
Elena Sadina (geboren 1970 in Ivanovo / Rusland) - " Een leven 

vol muziek" 

 

In 1989 werd ze Laureaat van de Russische wedstrijd voor 
volksinstrumenten te Nizhnij Novgorod en in 1992 in Jaroslavl winnares 
van de "Algemene Russische Klokkenspelwedstrijd".  

In 1994 behaalde ze haar masterdiploma met grootste onderscheiding aan 
het Staatsconservatorium te Saratov en tevens ook haar einddiploma aan 
de "Russische Academie voor Klokkenkunst".  

Ze werd in 1999 Laureaat van de Internationale beiaardwedstrijd te Brielle 
(Nederland).  

In 2002 won ze de Internationale compositiewedstrijd voor beiaard, Staf 
Nees. Een jaar later in 2003 werd ze aangesteld als stadsbeiaardier te 
Hulst (Nederland).  

                         

 



Aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen verwierf ze in 
2003 het einddiploma met grootste onderscheiding  

Sinds september 2004 is Elena Sadina docente aan de Koninklijke 
Beiaardschool "Jef Denyn" waar ze aan jonge kinderen opleiding geeft in 
beiaardspel, piano en samenzang. Ze lag aan de basis om een klas op te 
richten om hen zo jong mogelijk met het klokkenspel vertrouwd te maken.  

Ze maakte concertreizen en nam deel aan diverse festivals zowel in 
Europa als in de Verenigde Staten van Amerika. 
Sinds 2000 is zij als gastdocente verbonden aan het Middlebury College 
(USA).  

 

 

Beiaardoncert "Door kinderen voor kinderden" Grimbergen 

Elena Sadina professor of music in the Royal Institute of the Carillon Art 
´´Jef Denyn´´ in Mechelen, 

assistant of professor in Saint-Petersburg State University, teacher in 
Middlebury College in Vermont (USA) and a carilloneur in Hulst (Holland); 

graduated from the renowned Saratov State Conservatory; 

graduated from the Royal Institute of the Carillon Art ´´Jef Denyn´´ in 
Mechelen. 



She won prizes in several music competitions:  

1989-Second prize in the Folk Instrument Competition in Nizhniy 
Novgorod, Russia; 

1992-First prize in the Russian Bell Ringing Competition; 

1999-Second prize in an International Carillon Competition in Holland, 

2002-First prize in the International Composition Competition in Belgium. 

2005-First prize in the International Carillon Competition for women 
carilloneurs. 

 

She has frequently participated in folk festivals, concerts and television 
programmes in Russia ,Belgium, Holland, Luxembourg, Germany, France, 
Portugal, Switzerland and United States of America. 

Info:  

Links: www.kinderbeiaardklasmechelen.jimdo.com  

Middlebury College / Vermont (USA)  
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