Komplett utstyrssett og musikk for et fullt håndbjelleensemble
til salgs
Alt utstyret er i meget god stand og klart til bruk.
kr. 265.000,Settet inneholder:
1. Bjeller (handbells)
4 oktaver Schulmerich håndbjeller med tilhørende solide instrumentkofferter
Nypris ca kr. 210.000,- (per sept 2022)
Referanse: https://schulmerichbells.com/products/handbell-setcase?variant=16396288257&fbclid=IwAR3DwsrgxwhCnPoGHjVaWwwqlooBE3XfM40w__je8AZeGbCT6_J31-zOoI

2. Tonegafler (melody chimes)
4 oktaver Malmark chimes med tilhørende solide instrumentkofferter
Nypris ca kr. 40.000.- (per sept 2022)
Referanse: https://www.malmark.com/product/49-note-choirchimeset/?fbclid=IwAR0tN_ygRMZA2QbSJGmLlI64hfBHtitBM0JmlRYBgBODtFjSSPkpMHvah4o

3. Annet utstyr
5 stk. sammenleggbare bord
Skummatter
Muslin overtrekk (for skummatter)
Kastanjetter
Metronom (analog, høy kvalitet fra Japan)
Mallets
1 notestativ for dirigent
Notestativ, lav i pleksiglass til hver spiller
Diverse fjærsett for bjeller
Justeringsverktøy
Diverse reservedeler for bjeller
Rengjøringskluter og poleringskrem
Dekorative lys
Merkeverktøy
Ringpermer (til noter mv.)
Flettede ledninger for deksler
Håndfargede bomull hansker
Svarte hansker
Batterier
Lys
Diverse musikkrekvisitter (props)
Nylinere
Materialkluter/borddeksler
(verdi: 120K nok)
4. Musikk / noter
Det inkluderer mange sjangre for forskjellige smaker, spillenivåer, med klassiske, sekulære og
høytidssanger inkludert. Dette er inkludert i kjøpet.
(verdi: 80K nok)

Instrumenter og utstyr ble importert fra USA i 2018.
(verdi pakking og fraktkostnad: 80K nok)
Alt utstyr er spillt ca. 40 ganger totalt inkludert øvinger og konserter
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Alle prisene ble fastsatt i samråd med to uavhengige profesjonelle håndklokkespillere fra USA.
De vurderte begge instrumentene og annet utstyr ved observasjon (ikke digitalt) og
karakteriserte tilstanden som ‘meget-god’ og ‘nesten-ny’.
Instrumentene og oppsettet selges pga mangel på tid, folk og barn. Dette er et vakkert instrument
som ikke kommer til sin rett utenfor et organisert musikkopplegg. På nybegynnernivå kan man bruke
mellom 10-20 spillere for dette instrumentsettet (men man kan selvsagt spille med færre
instrumenter/personer). Med øving kan antall av spillere reduseres (hver spiller håndterer flere
instrumenter). Et håndbjelleensemble kan gjerne settes sammen med andre instrumenter og
musikkformer (e.g. sangkor og/eller piano, violin etc) og disse kombinasjoner gjør at musikken blir
helt vidunderlig.
Kontakt:
Martha Skogen
Elvegata 14, Trondheim
93006760
martha.skogen@ntnu.no
https://www.trondheimhandbells.org
NB: Jeg kan være tilgjengelig for undervisning og/eller konsultasjon ved behov (etter avtale).
For mer informasjon om musikalske håndbjeller:
https://www.handbells.eu/en/
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