28 
fax :(0032) 3 238.16.38 

e-mail: info@proarte.be 

www.proarte.be 

www.camac-harps.be 

 

 

KBC : BE44.7310.2144.4045 
BIC: KREDBEBB 
HRA: 269.248 
BTW: BE 0437.133.270 

Openingsuren: 
 

Dinsdag - zaterdag 
10.30 uur tot 12.30 uur 

13.30 uur tot 18 uur 
 

Zon- en maandag gesloten 
 

Heures d'ouverture: 
 

Mardi - samedi 
10h30 jusqu'à 12h30 
13h30 jusqu'à 18h 

 
Fermé le dimanche et le lundi 

 

 
Prijswijzigingen zijn steeds mogelijk 

Changements de prix sont possibles 
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Het Franse harpatelier Camac biedt een grote variëteit aan harpen aan. 
In deze catalogus vindt u de verschillende modellen op een rijtje. Dit kan 

u helpen de juiste harp te kiezen die helemaal voldoet aan uw eisen. 
Aarzel bovendien niet om de klankverschillen te komen beluisteren in onze 

winkel! 
 

Klepjes- of pedaalharp 

 

Klepjesharp 
Deze harp wordt ook weleens de Keltische harp genoemd. Elke snaar 

heeft bovenaan een haakje, dat de snaar korter kan maken. Hiermee 
worden de halve tonen geregeld. 

 
Pedaalharp 

Deze harp wordt niet alleen bespeeld met de vingers maar ook met de 
voeten. De zeven pedalen zorgen voor het regelen van de halve tonen. 

 
Aantal snaren (afhankelijk van het model) 

 
Klepjesharp 

Keuze uit 22,27,34,38 of 40 snaren. Het aantal snaren gaat gepaard met 
de grootte van het instrument. Om een volledig parcours aan de 

muziekschool te kunnen afleggen, wordt een harp met ten minste 38 

snaren aangeraden. 
 

Pedaalharp 
Keuze uit 44,46 of 47 snaren. 

 
Soort snaren (afhankelijk van het model) 

 
Klepjesharp 

De keuze van de soort snaren hangt samen met de keuze van het model. 
Er zijn harpen met nylon- darm- of carbonsnaren. De snaren hebben een 

invloed op de klankkleur van het instrument, de keuze is daarom ook heel 
persoonlijk. 

 
Pedaalharp 

De bassnaren van de pedaalharp zijn staal op zijde, de andere octaven 

(met uitzondering van het 1e octaaf) zijn darmsnaren. 
 

Camac Harps 
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L'atelier de harpe Camac offre une grande variété de harpes. 

Dans ce catalogue, vous trouvez les différents modèles, un par un. Cela 
peut vous aider à choisir le bon harpe qui répond à vos exigences. Hésitez 

pas à venir et écouter les différences sonores dans notre magasin! 
 

 
Harpe celtique ou harpe à pedale 

 

Harpe celtique 
Chaque corde de cette harpe a un support supérieur, celui-ci écourte la 

corde. Grace à ce mécanisme les demi-tons sont disposé. 
 

Harpe à pedale 
Cette harpe est non seulement joué avec les doigts, mais aussi avec les 

pieds. Les sept pédales permettent le contrôle des demi-tons. 
 

Le nombre de chordes (dépendant de modèle)  
 

Harpe Celtique 
Choix de 22,27,34,38 ou 40 cordes. Le nombre de cordes est associée à la 

taille de l'instrument. 
Pour faire un cours complet à la musique, une harpe à 38 cordes est 

recommandé. 

 
Harpe à pédale 

Choix de 44, 46 ou 47 cordes. 
 

Type de cordes (dépendant de modèle) 
 

Harpe celtique 
 

Le choix du type de cordes est associée à la sélection du modèle. Il y a 
des harpes avec de cordes en nylon, en boyau ou en carbone. Les cordes 

influencent le timbre de l’instrument, le choix est donc également très 
personnelle. 

 
Harpe à pedale 

Les cordes basses de la harpe à pedale sont l’acier sur soie, les autres 

octaves ( à l’exception de la première octave) sont des cordes en boyau. 
 

 

 

Camac Harps 
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Nylon 
Dit veel gebruikte materiaal kenmerkt zich vooral door zijn duurzaamheid 

en lage prijs. Bij klepjesharpen worden deze snaren veel gebruikt. De 
klank is zeer helder en briljant. Nylonsnaren hebben echter niet dezelfde 

stevige trekweerstand dan de darm- of carbonsnaren. 
 

Darm 

Deze snaren zijn vervaardigd uit schapendarmen. Om ze te beschermen 
tegen vochtigheid en krassen van nagels, zijn ze voorzien van een 

vernislaag. Een darmsnaar kan een enorme trekkracht aan en is erg taai. 
Darmsnaren hebben een warme en volle klank. 

TIP: om te voorkomen dat de vernislaag schade oploopt en de snaar 
begint te rafelen, kan je de snaren inwrijven met amandelolie. Een andere 

oplossing is een beetje nagellak. 
 

Carbon 
De juiste benaming is ‘koolstofvezelsnaren’. Dit materiaal gebruikte men 

reeds in heel wat toepassingen zoals autosport en ruimtevaart. Ook als 
snarenmateriaal ondervond men zeer interessante eigenschappen. De 

snaren kunnen, in tegenstelling tot nylon, een grote trekkracht aan en 
hebben een erg briljante klank. 

 

Staal op zijde 
De bassnaren zijn omwonden. Dit betekent dat een metaaldraad 

spiraalvormig rond de stalen kern wordt gewikkeld. 
Door de zijden draadjes tussen de kern en de omwikkeling ontstaat een 

warme klank. 
 

 
 
 

Snaren 
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CORDES 
 
Le nylon 

Ce matériel très utilisé se caractérise principalement par sa longévité et 
son prix bon marché. Ces cordes sont très utilisées sur les harpes 

celtiques. Le nylon a une résistance plus souple que le boyau ou le 
carbone. 

 
Le boyau 

Contrairement à ce que l’on peut penser, le boyau n’est pas fait à partir 
des chats mais des moutons. Le boyau est hautement qualifié pour les 

cordes de harpe et fut utilisé pour les instruments à cordes primitifs. 
Une corde en boyau est capable de supporter d’énormes forces de traction 

et est très solide. Une couche vernis est posée sur la corde afin de la 

protéger contre l’humidité atmosphérique, la sueur des doigts et les 
crasses des ongles. 

NB : Il est impossible d’éviter l’usure du vernis mais pour éviter qu’elle 
s’effiloche et , par la suite, se casse vous pouvez frotter la corde avec de 

l’huile d’amande ( à l’aide d’un chiffon) ou avec du vernis à ongles. 
 

Le carbone 
L’appellation correcte étant de la fibre de carbone. On utilise ce matériel 

pour tous ces dernières années (et encore dans des domaines de haute 
technologie comme les voitures de sport et la navigation spatiale). Les 

cordes en fibre de carbone ont aussi des propriétés très intéressantes car 
elles supportent encore mieux les forces de traction, au contraire du 

nylon, et ont un son brillant. 
 

L’acier sur soie 

Les cordes graves sont filées. Ce qui signifie qu’un fil d’acier s’enroule en 
spirale autour d’un noyau d’acier comme pour les cordes de piano. 

Pour la harpe, des fils de soie sont placés entre le noyau et les fils d’acier 
afin d’obtenir un son doux et chaleureux. 
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Elke klepjesharp, met uitzondering van de Mademoiselle, Janet & Stivell, is 
verkrijgbaar in een lage of hoge versie. Het is belangrijk dat het instrument 

van uw keuze is aangepast aan uw grootte, om een goede zithouding te 
garanderen.  

De verandering van lage naar hoge poten wordt gratis door ons atelier 

uitgevoerd. 
 

Chaque harpe celtique, à l’exception de la Mademoiselle, est disponible en 
version basse ou haute.  

Il est important que l’instrument de votre choix est adapté à votre taille afin 
d’assurer une bonne séance. 

Notre atelier fait gratuitement le changement des pieds. 
 
 

 

Klepjesharp 

 

Harpe Celtique 
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€ 1.299 

 

 

€ 990 

 

Nr snaren/cordes: 
22 

Hoogte/hauteur: 
77 cm 

Gewicht/poids: 
5 kg 

 
 
 

 
 

 

 
 

Bardic 22/27 
 

 

Verkrijgbaar in diverse 

uitvoeringen 

 

cordes-nylon-besnaring cordes-nylon-besnaring 

Cette nouvelle famille de harpes celtiques 
n’a pas seulement été conçue pour 

l’initiation, mais aussi pour les amateurs 
et pour les harpistes en voyage qui 

trouveront dans cette gamme Bardic la 
harpe légère idéale pour le transport. 
 

De Bardic 27 en 22 vormen twee populaire 
harpen voor beginners, amateurs en – 

dankzij hun lichte gewicht – voor 

rondreizende harpisten. De Bardic harp 
kan 27 én 22 snaren tellen, heeft de 

standaard snaarafstand, geeft een rijk en 
krachtig geluid en is voorzien van het 

uitstekende klepjesmechanisme. De Bardic 
kan zowel direct op de grond geplaatst 

worden, bespeeld worden met een lap bar, 
of met de hoge (demontabele) pootjes. 

Ook een backpack-style transporthoes is 
beschikbaar. Behalve dat ze een prachtig 

akoestische geluid geven zijn de Bardic 
harpen ook zo geprijsd dat zoveel mogelijk 

mensen zich er één kunnen veroorloven.  
 

 

Leasing 

vanaf /a par.de € 31 p/m 

 

Leasing 

vanaf /a par.de € 41 p/m 

 

Nr snaren/cordes: 
27 

Hoogte/hauteur: 
92 cm 

Gewicht/poids: 

6 kg 
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Mathilde 
De Mathilde ontstond uit een samenwerking tussen 

Camac en Pro Arte en werd speciaal ontwikkeld voor de 
specifieke vereisten van de Belgische en Nederlandse 

markt. 
Met haar 34 snaren en betaalbare prijs, is ze een ideale 

harp voor beginners. De darmsnaren geven het 
instrument een volle en warme klank.  
De harp is verkrijgbaar in een lage of hoge versie. 

 
Après plus de 20 ans d'expérience en fabrication 
d'instrument à cordes il était tout à fait logique que 

CAMAC et Pro Arte se mettent ensemble pour 
construire une harpe, qui répond aux attentes 

spécifiques du marché Belge en Néerlandais.  
Nous avons opté pour  34 cordes en boyaux, une 

sonorisation puissante et chaleureuse et un prix très 

concurrentiel.  Nous sommes fiers de vous annoncer 
la naissance de Mathilde ! 

 

 

ACTIEPRIJS : 

€ 2.299 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

 

Nr snaren/cordes: 

34 – darmsnaren-boyau 

Hoogte/hauteur: 

146 cm 

Gewicht/poids:  

 

Verkrijgbaar/disponible: 

Standaard:  

kerselaar/merisier 

mahony/acayou 

speciaal(+10%) 

zwarte hoogglans/noir 

brillant 

esdoorn /érable 
 

 

BUDGETPRIJS : 

€ 2.199 

incl. stofhoes - stemsleutel   

 

 

COMFORTPRIJS : 

€ 2.399 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

harpbank – stemapparaat – 
5 jaar garantie 

 

LEASING 

v/a € 69 p/m 

 

 

 



 

 12 

 

Hermine 
De Hermine is in 2003 ontwikkeld op verzoek van 
vakdocenten als studieharp. Haar kleine formaat en lichte 

gewicht maken de Hermine bijzonder geschikt voor jongere 
spelers. Voorzien van Alliance snaren combineert zij het 

krachtige ronde geluid van darmsnaren met de kracht en 
stabiliteit van synthetische snaren. De Hermine is licht, 

gemakkelijk te hanteren en van uitzonderlijk goede 
kwaliteit. Dankzij haar gunstige prijsstelling is zij ook zeer 

bereikbaar. De Hermine kan zowel met een lage als met een 
hoge voet geleverd worden. 
 

Nr snaren/cordes: 

34 -carbon 
Hoogte/hauteur: 
122 cm 
Gewicht/poids: 11 kg 
 
Verkrijgbaar/disponible: 
Standaard: 

kerselaar/merisier 
mahony/acayou 
speciaal(+10%) 
zwarte hoogglans/noir 
brillant 
esdoorn /érable 

Pour répondre à la demande des professeurs de harpe, 
l’Hermine est la harpe celtique d’étude par excellence. Sa 

taille et son poids sont particulièrement adaptés aux plus 
jeunes harpistes. Parce que elle a des cordes Alliance, elle 

a le son des cordes boyaux qu’elle combine avec la stabilité 
des cordes en nylon. 

 

ACTIEPRIJS : 

€ 2.299 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv 290 € 

 

 

BUDGETPRIJS : 

€ 2.199 

incl. stofhoes - stemsleutel   

 

 

COMFORTPRIJS : 

€ 2.399 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145  tabouret 
stemapparaat -metronoom 

5 jaar garantie 

 

LEASING  

vanaf 

v/a  70 € p/m 
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Mélusine 38 
De Mélusine is geïnspireerd op de eerste Camac 
klepjesharpen. Met haar meer dan veertig jaar geniet zij 

een eerbiedwaardige reputatie. In ons continue streven naar 
perfectie is de Mélusine technisch verder ontwikkeld met de 

nieuwste inzichten in instrumentenbouw en is zij voorzien 
van ons nieuwe hoogwaardige en betrouwbare mechaniek 

van verchroomd messing. De Mélusine is speciaal 
ontworpen voor besnaring met nylon, wat haar toon helder 

en verdragend maakt. De klank past voortreffelijk bij 
Bretonse, Ierse en andere folk muziek. De Mélusine kan 

zowel met een lage als met een hoge voet geleverd worden.  
  

 

Nr snaren/cordes: 
38 nylon 
Hoogte/hauteur: 
156 cm 

Gewicht/poids:  
15 kg 
 

La harpe Mélusine existe depuis plus de trente ans et sa 

réputation n’est plus à faire. Avec son design Nouveau 
Millésime, elle est plus que jamais considérée comme la 

référence dans le domaine et a été choisie par de très 

nombreuses écoles de musique et conservatoires.   
Cette harpe est destinée à être équipée de cordes nylon. 

 

Adviesprijs € 2810 

ACTIEPRIJS : 

€ 2.599 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

 

Adviesprijs € 2520  

BUDGETPRIJS : 

€ 2.499 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

Adviesprijs: € 2977 

COMFORTPRIJS : 

€ 2.699 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat -metronoom 

5 jaar garantie 

 

LEASING 

v/a € 79  p/m 
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De 38-snarige Korrigan is een ideaal instrument voor 
muzikanten die de voorkeur geven aan een klepjesharp 

met darmsnaren. In veel opzichten is het ontwerp van 
de Korrigan geïnspireerd op de pedaalharp: formaat, 

snaarafstand en snaarspanning zijn identiek. De 
Korrigan is daarom bijzonder geschikt voor studenten 

die later willen overstappen op een pedaalharp. Deze 

harp is met zowel een hoge als lage voet verkrijgbaar.  
 

Korrigan 38 

Nr snaren/cordes: 
38  
Hoogte/hauteur: 

156 cm 
Gewicht/poids:  
15 kg 
cordes-boyau 
besnaring-darm 

Verkrijgbaar in/disponible: 
 

Mahony/Acayou 
Kerselaar/Merisier 
Esdoorn/érable +10% 
Ebben/Noir +10% 

Les harpes Korrigan 38 cordes sont idéales pour les 
harpistes qui recherchent une harpe celtique à cordes 

boyau. Leur conception reprend de nombreux 
éléments de la harpe à pédales, les calibres, 

espacements et tension de cordes sont identiques. 
 

 

Adviesprijs: € 3180 

COMFORTPRIJS : 

 € 2.899 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat /metronoom 

5 jaar garantie 

 

Adviesprijs: € 3013 

ACTIEPRIJS : 

€ 2.799 

incl. stofhoes - stemsleutel en 
transporthoes twv € 290 

 

Adviesprijs: € 2723  

BUDGETPRIJS : 

€ 2.699 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

LEASING 

v/a € 86 p/m 
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 Isolde 

Nr snaren/cordes: 
38 

Hoogte/hauteur: 
156 cm 
Gewicht/poids:  
15 kg 
Besnaring/cordes: 
Fluorocarbon 
 

Adviesprijs: € 3079 

COMFORTPRIJS : 

€2.799 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat -metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

Adviesprijs: € 2912 

ACTIEPRIJS : 

€ 2.699 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv € 290 

 

Adviesprijs: € 2622  

BUDGETPRIJS : 

€ 2.599 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

LEASING 

v/a € 83 p/m 

 

 

 

 

De Isolde is, net als de Melusine en Korrigan, een harp 
met 38 snaren maar met fluorcarbon in plaats van darm- 

of nylonsnaren. Deze snaren hebben een trekkracht 
vergelijkbaar met darmsnaren en een stabiele, volle 

klank.  
Het is de eerste harp waarop twee verschillende 

spanningen mogelijk zijn. Enerzijds een lichte 
folkspanning, anderzijds een sterke concertspanning. Het 

wordt geadviseerd de klepjes te vervangen wanneer voor 
een andere spanning gekozen wordt. 

 

 
 

Verkrijgbaar in  
Mahonie  
Kersen 
Walnoot  
Naturel 

Ebben 
 

Verkijgbare 
versieringen:  
“Finn” patroon met 
typische Keltische 
knopen  

“Sylphes” patroon met 
acanthusbladeren 
+ €350 

 

L’ Isolde, comme le Korrigan et Mélusine, une harpe à 

38 cordes, mais avec des cordes de fluorcarbone au lieu 
de boyau  ou  nylon. 

C'est aussi la première harpe dans lequel deux tensions 
différentes sont possibles.  

D'une part, une forte tension de concert, l'autre une 
tension folk légère. Le sondage de cette harpe est 

également prévu sur les deux tensions. Toutefois, les 

mécaniques sont placés, selon le choix de la harpiste. 
Il est recommandé de les remplacer si l'on choisit une 

tension différente. 
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 Excalibur 
De Excalibur is sinds lang de 
trots van Camac. Het is de 

ideale harp voor muzikanten 
die een uniek en krachtig 

instrument willen. Een aantal 
jaar geleden keerde de 

Excalibur terug in een nieuw 
ontwerp: als grote klepjesharp 

met een zeer gelijkmatige 
snaarspanning, een speciaal 

ontworpen klankbord en 
optimaal uitgebalanceerde 

frequenties. Dat geeft de 

nieuwe Excalibur een enorm 
krachtige, rijke en 

gelijkmatige klank. Het 
instrument biedt bovendien 

een verrassende combinatie 
van klankkast, moderne 

snaarspanning en een groot 
bereik voor alle muziektypen. 

Daarmee is Excalibur dé 
standaard voor muzikanten 

die op zoek zijn naar een 
vernieuwend samenspel met 

hun instrument. 
 
 

 

 

 

Adviesprijs: € 3.529 

BUDGETPRIJS : 

€ 3.450 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

Nr snaren/cordes: 
38 

van C00 tot A36 

Hoogte/hauteur: 
147 cm 
Gewicht/poids: 
 13.8 kg 
cordes-boyau 
Fluorcarbon 

 

Adviesprijs: € 3.819 

ACTIEPRIJS : 

€ 3.550 

incl. stofhoes - stemsleutel en 
transporthoes twv  € 290 

 

Adviesprijs:  € 3.986 

COMFORTPRIJS : 

€ 3.650 

 incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat -metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

« Excalibur » est l’épée magique et légendaire du roi Arthur. Son épée avait la 
réputation d’être incassable et de trancher toute matière.  

Tension de cordes équilibrée pour un appui soutenu, favorisant la virtuosité et 
une grande précision.  

Table d’harmonie en épicéa de la plus haute qualité, dont la conception spécifique 
lui confère une sonorité puissante et timbrée, ainsi qu’une belle résonance 

équilibrée sur toute sa tessiture.  
Volume de la caisse de résonance étudié pour renforcer de façon optimale 

l’ensemble du spectre des fréquences et ainsi mettre en valeur la richesse de ses 
harmoniques. 
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 Mademoiselle 
Onze Concert Grand harpen vormen de directe inspiratie 

voor deze Mademoiselle. Zij heeft dezelfde speelkenmerken, 
dezelfde snaarlengte, -afstand en -spanning, dezelfde 

‘touch’ en speelpositie. Wat verschilt zijn de veertig snaren 
en het uitgekiende Camac-klepjesmechanisme in plaats van 

pedalen. De Mademoiselle is een grote niet-pedaalharp, zeer 
betaalbaar in relatie tot het formaat. Ze vormt een 

natuurlijke stap op weg naar een concertharp, ideaal – zoals 
de naam al doet vermoeden – voor jonge spelers. 

 
 
 
 

 

Nr snaren/cordes: 
40 
van E00 tot A36 

Hoogte/hauteur: 
159 cm 
Gewicht/poids:  
22 kg 

cordes-boyau 
besnaring-darm 

 
 

Cette harpe celtique est directement inspirée des grandes 

harpes à pédales. Dotée des mêmes caractéristiques de jeu, 
elle ne s’en différencie que par son nombre de cordes limité 

à 41 et par sa mécanique de demi-tons. Elle reste 
cependant abordable pour les plus jeunes par sa taille et est 

la transition idéale vers la harpe à pédales. 
 

Adviesprijs: € 4390 

COMFORTPRIJS : 

€ 4.199 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv 145€ tabouret 
stemapparaat -metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

Adviesprijs: € 4223 

ACTIEPRIJS : 

€ 3.999 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv  € 290 

 

Adviesprijs: € 3933  

BUDGETPRIJS : 

€ 3.899 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

LEASING 

v/a € 124 p/m 
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‘Aziliz’ is de Bretonse variant van de naam Cecilia en 

Cecilia is de beschermheilige van de muziek. Onze Aziliz is 
een prachtige kleine harp, gemaakt volgens ambachtelijke 

tradities. Al onze -in 40 jaar opgebouwde- akoestische en 

esthetische inzichten zijn in de harp verwerkt. De 
innovatief ontworpen klankkast geeft een opvallend ver 

dragende, ronde klank. Het klepjesmechniek is 
buitengewoon betrouwbaar en licht te bedienen. De Aziliz 

is compact dus makkelijk mee te nemen. Als ‘finishing 
touch’ siert een handgesneden medaillon de pilaar. 

 

 

Aziliz 

Nr snaren/cordes: 
34 
Hoogte/hauteur: 
126 cm 

Gewicht/poids:  
 9 kg 
Besnaring/cordes: 
Carbon 

 

Très belle petite harpe de facture artisanale traditionnelle, 

l’Aziliz intègre dans sa toute nouvelle version nos dernières 
améliorations acoustiques et esthétiques : nouvelle caisse 

de résonance, nouvelle mécanique d’une remarquable 

fiabilité et d’une très grande facilité d’utilisation. Enrichie 
esthétiquement d’un médaillon gravé à la main cette harpe, 

petite par la taille, est d’une sonorité étonnante. 
 

Adviesprijs: € 4087 

COMFORTPRIJS : 

€ 3.799 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat -metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

Adviesprijs: € 3920 

ACTIEPRIJS : 

 € 3.699 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv 290 € 

 

Adviesprijs: € 3630 

BUDGETPRIJS : 

€ 3.599 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en  

 

LEASING 

v/a € 114 p/m 
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Stivell 
Onze Stivell is een prestigieus instrument met een 
gerenommeerde naam. Het is de akoestische variant 

van de elektrische harp van Alan Stivell. Sterker nog, 
het instrument is ontworpen door de beroemde Bretonse 

harpist zelf en zijn handtekening -in het hout gesneden- 
siert de gravure op de pilaar.  

 
De Stivell is voorzien van een dubbel klankbord. Het 

hoofdklankbord is uitgebreid met een extra laag in het 

basregister. Hierdoor is de hoeveelheid hout die tijdens 
het spelen tot vibreren wordt gebracht groter. Dit geeft 

het instrument een uitzonderlijk rijke, uitgebalanceerde 
klank in het hele bereik. De Stivell combineert een pure 

belijning met de beste materialen, verfijnde afwerking 
en geavanceerde technologie. Zo is de Stivell zonder 

twijfel een zeer uitzonderlijk concertinstrument. 
 

 

 
 

 

Nr snaren/cordes: 
38 
Hoogte/hauteur: 

157 cm 

Gewicht/poids:  
17.5 kg 
cordes-boyau 

besnaring-darm 

 

Descendante directe de la fameuse 
harpe électrique d’Alan Stivell dont elle 

est la version acoustique, la Stivell 
reprend les lignes esthétiques tracées 

de la main même du célèbre harpiste 
breton.   

Spécialement dotée d’une double table 
d’harmonie elle offre une très grande 

richesse de timbre et un équilibre 
parfait sur toute sa tessiture. 

Superbement travaillée dans des bois 

prestigieux et rares elle est un 
magnifique instrument de concert. 
 

Adviesprijs: € 4199 

COMFORTPRIJS : 

€ 4.099 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat /metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

Adviesprijs: € 4223 

ACTIEPRIJS : 

 € 3.999 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv € 290 

 

Adviesprijs € 3933  

BUDGETPRIJS : 

€ 3.899 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

LEASING 

v/a € 124 p/m 
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Deze uiterst elegante harp werd ontworpen door de 

gelijknamige Duitse bouwer. Ze is eenvoudig in transport 
en heeft een zachte, warme toon. De harp is gemaakt uit 

massief notelaar, voor het bovenblad werd gekozen voor 
zorgvuldig uitgezochte fijnspar. De harp is met haar 38 

snaren ideaal voor het betere Keltische harpspel. 
. 

Cette harpe facile à transporter, est dotée d'un son 

captivant et  chaud. Cette harpe est en noyer massif et 
sa table d'harmonie est  constituée d'épicéa 

soigneusement sélectionné par Pepe Weisgerber en 
Alemagne. 
 

Nr snaren/cordes: 
38 
Hoogte/hauteur: 
137 cm 
Gewicht/poids:  

8 kg 
Besnaring/cordes: 
Darm/boyau 

34 snaren 

ACTIEPRIJS : 

€ 3.200 

 

38 snaren 

ACTIEPRIJS : 

€ 3.900 

 

Weissgerber 
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Janet 

Nr snaren/cordes: 

34 

Hoogte/hauteur: 

136 cm 

Gewicht/poids:  

10.5 kg 
 

 

Adviesprijs: 4.298 € 

COMFORTPRIJS : 

€ 4.199 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 
*harpbank twv € 135 tabouret 

stemapparaat -metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 

 

 

 

Adviesprijs: 4.134€ 

ACTIEPRIJS : 

€ 3.999 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv 290 € 

 

Adviesprijs: 3.844 € 

BUDGETPRIJS : 

€ 3.899 

incl. stofhoes - stemsleutel   

 

De vorm van deze harp is 
geïnspireerd op oude Ierse 

instrumenten. De afstand tussen 
de snaren is smaller en ze hebben 

een lichtere spanning, zoals de 
Ierse traditie. 

De Janet is licht en comfortabel, 

zowel om te spelen als om te 
transporteren 

 

Mélusine de Concert 

De Mélusine de Concert is onze 

hoge klasse nylon besnaarde 

klepjesharp: gemaakt van het 
beste hout en volgens de hoogste 

esthetische en akoestische 
standaarden geproduceerd. Het is 

een harp voor solisten die een 
sterke, ronde toon verlangen, 

maar niets willen inleveren aan de 
helderheid van het traditionele 

folk-geluid.  
 

 
Nr snaren/cordes: 38 

Hoogte/hauteur: 136 cm 

Gewicht/poids: 14 kg 
 

 

Adviesprijs: €3533 

BUDGETPRIJS : 

€ 3.450 

incl. stofhoes - stemsleutel  

 

Adviesprijs: € 3933  

ACTIEPRIJS : 

€ 3.550 

incl. stofhoes - stemsleutel 
en transporthoes twv € 290 

 

 

 
Adviesprijs: € 4033 

COMFORTPRIJS : 

€ 4.650 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes twv € 290 

*harpbank twv € 145 tabouret 
stemapparaat /metronoom 
5 jaar garantie+onderhoud 
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Een harp huren op lange termijn, (1 jaar of langer ), wordt al snel erg duur en is niet 
aan te bevelen. Onze (HUUR)KOOP formule geeft de zekerheid de overeenkomst  

maandelijks stop te zetten. U heeft geen aankoopverplichting en terugnamegarantie. 
Bovendien heeft u een proefperiode van 3 maanden. 
 

Louer une harpe pour une longue durée (un an ou plus) n’est pas recommandé car ça 
revient vite cher. Nos formules de Location – vente donne la sécurité  

Les débutants arrêtant la harpe lors du premier trimestre (avec confirmation du 
professeur) récupèrerons l’entièreté de leur caution ainsi que le montant payé* 
 

(HUUR)KOPEN ? 

HOE WERKT DAT ? 

 
- U kiest een klepjesharp uit onze catalogus  

- U kiest de formule 6 tot 24 maanden. 
-  U vangt aan met een proefperiode van 3 maanden. Mocht je de harpstudie na 

deze proefperiode stopzetten dan worden de betaalde huurgelden en waarborg 
100% terugbetaald (*). 

- U heeft geen enkele aankoopverplichting en kan de overeenkomst stopzetten 

vanaf de derde maand. 
 

 

LOCATION- VENTE ? 

Comment ça fonctionne ? 

 

- Vous choississez un model de harpe celtique 
- Vous choississez la formule de 6 à 24 mois 

- Vous commencez avec une periode d’essai de 3 mois  
- Si vous arrêtez les cours de harpe dans lors de la periode d’essai, vous 

récupérez 100% de votre investissement (*) 

- Vous n’avez pas d’obligation d’achat , vous pouvez interrompre votre contrat à 
n’importe quel momment  

 

 (*) Toegebrachte schade aan de harp en accessoires worden in rekening gebracht,een bevestiging van de leerkracht is vereist bij stopzetting na 

de proefperiode. De huurder is verantwoordelijk voor het instrument en zijn accessoires. 

Deze aanbieding is enkel geldig voor personen met een Belgische identiteit woonachtig in België. 

 

(*) Le locataire est responsable de  toute dégradation sur la harpe ainsi que ses accessoires (domages déduits de la caution). 

Cette offre est uniquement disponible aux résidents belges disposant d’une carte d’identité nationale. 

HUREN 

 

Lange termijn: vanaf €45 voor klepjesharpen 

Korte termijn: huur klepjesharpen en pedaalharpen mogelijk 

HUUR(KOOP) 

LOCATION(ACHAT) 
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TARIEVEN (HUUR)KOOP KLEPJESHARP – 

TARIFS LOCATIOn – ACHAT HARPE CELTIQUE 

GRATIS   PROEFPERIODE   HUURKOOP 
 

Indien u het huurkoopcontract beëindigd binnen de 3 maanden na aanvang storten wij 

zowel de waarborg al de reeds betaalde huur terug. 
 

 

HUURKOOP HARP     6 mnd 12  mnd 16 mnd 24 mnd 

      0% 4% 6% 9% 

  Stand prijs Waarborg prijs/mnd prijs/mnd prijs/mnd prijs/mnd 

Camac Bardic 22 advies € 999  333 111 59 45 31 

Camac Bardic 22 actie € 1.099  366 122 65 50 35 

Camac Bardic 22 comfort € 1.199  400 133 71 57 38 

Camac Bardic 27 advies € 1.299  433 144 76 59 41 

Camac Bardic 27 actie € 1.399  466 155 82 64 44 

Camac Bardic 27 comfort € 1.499  500 167 88 68 47 

Camac Mathilde advies € 2.218 733 244 129 100 69 

Camac Mathilde actie € 2.318 766 255 135 104 72 

Camac Mathilde comfort € 2.418  800 267 141 109 76 

Camac Hermine advies € 2.218  739 246 131 101 70 

Camac Hermine actie € 2.318  773 258 137 105 73 

Camac Hermine comfort € 2.418  806 269 142 110 76 

Camac Melusine advies € 2.520  840 280 148 114 79 

Camac Melusine actie € 2.620  873 291 154 119 83 

Camac Melusine comfort € 2.720  907 302 160 124 86 

Camac Korrigan advies € 2.723  908 303 160 124 86 

Camac Korrigan actie € 2.823  941 314 166 128 89 

Camac Korrigan comfort € 2.923  974 325 172 133 92 

Camac Isolde advies € 2.622  874 291 154 119 83 

Camac Isolde actie € 2.722  907 302 160 124 86 

Camac Isolde comfort € 2.822  941 314 166 128 89 

Camac Aziliz advies € 3.630  1210 403 214 165 114 

Camac Aziliz actie € 3.730  1243 414 220 169 118 

Camac Aziliz comfort € 3.830  1277 426 226 174 121 

Camac Mademoiselle advies € 3.933  1311 437 232 179 124 

Camac Mademoiselle actie € 4.033  1344 448 237 183 127 

Camac Mademoiselle comf. € 4.133  1378 459 243 188 130 

Camac Excalibur advies € 3.450 1150 383 203 157 109 

Camac Excalibur actie € 4.550  1183 394 209 161 112 

Camac Excalibur comfort € 4.650  1217 406 215 166 115 

Camac Stivell advies € 3.933  1311 437 232 179 124 

Camac Stivell actie € 4.033  1344 448 237 183 127 

Camac Stivell comfort € 4.133  1378 459 243 188 130 

Weissgerber 34 € 3.200  1037 356 188 145 101 

Weissgerber 38 € 3.900  1300 433 230 177 123 

Prijzen bij benadering / Prix 

approximatifs  
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De Clio en Athena zijn verkrijgbaar met rechte of uitgewerkte klankkast. 

Een rechtdoorlopende klankkast wil zeggen dat de zijkanten van de 
klankkast van boven naar onder gezien in een rechte lijn lopen. 

Een uitgewerkte klankkast loopt peervormig uit ter hoogte van de 

bassnaren. Door dit ‘buikje’ is de oppervlakte van de klankkast veel 
groter, wat van belang is voor de dynamiek van het instrument. De 

projectie van de klank van deze harpen is veel groter waardoor deze 
uitermate geschikt zijn voor orkest. 

 
Certains harpes sont disponibles avec table droite ou large. 

Avec une table droite, les côtes de la caisse, vu de haut en bas, font une 
ligne droite. 

Une table large est une table avec un petit ventre. Ça veut dire que la 
caisse de résonance est plus grande, ce qu’est important pour la 

dynamique de l’instrument. La projection du son de la harpe est beaucoup 
plus grande donc elle est fortement qualifiée pour l’orchestre. 
 

Concertharp     

 

Harpe à pedale 



 

 26 

 

Deze kleine en compacte pedaalharp is licht van gewicht en gemakkelijk mee te  
nemen. De Clio is met haar moderne look een combinatie van esthetische en 

akoestische kwaliteiten. Dit instrument is met haar 44 snaren perfect voor 
beginnende muzikanten maar ook voor de rondtrekkende harpist. 

 

 

Met uitgewerkt klankbord 

44 cordes/snaren 
Hoogte/hauteur: 170 cm 
Gewicht/poids: 25 kg 
Breedte: 85 cm 
 

Hoogte/hauteur: 170 cm 
Gewicht/poids: 26 kg 
44 cordes/snaren 

 

Clio  

Petite, légère, facile à transporter, alliant qualités esthétiques et acoustiques, 
la Clio bénéficie de notre longue expérience dans la fabrication des harpes de 

concert.  
Equipée de la toute nouvelle génération  

de mécanique créée pour nos modèles  
de haut de gamme, elle s’est révélée . 

 
 

Table large 

Advies verk.prijs:  

 € 13.160 

COMFORTPRIJS : 

€ 12.790 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
twv  € 600 

trolley twv € 390  
6 jaar garantie en 

levering 

 

Advies verk.prijs: 

 € 12.200 

ACTIEPRIJS : 

€ 12.090 

incl. stofhoes - 
stemsleutel en 

transporthoes twv 290 € 

 

Advies verk.prijs:  

€ 15.278 

COMFORTPRIJS : 

€ 14.850 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
model professional 

twv € 600 
trolley twv € 390  
6 jaar garantie en 

levering 

 

Advies verk.prijs:   

€ 14.318 

ACTIEPRIJS : 

€ 14.150 

incl. stofhoes - 
stemsleutel en 

transporthoes twv 290 € 
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Athena 47 

Met uitgewerkte klankkast 

Hoogte/hauteur: 
185 cm 
Klankkast/table d’harmony: 
44cm 
Gewicht/poids:  

35 kg 
47 cordes/snaren 
 

 

 

Hoogte/hauteur:  
185 cm 
Klankkast/table d’harmony: 
57cm 
Gewicht/poids: 
36 kg 
47 cordes/snaren 

 

 

De Camac pedaalharpen kennen 
ondanks de verschillen in afmeting 

geen onderverdeling in instrumenten 
voor professionals dan wel studenten 

of amateurs. Ze zijn allen van 
hoogwaardige kwaliteit en gemaakt 

voor gedreven muzikanten van elk 
niveau. Een ‘bestseller’ is de Athena. 

Dit instrument is door zijn 
uitmuntende kwaliteit voor iedere 

muzikant van grote waarde. De 

Athena met uitgebouwd klankbord is 
in het bijzonder geliefd door de ver 

dragende, rijke klank.  
 

Athéna prête sa voix aux étudiants et aux jeunes 

professionnels en quête de perfection. Sa taille 
définitive, son poids, sa grande facilité de jeu, en font 

l’instrument idéal pour accéder à tous les trésors du 
répertoire, libérer toute l’expression de son jeu et 

sceller à jamais sa passion de la harpe. Best-seller de 
notre gamme, cette superbe harpe offre un rapport 

qualité prix exceptionnel. Sa version table large est 
particulièrement recherchée pour la profondeur de 
son timbre et sa portée sonore. 

Table large 

Advies verk.prijs:  

€ 18.505 

COMFORTPRIJS : 

 € 18.050 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
model professional 

twv € 600 
trolley twv € 390  
6 jaar garantie en 

levering 

 

Advies verk.prijs:  

 € 17.545 

ACTIEPRIJS : 

 € 17.350 

incl. stofhoes  

 

Advies verk.prijs:  

€ 15.278 

COMFORTPRIJS : 

 € 14.890 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
model professional 

twv  € 600 
trolley twv € 390  
6 jaar garantie en 

levering 

 

Advies verk.prijs:  

 € 14.318 

ACTIEPRIJS : 

 € 14.190 

incl. stofhoes - 
stemsleutel en 

transporthoes twv 290 € 
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Vendôme 
 De Vendôme is net als onze Elysée een vurig eerbetoon aan de grote Franse 
harpmakers. Het instrument is geïnspireerd op de Empire-harpen van Sébastien 

Erard, maar geniet de (technische) voordelen van een New Generation harp. 
Haar bijzonder verfijnde klank dankt de Vendôme aan het gebruik van 

buitengewoon mooi kersenhout. 
 

 
 

 
 

 

 

Hoogte/hauteur:   
187 cm 
Gewicht/poids:   

36 kg 

Breedte/Largeur: 
94 cm 
Klankkastbreedte:  
55 cm 
 

Harpe de concert dans la plus pure tradition française, la Vendôme est un 

vibrant hommage à ses ainées, les mythiques harpes Erard, et aux grandes 

heures de la facture française. Dans la lignée des modèles Empire dont elle 
s'inspire, elle en reprend l’esthétique. Fabriquée dans un acajou d’exception, 

le Sipo Chenillé, avec tout le savoir-faire des Harpes Camac, elle redonne 
vie, par sa magnifique musicalité, à ces instruments de légende. 

COMFORTPRIJS : 

 € 20.990 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
model professional 

twv  € 600 
trolley twv € 390  
6 jaar garantie 
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Atlantide Prestige 
 De Atlantide Prestige is het icoon van de ‘New Generation’ professionele 
pedaalharpen van Camac. Deze nieuwe generatie is ontworpen om de 

belangrijkste knelpunten van de traditioneel gemaakte harpen te verhelpen. 
De ‘New Generation’ heeft een bijzonder precieze intonatie en een soepel, 

geruisloos en gemakkelijk te reguleren mechaniek. Het gebruik van carbon 
verbetert gewicht, stabiliteit en stevigheid van de instrumenten. De nieuwe 

frequentiebalans in het klankbord leidde tot een bijzondere klank: rond, helder 
en gelijkmatig. 

 

Hoogte/hauteur:   
187 cm 
Gewicht/poids:   

36 kg 
Breedte/Largeur:  
100 cm 
Klankkastbreedte:  
55 cm 
 

Légère et facile à jouer, d’esthétique 

sobre et d’essences nobles, l’Atlantide 
donne libre cours au plaisir de 

l’interprétation et à la virtuosité.  
Ses impressionnantes performances 

acoustiques et la magnificence de ses 

lignes en ont fait une référence en 
matière de harpe professionnelle et ont 

déjà séduit de nombreux artistes, des 
conservatoires et des orchestres de 

renommée internationale. 

COMFORTPRIJS : 

€ 25.990 

incl. stofhoes - 
stemsleutel  

transporthoes  
model professional 

twv € 600 
trolley twv € 390  
6 jaar garantie 

 

De Atlantide Prestige kan ook worden 
uitgevoerd in zeldzame en zeer fraaie 

houtsoorten.  
Het tropisch palissanderhout, Bubinga 

en Zingana geven een oogstrelend 
kleurenpalet, houttekening en ontwerp. 

Alle houtsoorten die Camac gebruikt 
komen uit duurzaam aangelegde 

bossen waar intensief natuurbehoud de 
regel is.  
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Trianon - Oriane 
 
 

 
Hoogte/hauteur: 
187 cm 
Gewicht/poids: 
35 kg 

 

Beide harpen hebben de beste 
professionele kwaliteiten. De houtsoorten 

werden speciaal geselecteerd en stuk 
voor stuk met de hand gesculpteerd. 

Hierdoor zijn deze instrumenten een echt 
kunstwerk.  

De Oriane is afgewerkt met 24 karaat 
goud, aangebracht op een traditionele 

manier. Deze harpen zijn verkrijgbaar 
met zowel 44 als 47 snaren. 
 

La harpe Grand Concert Trianon 47 est 
entièrement dédiée à la perfection 

musicale. Elle offre aux concertistes un 
son d’une pureté incomparable, une 

puissance exceptionnelle. Elle est le 
prolongement inné du harpiste pour 

exprimer pleinement son talent et son 
amour de la musique. Perle rare pour 

soliste d’exception, elle est une véritable 
œuvre d’art entièrement sculptée à la 

main, rigoureusement sélectionnée pour 
ses extraordinaires performances 

acoustiques. 

COMFORTPRIJS : 

TRIANON 44 

 € 24.000 

TRIANON 47 

€ 29.900 

ElISEE 47 

€ 36.900 

ORIANE 47 

€ 36.450 

ORIANE 47 GOLD 

€ 40.900 

 

 

incl. stofhoes - stemsleutel  
transporthoes  

twv € 600 
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NU OOK: 

HUURKOOP  

VOOR 

PEDAALHARPEN! 
Maintenant aussi: 

Location –achat pour les 

harpes à pédale 

 
Kom naar onze winkel en vraag naar 

de voorwaarden. 

Venez chez nous et demandez les 

conditions 
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Electro-

(akoestische) 

Harpen 

Harpes Electro-

(acoustique) 

 

 
    

Harpe à pedale 

 

Bij een elektrische harp wordt elke snaar versterkt door een microotje. 
Een elektro-akoestische harp is een akoestische harp die versterkt 

wordt. 
 

Chaque corde d’une harpe électronique est amplifié par un micro. 
Une harpe electro-acoustique est une harp acoustique qui est amplifié. 
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Electro-

pedaalharpen    

Little big Blue 
Uitgewerkte klankkast/Table large 

44 snaren/cordes 

The Blue 
Uitgewerkte klankkast/Table large  

47 snaren/cordes 

 

 

€ 17.580 

 

€ 25.990 

 

 

Hoogte/hauteur:  171 cm 

Gewicht/poids:  29 kg 

Top G – F6 
 

Hoogte/hauteur:  186 cm 

Gewicht/poids:  36 kg 

Top G – C7 
 

Zelfs in combinatie met standaard elektro-akoestische apparatuur ontdek je met 
de Little Big Blue 44 een heel nieuw universum aan klanken. De Little Big Blue 44 

werd oorspronkelijk ontwikkeld voor jazz en popmuziek, maar intussen is dit 
instrument bijzonder populair onder uiteenlopende harpisten over de gehele 

wereld. Klein en licht is het bovendien een handig instrument voor onderweg, als 
tweede instrument of gewoon voor het plezier. De Mini Blue 44 is de Little Big Blue 

44, maar dan met een recht klankbord. Het is de lichtste en best betaalbare 
elektro-akoestische pedaalharp die op dit moment te verkrijgen is. De Mini Blue is 

opnieuw een wereldwijde ‘bestseller’ van Camac: ideaal voor op reis, voor 

optredens of als tweede instrument.  
 

De Solid Body 47 heeft geen klankkast. Sterker, de massief houten constructie 
zonder klankkast maakt dit een geluidloze harp. Deze ‘zwijgende harp’ is daarom 

zeer geschikt voor buitengewone niveau’s van geluidsversterking of voor 
configuraties waarin geen enkele vorm van akoestisch geluid gewenst is.  

 
Moderne et novatrice, cette harpe d’un bleu électrique, offre de surprenantes 

possibilités. Ses 44-47 cordes, toutes équipées d’un micro haute fidélité qui en 
capte la vibration épurée de tous bruits parasites, peuvent être reliées à un rack 

d’effets spéciaux qui permet, en temps réel, un traitement du son modulable à 
loisir. Instrument à trois facettes, harpe acoustique traditionnelle, harpe électrique 

amplifiée et harpe électro-acoustique, la Harpe Bleue libère l’interprétation de 
toutes contraintes et ouvre aux harpistes un territoire d’expression infini. 
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Met haar rijke,  
resonante klank is 

dit het ultieme 
crossover instrument 

van Camac. Het 
instrument is licht 

genoeg om te 
dragen en prachtig 

op het podium. 
 

 

  
Electro-keltische 

harpen 

€ 2.529 

 

Llanera 
 35 snaren 
 

Hoogte/hauteur:  155 cm 
Gewicht/poids:  9 kg 

E1 – F35 Nylon 

 

Les électroharpes Camac sont les plus célèbres des harpes 
électriques. La nouvelle génération de ces harpes a bénéficié de 

nombreuses améliorations tant en matière de lutherie qu’en 
matière de capteurs, pour encore plus de fiabilité. 

 

Dhc 32 
32 snaren – electro 

Air-Brush versie 
True Fire 

Carbon besnaring 

 
  

Acoustic 

Electro acoustic € 2.830 

 

Advies verk.prijs:  

€ 5.033 

ACTIEPRIJS : 

 € 4.950 

 
True Fire air brush versie 

Advies verk.prijs:  

€ 5.990 

ACTIEPRIJS : 

€ 5.850 

 
incl. stofhoes - stemsleutel en 

transporthoes twv 290 € 

 

De akoestische Llanera ontstond op vraag van de beroemde 
Edmar Castaneda. Later werd deze harp verder ontwikkeld, op 

vraag van Leonard Lacome, naar een elektro-akoestisch. Dit 

instrument is ideaal voor harpisten op zoek naar krachtige 
versterkingsmogelijkheden, in dienst van een innovatieve 

vorm van muziek. 
 



 

 36 

 
Telenn Kadiou 

 

Op de Telenn Kadiou speel je de snelste Ierse 

dansen zonder een spoor van spanning of 
vermoeidheid, dankzij de lichte 

snaarspanning en de standaard Camac 
klepjesharp snaarafstand. De Alliance snaren, 

die al lange tijd de voorkeur genieten van 
oude muziek-vertolkers, hebben de klank van 

darmsnaren en zijn zo praktisch als nylon 
snaren: ze zijn sterk en stemvast. De brede 

uit panelen opgebouwde klankkast geeft een 
volle, heldere klank. Het instrument heeft 

bovendien een Ischell Box pickup en 

voorversterkersysteem.  
 

De Telenn Kadiou is het ideale instrument 
voor vroege en traditionele muziek: 

middeleeuws, Keltisch, Renaissance, Latijns-
Amerikaans, Barok of Klezmer! Het is ook een 

perfecte harp voor (volwassen) amateurs.  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hoogte/hauteur: 

120 cm 
Gewicht/poids: 
8 kg 
34 snaren/cordes 

 

 

La Telenn est une harpe semblable à 

l’Hermine et conçue pour ceux qui préfèrent 
jouer sur cordes boyau. Sa petite taille (34 

cordes) et son prix abordable en font 
l’instrument idéal pour débuter ou pour 

voyager. Tout comme la Korrigan et 
l’Hermine, elle est disponible avec des pieds 

à griffes ou des pieds hauts, selon votre 
préférence. 
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.

Ulysse 

Hoogte/hauteur: 
128 cm 
Gewicht/poids: 
8.8  kg 

 

 

Met het succes van de ultralichte 

elektrische harpen in ons achterhoofd, 
hebben we een nieuwe klepjesharp 

ontwikkeld. Onze Ulysse, Frans voor 
Odysseus, is de perfecte reisgenoot. 

Zij combineert een bijzonder licht 

gewicht met kracht en klank van 
concertkwaliteit. Het klankbord is van 

het beste sparrenhout en in het corps 
zijn materialen als carbon uit de 

luchtvaarttechniek verwerkt. Dit 
carbon is extreem sterk en stabiel, 

ook onder wisselende temperaturen of 
vochtigheidsgraad. De titanium 

stempennen zijn robuust en maken de 
hals licht. De Ulysse wordt geleverd 

met een ingebouwd Ischell Box ® 
pickupsysteem voor eenvoudige, 

sonore geluidsversterking.  
 

 

 
 

 
 

 
Forte du succès grandissant de notre gamme de harpes électriques DHC, notre Maison 

a fait appel aux techniques les plus avancées pour offrir un instrument spécialement 
conçu pour vos voyages. 

Nos ingénieurs ont réussi le tour de force d’innover dans le plus grand respect de 
facture instrumentale traditionnelle. 

Ainsi, « Ulysse » possède une table d’harmonie réalisée dans les meilleurs épicéas, et 
reste incroyablement légère grâce à l’utilisation de matériaux conçus pour 

l’aéronautique. 
Le carbone, matériau résolument associé à la modernité et la performance, offre une 

exceptionnelle résistance et une stabilité remarquable face aux variations thermiques 
et hygrométriques. 

Pour un rendu acoustique optimal en situation d’amplification, nous avons choisi 

d’équiper Ulysse du système de capteur le plus performant, le Ischell-Box ®. 
Ulysse se décline en finition noir, blanc, rouge ou bleu, ou tout autre couleur peinte sur 

demande.  
 

€ 5.450 
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Harpbanken 

In hoogte verstelbaar   Hauteur réglable 

 

 

€ 145 

 

TROLLEY’S & HOEZEN 

 

€ 360 

 

Harptrolley  Harp Boy Classic voor concertharpen                              € 360   
Harptrolley (Salvi) voor concertharpen met 2 wielen                                         € 315   

Harptrolley (Salvi) voor concertharpen met 6 wielen                                         € 339 
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290 €* 

 

Onze harphoes is verkrijgbaar  voor de volgende modellen: 

*Morgane,*Mélusine,* Jumbo, *Korrigan, *Aziliz ,*Aida, Nicoletta* 

Donegal*Prima 34*,Prima 

38*,Ana*Eagan*,Livia*,Stivell*,Weissgerber*,David*,Aoyama*,Made

moiselle* en Troubadour*.  

 

Transporthoes  PRO BAG   troubadour  
     

Transporthoes  PRO BAG   bardic22/27  
      

Transporthoes  PRO BAG   Korrigan Melusine, 

Morgane,Aida,Prima 
  

Transporthoes  PRO BAG   Mademoiselle,Eagan,Ana,Stivell,Livia 
 

Transporthoes  PRO BAG   Hermine,Aziliz,Mathilde 
    

Transporthoes  voor Egan of Ana met wielen    
     

Transporthoes  New PRO BAG professional  pedaalharpen           
Geschikt voor: Athena,Athena large,Atlantide,Daphne 44, Daphne 

47s Daphne 47se, Orchestra Ex, Atlantide Prestige, Aurora, Diana 
etc…. 

 
Transporthoes  PRO BAG voor CAMAC CLIO     

 

    

Deze gewatteerde hoes biedt uw harp een ideale 

bescherming in huis of bij transport.  
De hoes is voorzien van een opbergvak voor de 

pootjes en de stemsleutel. 
Het voetstuk wordt extra beschermd door een aparte 

hoes die met een kliksysteem aan de grote hoes 
bevestigd wordt. 

€ 250 

 

€ 250 

 

€ 290 

 

€ 290 

 

€ 290 

 

€ 350 

 

€ 600 

 

€ 480 
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GEEF UW BESTELLING DOOR PER E-MAIL : info@proarte.be 

Mademoiselle  Anna Korrigan 38 Prima 38 Prima 34 Aziliz Melusine Concertharp

Nicoletta Aida Hermine

    Camac Salvi Camac Salvi Salvi Camac Camac     
Oct, diam ref diam ref diam ref diam ref diam ref ref diam ref ref Oct,

O G CNY00 G O

F CNY00 F

I E 1 0,50 KNY01 0,45 KNY01 CNY01 E 1 I

D 2 0,50 KNY02 0,45 KNY02 CNY02 D 2

C 3 0,55 KNY03 0,52 KNY03 0,55 KNY03 0,52 KNY03 0,55 KNY03 CNY03 C 3

B 4 0,55 KNY04 0,52 KNY04 0,60 KNY04 0,52 KNY04 0,55 KNY04 CNY04 B 4

A 5 0,60 KNY05 0,52 KNY05 0,60 KNY05 0,52 KNY05 0,52 KNY05 CA05 0,60 KNY05 CNY05 A 5

G 6 0,60 KNY06 0,52 KNY06 0,62 KNY06 0,52 KNY06 0,52 KNY06 CA06 0,60 KNY06 CNY06 G 6

F 7 0,60 KNY07 0,58 KNY07 0,65 KNY07 0,58 KNY07 0,58 KNY07 CA07 0,60 KNY07 CNY07 F 7

II E 8 0,62 KNY08 0,58 KNY08 0,70 CBU 08 0,58 KNY08 0,58 KNY08 CA08 0,62 KNY08 BBC08 E 8 II

D 9 0,62 KNY09 0,62 KNY09 0,72 CBU 09 0,62 KNY09 0,62 KNY09 CA09 0,62 KNY09 BBC09 D 9

C 10 0,65 KNY10 0,67 KNY10 0,75 CBU 10 0,67 KNY10 0,67 KNY10 CA10 0,65 KNY10 BBC10 C 10

B 11 0,80 CBU 11 0,70 KNY11 0,80 CBU 11 0,70 KNY11 0,70 KNY11 CA11 0,65 KNY11 BBC11 B 11

A 12 0,85 CBU 12 0,72 KNY12 0,85 CBU 12 0,72 KNY12 0,72 KNY12 CA12 0,65 KNY12 BBC12 A 12

G 13 0,90 CBU 13 0,80 KNY13 0,90 CBU 13 0,80 KNY13 0,80 KNY13 CA13 0,65 KNY13 BBC13 G 13

F 14 0,95 CBU 14 0,84 KNY14 0,95 CBU 14 0,84 KNY14 0,84 KNY14 CA14 0,65 KNY14 BBC14 F 14

III E 15 0,98 CBU 15 0,75 KBU15 0,98 CBU 15 0,75 KBU 15 0,75 KBU 15 CA15 0,65 KNY15 BBC15 E 15 III

D 16 1,02 CBU 16 0,77 KBU16 1,02 CBU 16 0,77 KBU 16 0,80 KBU 16 CA16 0,75 KNY16 BBC16 D 16

C 17 1,02 CBU 17 0,85 KBU17 1,02 CBU 17 0,85 KBU 17 0,85 KBU 17 CA17 0,75 KNY17 BBC17 C 17

B 18 1,07 CBU 18 0,90 KBU18 1,07 CBU 18 0,90 KBU 18 0,90 KBU 18 CA18 0,85 KNY18 BBC18 B 18

A 19 1,15 CBU 19 0,95 KBU19 1,15 CBU 19 0,95 KBU 19 0,95 KBU 19 CA19 0,85 KNY19 BBC19 A 19

G 20 1,20 CBU 20 1,00 KBU20 1,20 CBU 20 1,00 KBU 20 1,00 KBU 20 CA20 0,85 KNY20 BBC20 G 20

F 21 1,25 CBU 21 1,05 KBU21 1,25 CBU 21 1,05 KBU 21 1,05 KBU 21 CA21 0,95 KNY21 BBC21 F 21

IV E 22 1,35 CBU 22 1,10 KBU22 1,35 CBU 22 1,10 KBU 22 1,12 KBU 22 CA22 0,95 KNY22 BBC22 E 22 IV

D 23 1,45 CBU 23 1,15 KBU23 1,45 CBU 23 1,15 KBU 23 1,17 KBU 23 CA23 1,05 KNY23 BBC23 D 23

C 24 1,45 CBU 24 1,20 KBU24 1,45 CBU 24 1,20 KBU 24 1,20 KBU 24 CA24 1,20 KNY24 BBC24 C 24

B 25 1,50 CBU 25 1,27 KBU25 1,50 CBU 25 1,27 KBU 25 1,25 KBU 25 CA25 1,20 KNY25 BBC25 B 25

A 26 1,60 CBU 26 1,30 KBU26 1,60 CBU 26 1,30 KBU 26 1,35 KBU 26 CA26 1,30 KNY26 BBC26 A 26

G 27 1,70 CBU 27 1,40 KBU27 1,70 CBU 27 1,40 KBU 27 1,40 KBU 27 CA27 1,30 KNY27 BBC27 G 27

F 28 1,80 CBU 28 1,50 KBU28 1,80 CBU 28 1,50 KBU 28 1,50 KBU 28 CA28 1,50 KNY28 BBC28 F 28

V E 29 1,90 CBU 29 1,55 KBU29 1,90 CBU 29 1,20 BBK29 1,20 BBK29 CA29 1,50 KNY29 BBC29 E 29 V

D 30 2,00 CBU 30 1,67 KBU30 2,00 CBU 30 1,20 BBK30 1,20 BBK30 CA30 1,50 KNY30 BBC30 D 30

C 31 1,05 BBK31 1,77 KBU31 1,05 BBK31 1,25 BBK31 1,25 BBK31 BBK31 1,08 BBK31 BBC31 C 31

B 32 1,15 BBK32 1,85 KBU32 1,15 BBK32 1,45 BBK32 1,45 BBK32 BBK32 1,10 BBK32 BBC32 B 32

A 33 1,20 BBK33 1,45 BBK33 1,20 BBK33 1,45 BBK33 1,45 BBK33 BBK33 1,15 BBK33 BBC33 A 33

G 34 1,30 BBK34 1,50 BBK34 1,30 BBK34 1,50 BBK34 1,50 BBK34 BBK34 1,25 BBK34 BBC34 G 34

F 35 1,30 BBK35 1,55 BBK35 1,30 BBK35 1,55 BBK35 1,55 BBK35 BBK35 1,30 BBK35 BBC35 F 35

VI E 36 1,30 BBK36 1,65 BBK36 1,30 BBK36 1,65 BBK36 1,65 BBK36 BBK36 1,35 BBK36 BBC36 E 36 VI

D 37 1,40 BBK37 1,70 BBK37 1,40 BBK37 1,70 BBK37 1,70 BBK37 BBK37 1,40 BBK37 BBC37 D 37

C 38 1,60 BBK38 1,73 BBK38 1,60 BBK38 1,75 BBK38 1,75 BBK38 BBK38 1,60 BBK38 BBC38 C 38

B 39 1,75 BBK39 1,75 BBK39 1,75 BBK39 1,70 BBK39 BBC39 B 39

A 40 1,85 BBK40 1,85 BBK40 1,85 BBK40 1,80 BBK40 BBC40 A 40

G 41 BBC41 G 41

F 42 BBC42 F 42

VIII E 43 BBC43 E 43 VIII

D 44 BBC44 D 44

C 45 BBC45 C 45
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DARM CARBON

OMWONDEN

 


