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Topopleiding Flauto Nuovo
Instituut Flauto Nuovo kent 12 speelniveaus. 

Vanaf speelniveau 9 kunnen talentvolle, 
enthousiaste en gemotiveerde leerlingen 

toegelaten worden tot Topopleiding Flauto Nuovo.
De opleiding wordt naast de 

individuele blokfluitles aangeboden op 
10 zaterdagen per jaar.

De lessen worden uitsluitend gegeven door 
bevoegde blokfluitdocenten.

De opleiding wordt afgesloten met het 
Flauto Nuovo examenconcert. 

Lessen
 Solfège
Piano

Techniek
Muziekgeschiedenis

Muziektheorie
Samenspel

Blokfluit waarbij 
extra aandacht wordt besteed aan 

hedendaagse blokfluitmuziek.

Docenten 
Stella Boggia

Dinie Goedhart
Anneke Hoekman

Gastdocenten
Erik Bosgraaf

Daniël Bruggen
Saskia Coolen
Maria Slobbe

Karel van Steenhoven
Reine Marie Verhagen

e.a.

Topopleiding Flauto Nuovo
Directeur Dinie Goedhart 

topopleiding@flautonuovo.nl
www.diniegoedhart.nl

Kolkreed 1
9154 AS Foudgum

0519-296219



 

Topopleiding Flauto Nuovo
De opleiding duurt minimaal 2 en maximaal 4 
jaar en wordt gegeven op 10 zaterdagen per 

jaar van 10-17.45 uur.
Leerlingen volgen lessen; solfège, piano, 

muziekgeschiedenis, muziektheorie, techniek, 
samenspel en presentatie/voorspelen.

Inschrijving
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt 

de leerling uitgenodigd voor het 
toelatingsexamen. 

De examenkosten à € 50,- dienen vooraf 
te worden overgemaakt op Rabobank 

30.78.13.630. 
 

Toelatingseisen Topopleiding
A) De leerling speelt een programma van 
    30 minuten met werken uit drie 
    verschillende stijlperioden op sopraan-, alt-,
    tenor- en basblokfluit waaronder een 
    hedendaagse compositie voor blokfluit.
B) De leerling speelt tenminste één deel uit een
    sonate, suite of concert uit het hoofd.
C) De leerling volgt lessen bij een bevoegde 
    blokfluitdocent.

Flauto Nuovo Diploma
Het Flauto Nuovo diploma wordt uitgereikt 

als de leerling aan onderstaande criteria heeft 
voldaan:

A) speelniveau 12 heeft bereikt.
B) het examen van de topopleiding, 
    (muziektheorie, solfège, muziekgeschiedenis   
    en piano) met goed gevolg heeft afgelegd.
C) de scriptie en de zelfgeschreven etude heeft 
    ingeleverd.
D) het examenconcert heeft georganiseerd.
E) met goed gevolg een concert van ongeveer 
    een uur heeft gegeven op sopraan-, alt-, 
    tenor- en basblokfluit met werken uit 
    tenminste drie verschillende stijlperioden, 
    waaronder twee speciaal voor blokfluit 
    geschreven hedendaagse werken. 
    

Het Flauto Nuovo examenconcert wordt 
geëxamineerd door blokfluitdocenten uit 

binnen- en buitenland.

Lesgeld Topopleiding
€ 395,- per jaar.

Leerlingen Flauto Nuovo 
€ 250,- per jaar.



 

Houten blokfluiten
Voor de topopleiding zijn een door de docent 
goedgekeurde houten sopraan en altblokfluit 
(a=440) verplicht. Een houten tenor- en/of 

basblokfluit is gewenst.
Voor een conservatoriumopleiding is een  

handgebouwde altblokfluit (a = 415) 
vereist.

Leerlingen kunnen tijdens de lessen gebruik 
maken van contrabasblokfluiten en het 
prachtige Renaissanceconsort van de 
Italiaanse blokfluitbouwer Li Virghi.

Lesdata 
2011-2012
29 oktober, 12 november, 10 december, 
14 januari , 28 januari, 11 februari, 10 maart, 
14 april, 12 mei, 9 juni, (7 juli reserveles).
2012-2013
15 september, 27 oktober, 10 november, 
15 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 
13 april, 11 mei, 8 juni, (6 juli reserveles)



De opleiding biedt een goede voorbereiding op 
een conservatoriumstudie.

Het volgen van deze opleiding is echter geen 
garantie om toegelaten te worden op een 

conservatorium. 
Met de topopleiding krijgt de leerling de 

mogelijkheid om samen met andere talentvolle 
leerlingen extra lessen te volgen. Zo kan de 
leerling zich al musicerend op een leerzame, 

plezierige wijze verder verbreden en verdiepen 
in de blokfluit en zijn muziek.

Lesrooster Topopleiding
10.00-12.00 uur Solfège / Piano /
   Muziektheorie
12.00-13.00 uur Pauze 
13.00-14.30 uur Muziekgeschiedenis
                        Techniek 
14.30-14.50 uur Pauze
14.50-16.15 uur Samenspel
16.15-16.30 uur Pauze
16.30-17.45 uur Groepsles
   Presentatie
   Voorspelen



Comité van aanbeveling

Mevrouw drs. M.C.M. (Marga) Waanders, 
burgemeester Dongeradeel. 

Erik Bosgraaf, docent blokfluit 
conservatorium Amsterdam.

Winnaar Nederlandse muziekprijs.

Jorge Oraison, gitarist.
Oud-docent Twents Conservatorium en 
Rotterdams Conservatorium (Codarts).

Eric Kroes, adviseur communicatietrajecten, 
fundraising, subsidiëring etc.

Reine Marie Verhagen, docent blokfluit
Koninklijk Conservatorium, Den Haag.

Daniël Bruggen, docent blokfluit, 
conservatoria Utrecht en Den Haag.

Winnaar Edison klassiek met het Loeki 
Stardust Quartet.

 
Saskia Coolen, blokfluitist/gambist.

Oud-docent blokfluit conservatoria Hilversum 
en Amsterdam.

Winnaar Edison Klassiek met 
Camerata Trajectina.

Prof. Karel van Steenhoven, docent blokfluit 
Hochschule für Musik, Karlsruhe

Winnaar Edison klassiek met het Loeki 
Stardust Quartet.



Inschrijfformulier *

Ondergetekende schrijft in: zoon, dochter, zichzelf 
voor de Topopleiding 

Naam leerling  ________________________

Geboortedatum ____________________________

Geboorteplaats ____________________________

Adres ____________________________________

Postcode en woonplaats _____________________

Telefoon _________________________________

Mobielnummer_____________________________

E-mailadres _______________________________

Volgt blokfluitlessen bij;______________________

Woonplaats _______________________________

Plaats ___________________Datum ___________

Handtekening _____________________________

* Op www.flautonuovo.nl zijn de algemene 
voorwaarden en het inschrijfformulier te downloaden.
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