Årets gjest er Emily Beynon

Foto: Eduardus Lee

LØRDAG 19.JANUAR 2019 – Skien Kulturskole (Skistredet 11)
FløyteFest er et arrangement for fløytister i alle aldre, -amatører og profesjonelle!
I 2018 feiret vi 10 år med FløyteFest! I løpet av disse årene har FløyteFest hatt gleden av å
presentere ulike anerkjente fløytister, både nasjonale og internasjonale. Skien videregående
skole og Skien kulturskole har vært arena for FløyteFest og avslutningskonserten har i de siste
årene vært i ærverdige Skien kirke. Samspill har vært hovedfokus gjennom disse årene, men
deltagerne har også mulighet for å melde seg på til mesterklasse.
Vi i FløyteFest er veldig glade for å kunne invitere den walisiske fløytisten Emily Beynon 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 søsteren, harpisten Catherine Beynon og pianisten
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.

PRAKTISK INFO
Pris
-300 kr for hele lørdagen
-500 kr for hele lørdagen med mesterklasse
-200 kr for FløyteFest for de ferske
(må ha spilt 1-2 år)

Ta med
-instrument
-noter
-notestativ
-penger (salg av div. utstyr)

Inngang konsert i Skien kirke
-100 kr (voksen)
-barn gratis

Mat
-ta med niste
-vi ordner kaffe/te, juice,
saft, frukt og kjeks

Overnatting
-Thon Hotel Høyers: www.thonhotels.no

SKIEN MUSIKKRÅD

Påmeldingsfrist
1.desember 2018
Gå inn på denne lenken
for registrering og betaling:
https://www.deltager.no/floytefest_19januar_2019_
25102018

PROGRAM FOR DAGEN:
09:30-10:00: Oppmøte med registrering,
Skien kulturskole
10:00-12:00: Velkommen og øvelse fløytekor
12:00-12:30: Lunsj (medbrakt)
12:00
Oppmøte med registrering FløyteFest for
de ferske med Kine Aasen og Guro Skår
12:30-13:00: Lunsjkonsert med Emily Beynon
13:00-16:00: *Mesterklasser med Emily, Arild og
Øystein
*Ensemble i Black Box med
fløytekvintetten 5 på Tvers og Carina
Amundsen
13:00-16:15: FløyteFest for de ferske med Kine og Guro
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-ca.19:00: Konsert i Skien kirke

Hans Erik Bye
fra Brass og
Treblås
Jan Junker

Tore Aune fra
Pan Musikk
-vil være tilstede
med sin ekspertise
om instrumenter,
reparasjoner m.m.

Fløytehilsen fra
Arild Andersen; 958 04 375

Øystein Thomessen; 480 46 132

Hilda Sørum; 944 97 966

Mari S. Innervik; 913 65 177
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