Årets gjest er Emily Beynon!
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LØRDAG 15.JANUAR 2022 – Skien Kulturskole (Skistredet 11)
FløyteFest er et arrangement for fløytister i alle aldre, -amatører og profesjonelle!I
2018 feiret vi 10 år med FløyteFest og i løpet av disse årene har FløyteFest hatt gleden av å
presentere ulike anerkjente fløytister, både nasjonale og internasjonale.
FløyteFest har i år stor glede av å endelig få ønske den walisiske fløytisten Emily Beynon
velkommen som årets gjest! Emily er solofløytist i Royal Concertgebouw Orchestra i Amsterdam.
Hun er også en fantastisk solist og har spilt med ulike orkestre rundt omkring i hele verden. Hun
er en utmerket kammermusiker og spiller ofte sammen med sin faste pianist, Andrew West. Som
en lidenskapelig og dedikert lærer, blir Emily regelmessig invitert til å gi mesterklasser over hele
verden. I 2009 etablerte Emily sammen med Suzanne Wolff, det Nederlandsk Fløyteakademi
Neflac.
I år er det også en glede å få tilby studenter og pedagoger/profesjonelle fløytister en
improvisasjons workshop med den nederlandske komponisten og musikeren Marteen Ornstein.
Han har også skrevet et bestillingsverk til Emily for solofløyte som vil bli urfremført på
konserten. Stykket er bestilt av FløyteFest. Her finner du info om boken Marteen vil bruke
som utgangspunkt for improvisasjons workshopen (gratis bok for studenter):
https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/16902/10+pieces+of+10

PRAKTISK INFO
Pris
-350 kr for hele lørdagen
-550 kr for hele lørdagen med mesterklasse
-250 kr for FløyteFest for de ferske
(må ha spilt 1-2 år)
-400 kr for workshop
Inngang konsert i Skien kirke
-100 kr (voksen)
-barn/ungdom/student; fri entré
Overnatting
-Henriks Hotell; https://www.henrikshotell.no/
Få rabatt ved å oppgi at du deltar på FløyteFest!
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Ta med
-instrument
-noter
-notestativ
-penger (salg av div. utstyr)
Mat
-ta med niste for en hel dag
-vannflaske
-vi ordner kaffe/te, juice, saft
-frukt og kjeks/kake

Påmeldingsfrist
17.desember 2021
Gå inn på denne lenken
for registrering og betaling:
https://www.deltager.no/event/floytefes
t_15januar_2022_15012022
NB: Bindende påmelding!
Workshop med Marteen Ornstein!

PROGRAM FOR DAGEN:
09:30-10:00: Oppmøte med registrering,
Skien kulturskole (Skistredet 11)
09:30-12:15: Workshop med Marteen Ornstein
10:00-12:00: Velkommen og øvelse fløytekor med dirigent
og fløytist Henriette Wie Flaig
12:00-12:30: Lunsj (medbrakt)
12:00
Oppmøte med registrering
«FløyteFest for de ferske»
12:30-13:00: Lunsjkonsert med Emily Beynon
13:00-16:00: *Mesterklasser med Emily Beynon, Randi
Krogvold Lundqvist og Øystein Thomessen
*Fløyteensemble i Black Box med 5 på Tvers
13:00-16:15: FløyteFest for de ferske med Kine Aasen
14:15-14:30: Felles pause for alle
14:30-16:00: Mesterklasser og ensembler fortsetter
16:00-16:30: Pause med forflytning til Skien kirke!
16:15-17:00: Pause FløyteFest for de ferske
med forflytning til Skien kirke!
16:30-17:30: Øvelse i Skien kirke
18:00:
Konsert i Skien kirke

Hans Erik Bye
fra Brass og
Treblås a/s
Jan Junker

Tore Aune fra
Pan Musikk
-vil være tilstede
med utstilling og
salg av
instrumenter,
noter, rekvisita
m.m.

Fløytehilsen fra
Arild Andersen, Øystein Thomessen, Ruth Knight, Hilda Sørum og Mari S. Innervik
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