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“De Prologue is een zeer
vloeiende, homogene en
makkelijk te bespelen
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Henri SELMER Paris is constant in ontwikkeling van nieuwe instrumenten.
Met trots kunnen wij u melden dat onze SeleS lijn is uitgebreid met een nieuwe houten
Bb student lijn klarinet onder de naam Prologue.
De Prologue is verrijkt met de ervaring en vindingrijkheid van Henri SELMER Paris door
de historie heen.
Van oorsprong is SELMER een klarinetfabrikant en die jarenlange kennis en ervaring is
goed terug te zien in de huidige serie professionele en semi-professionele modellen.
Nu komt daar de Prologue bij; licht en gemakkelijk bespeelbaar, met een geweldig
speelcomfort en een verzilverde applicatuur speciaal ontworpen voor klarinettisten op
alle niveaus.
Een buitengewone response en emissie is verzekerd door de speciaal ontwikkelde
boring van het instrument die, naast een rijke toon, een uiterste flexibiliteit en
homogeniteit levert in alle registers.
De akoestische ontwikkeling zorgt voor een optimale intonatie van de Prologue
waardoor dit instrument een opmerkelijke plaats inneemt in dit segment van de markt.
De Prologue is ook leverbaar met een extra linker Es klep.
Nieuw verzilveringsproces op de Prologue
Bij de verzilvering van de applicatuur van de Prologue heeft men gebruikt gemaakt van een nieuwe
technologie die verschilt van de andere Henri SELMER Paris klarinetten.
Deze technologie is speciaal ontworpen voor studielijn instrumenten.
Een speciale beschermende coating is aangebracht om het zilver te beschermen tegen oxidatie en
krasjes.
Het instrument behoeft geen extra onderhoud meer dan de kleppen na het spelen te reinigen met
een microfiber doek.












Bb stemming
Toonhoogte 440 – 442 Hz
Verzilverde applicatuur
Verstelbare duimsteun met ring
Valentino polsters
Bekerring gemaakt van zeer sterk elastomeer
Optionele linker Es-klep
Henri SELMER Paris “Focus” mondstuk
Prologue koffer

