
open  dag
in the mood for flute

FEW,
blokfluitopleiding en ensembles

≈ blokfluit basis examens 11:00u

≈ A,B,C examens 12:30-14
:00u

≈ nieuws en info opleiding FEW

≈ openbare repetities 15:00-16:0
0u

≈ en om 16:30u e
en spetterend

concert door alle leerlingen en

ensembles en docenten van FEW   

zaterdag 30 juni 11:00 - 18:00u
Pauluskerk   v. Limburg Stirumlaan 18   Wezep

gratis toegang (deurcollecte na concert)   



Blokfluitopleiding en -ensembles FEW presenteert
In The Mood for Flute !

30 juni 2012 : Open Dag

Het heet wel blokfluitopleiding, maar het is zoveel meer... 
FEW is er voor iedereen, jong of oud, die van blokfluit en mooie muziek houdt.

Openbare examens
= 11:00u Drie leerlingen: Sterre Wessels, Gerjanne Borst en Karlijn Lokhorst doen hun 
Blokfluitbasis examen, zij laten horen wat je na twee jaar les bij FEW hebt geleerd. 

= 12:30u A examen Roelof van der Heide
= 13:00u B examen Mirthe Fernandes 
= 13:30u C examen Mirthe Gringhuis
Het A-B-C van de blokfluitopleiding: steeds moeilijker, en steeds mooiere muziek, een complete 
dwarsdoorsnede van de opleiding.

Openbare repetitie
= 15:00u - 16:00u Openbare repetitie Vivaldi Concert en gezamelijk werk door
de leerlingen en ensembles FEW, een kijkje in de keuken.... 

= 16:30u Concert door alle leerlingen en ensembles, en docenten van FEW
Een afwisselend programma dat een overzicht geeft van de volledige blokfluitopleiding FEW. Het 
laat zien hoe veelzijdig een blokfluit is, wat je muzikaal allemaal uit dit ‘eenvoudige’ instrument 
kan halen, en hoe leuk het is om samen te spelen. Ook de Csakán, de romantische blokfluit, wordt 
belicht, en de gitaar doet zijn intrede.

Tijdens dit concert wordt ook de vernieuwde opleiding gepresenteerd.
7 cursus: fluiten met visjes voor kleuters
7 cursus: basisopleiding blokfluit en muziek
7 een volledige opleiding blokfluit
7 ensembles voor elke blokfluitist, ongeacht leeftijd
7 een primeur: gitaaropleiding met docent Michiel Niessen

= 17:45u Feestelijke diplomauitreiking en afsluiting

Herman Kaldeway (clavecimbel), Jan Kaldeway (gamba) en Michiel Niessen (luit & gitaar)
verlenen hun professionele medewerking aan de examens en concerten.

informatie over de gehele FEW-dag: Annelies Schraa, tel. 0618 334 808,
email few.blokfluit@gmail.com, website www.fewblokfluit.com

Adres waar de Open Dag plaatsvindt:  Pauluskerk, Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep


